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Disclaimer
Deze reader bevat aanvullend materiaal en achtergrondinformatie bij het cursusprogramma ‘BodyMind-Fit met Aikido’. De inhoud kan alleen in samenhang met de cursus worden toegepast. De
organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade en/of letsel
voortvloeiend uit het toepassen van de inhoud van deze reader.
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VOORWOORD
Deze reader bevat achtergrondinformatie over Body-Mind-Fit met Aikido (BMF). BMF is een
weerbaarheidsprogramma om de kwetsbaarheid van ouderen vanaf 55 jaar tegen te gaan door
fysieke en sociale training in de vorm van 9-weekse cursussen.
Body-Mind-Fit is een relatief jong concept, ontwikkeld als ‘interventie’ van Sportimpuls, onderdeel
van het landelijke sport- en beweegprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Dit wordt
gefinancierd door ZonMw, het uitvoeringsorgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
De Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan (ASA) voert van september 2018 t/m augustus 2020 het
project ‘BMF met Aikido in Arnhem’ uit, met subsidie vanuit Sportimpuls. Hiermee verzorgt de ASA
negentien BMF-cursussen in zeven verschillende wijken in Arnhem. De stichting maakt daarbij
gebruik van eerdere ervaringen met BMF. Zij heeft in 2016-2017 BMF-cursussen gegeven in Arnhem
binnen het kader van een landelijk programma gesubsidieerd door het Nuts-Ohrafonds. Dit
programma is, met goed resultaat, geëvalueerd door het Pim Mulierinstituut.
BMF wordt ondersteund door de Aikidobond Nederland, eigenaar van de interventie. In dit verband
was de inzet van Wilko Vriesman en Jeanette Tanis van de AbN zeer waardevol voor het
totstandkomen van dit project.
Bij de Arnhemse BMF-cursussen is co-docent Pasi Lahdenperä intensief betrokken. Verder zetten de
andere docenten, leerlingen en bestuursleden van de ASA zich in. Ik dank hierbij allen voor hun inzet.
Ook veel dank aan Gerben Maassen van den Brink voor de foto’s in deze reader, en aan Cathrien de
Pater voor de tekstredactie en layout.
Dit materiaal is bedoeld voor cursisten en organisatoren. Het is ‘werk in uitvoering’, en als zodanig
voor verbetering vatbaar. Van iedere cursus wordt de effectiviteit gemeten via vragenlijsten, en
suggesties gevraagd voor follow-up. Ook uw commentaar als lezer is welkom. Deze feedback is
waardevol voor verdere ontwikkeling van het programma en volgende uitgaven van deze reader.

Piet Lagerwaard
Projectleider Body-Mind-Fit met Aikido in Arnhem
Hoofddocent Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan
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1. Inleiding
1.1

Inhoud en opbouw van deze reader

Deze reader wordt uitgereikt aan deelnemers van BMF-cursussen en aan betrokken organisatoren.
Ze bestaat uit twee delen: Deel A, bedoeld voor deelnemers aan de BMF-cursussen, en Deel B,
bedoeld voor uitvoerders van het BMF-cursusprogramma en andere betrokkenen.
Deel A geeft informatie over de inhoud van de BMF-cursus. Deze bestaat uit een fysiek deel en een
sociaal deel. Het fysieke deel behandelt technieken ontleend aan het Aikido, die op een simpele en
veilige manier worden uitgevoerd. Dit deel bevat ook praktische tips voor valpreventie in huis. In het
sociale deel staat de structuur aangegeven waarin de nabesprekingen verlopen. Hierin ligt het accent
op persoonlijke doelbepaling en verbeteren van de eigen sociale communicatie-vaardigheden.
Deel B bevat de visie en achtergronden van het programma, en ook de verzamelde ervaringen die er
tot dusver mee zijn opgedaan.
Ter afsluiting hebben de deelnemers met uitspraken over BMF het laatste woord. Een literatuurlijst,
praktische informatie en weblinks besluiten deze reader.

1.2 Even voorstellen
De cursussen worden gegeven door twee docenten van de Aikido Stichting Arnhem:
Piet Lagerwaard, 6e Dan, hoofddocent van de stichting en Aikido-docent niveau 4 (NOC*NSF); en
Pasi Lahdenperä, 1e Dan, assistent-docent niveau 2 (NOC*NSF).

