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NOVEMBER  weerbaarheid 
Binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staat de maand november in het teken van het thema ‘weerbaarheid.’ We 
staan met elkaar stil bij de vraag hoe je meer zelfvertrouwen kunt krijgen en hoe je mentaal weerbaarder kunt worden. 
Maar ook hoe je met elkaar omgaat, zodat het gemakkelijker is om elkaar daarop aan te spreken. Binnen MindUp wordt de 
weerbaarheidstraining Rots en Water gegeven en is er iedere dinsdagochtend een zogeheten BOGA-les in Leeuwarden. 
Natuurlijk geven we je ook deze maand weer vijf tips met betrekking tot het thema.

TIP 1: WACHT EVEN VOOR JE JA OF NEE ZEGT
Vind je het lastig om ‘nee’ te zeggen? Realiseer je dan dat mensen die ‘nee’ durven zeggen vaak als 

daadkrachtige en zelfverzekerde mensen worden gezien. Denk eens na over de gevolgen van een ‘nee’.  

Zal de ander boos op je worden? Zou dit terecht zijn? Soms heb je al ‘ja’ gezegd voor je er erg in hebt. Vraag je 

eerst af: Wil ik dit echt? Wat gaat mij dit kosten en wat levert het mij op? Kun je zo snel de gevolgen van een 

antwoord niet overzien, vraag dan bedenktijd. En na die bedenktijd mag je nog steeds ‘nee’ zeggen! 

TIP 2: LET BIJ SPANNENDE MOMENTEN OP JE HOUDING, ADEMHALING EN CONCENTRATIE 
Probeer op spannende momenten zoals bijvoorbeeld een presentatie of dreigende situatie te letten op je 

houding, ademhaling en je concentratie. Sta stevig en ontspannen met de voeten iets uit elkaar op de grond. 

Adem via de buik in en adem rustig uit. Bij concentratie richt je je volle aandacht op één bepaald doel.  

TIP 3: ALS JE EEN FOUT MAAKT, WEES DAN ZELF JE BESTE VRIEND
Denk bij een fout aan wat je beste vriend of vriendin tegen je zou zeggen. Verander van perspectief. Doe de 

dingen die de ander zou zeggen. Praat tegen jezelf op de manier zoals de ander jou zou helpen. Het helpt om 

positiever naar je fouten te kijken. Van het maken van fouten kun je leren.  

TIP 4: KIES VOOR EEN GEZONDE LEEFWIJZE
Door gezond te eten, voldoende te bewegen en voldoende rust en ontspanning te nemen, beïnvloed je 

positief jouw mentale weerbaarheid en geestelijke conditie. Verse en gezonde voeding geven energie, net als 

op juiste momenten rust nemen en natuurlijk regelmatig bewegen. Bewegen breekt stresshormonen af en 

maakt gelukshormonen aan die je positief stemmen. 

TIP 5: VOLG EENS EEN WEERBAARHEIDSTRAINING OF EEN BOGA-LES
Heb jij behoefte aan meer weerbaarheid en/of meer energie? Volg dan eens een 

weerbaarheidstraining of een BOGA-les. Iedere dinsdagochtend van 10.00 - 11.15 uur 

geeft Evert Hettema deze  BOGA-les in sportcentrum De Fabriek in Leeuwarden. 

BOGA is een combinatie van boksen en yoga en zal zeker een positieve invloed hebben op 

je weerbaarheid en energie. Twijfel niet, maar ervaar het eens.
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