Piet Lagerwaard

Pasi Lahdenperä
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DEEL A. INFORMATIE VOOR DEELNEMERS
2. Wat is Body-Mind-Fit met Aikido (BMF)?
BMF is een weerbaarheidprogramma om de kwetsbaarheid van ouderen tegen te gaan.
Die kwetsbaarheid kan tot uiting komen op drie niveaus:
1. Angst voor derden buiten op straat;
2. Vrees om in de eigen sociale omgeving voor eigen belangen op te komen;
3. Angst om te vallen.
BMF biedt een methode om op al deze niveaus weerbaarder te worden en deze drie soorten angst te
overkomen. De methode is gebaseerd op principes en technieken uit de Japanse krijgskunst Aikido.
Dit is een verdedigingskunst zonder competitie. Centraal in het Aikido staan samenwerken met
trainingspartners en omgaan met weerstand zonder agressie. Aikido werkt met ontspanning zonder
kracht, en wordt daarom tot op hoge leeftijd beoefend.
BMF gebruikt de fysieke kern van het Aikido, maar meer nog de onderliggende principes: goede
lichaamshouding, balans, en positieve mentale instelling. Daarmee leert u zich geen slachtoffer te
voelen en zekerheid uit te stralen in woord en gebaar. Zodoende ontwikkelt u zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn.
Dat geldt niet alleen ten opzichte van derden op straat, maar ook voor sociale en emotionele relaties
in eigen kring. Ook als u afhankelijk bent van anderen, kunt u leren voor uw eigen belang op te
komen vanuit goede, open communicatie. Ook dat is onderdeel van BMF.
Wellicht het belangrijkste deel in de training is valpreventie en valtraining. Iedere 10 minuten belandt
er een oudere op de spoedeisende hulp. Valincidenten zijn een groot probleem en kunnen soms zeer
ernstige gevolgen hebben. Angst voor vallen kan bij sommige ouderen leiden tot sociaal isolement.
Training in valpreventie en valtechnieken kan de risico’s op schade bij een valincident sterk
verminderen. In Aikido is valtechniek een essentieel ondereel. Op deze basis biedt BMF valpreventie
en -training, aangepast aan de mogelijkheden van u als oudere.
Kortom, BMF heeft een kern van fysieke training, en activeert ook sociale en emotionele
competenties. Na een kennismakingsles werkt u als cursist in een cyclus van negen lessen aan uw
fysieke conditie en sociale vaardigheden: het verbeteren van uw fysieke houding en ‘mindset’,
valtraining, het bewust gebruiken van uw ademhaling, basale zelfverdedigingstechnieken, en
zelfvertrouwen in het omgaan met anderen.
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3. Inhoud van de BMF-cursus
Een BMF-cursus bestaat uit een Open les/demo en 9 wekelijkse lessen. Iedere les bestaat uit een uur
fysiek werken (fysiek deel) en een half uur nabespreking (sociaal deel). In het volgende hoofdstuk
leest u meer over het sociale deel. De inhoud kan worden aangepast naar gelang de behoefte en
mogelijkheden van de deelnemers. In iedere les wordt de stof van de vorige lessen herhaald en
verdiept. In dit hoofdstuk staat het lesprogramma en de kern van het fysieke deel beschreven. Het
sociale deel is onderwerp van Hoofdstuk 5.

3.1 Open les / demo
Deze les gaat vooraf aan de eigenlijke cursus. Deelnemers maken kennis met BMF en krijgen een
'kijkje in de keuken'. Iedereen kan kijken of meedoen.

3.2 Cursusles 1
Kennismaking en eerste oefeningen in houding, weerbaarheid en aandacht.
•
•

Fysiek deel (60 min): houding, stevig staan, ontspannen weerstand bieden, 1e Aikidotechniek (aihanmi ikkyo), met aandacht opstaan uit stoel.
Sociaal deel (30 min): nadenken over persoonlijke cursusdoelen; reflectie op de les en eigen
gedrag.

3.3 Cursusles 2
Verdieping van thema's vorige les.
•
•

Fysiek deel (60 min): warming-up, oefeningen worden herhaald en uitgebreid met een
centreer-oefening.
Sociaal deel (30 min): gesprek over kwetsbaarheid en weerbaarheid.

3.4 Cursusles 3
Introductie valtraining, verdieping thema kwetsbaarheid.
•
•

Fysiek deel (60 min): warming-up, centreeroefening; chinees boksen, achterwaartse rol,
Aikido (shomenuchi ikkyo), ademhalingsoefening (zittend).
Sociaal deel (30 min): verdieping thema kwetsbaarheid met situaties in het dagelijks leven.

3.5 Cursusles 4
Kwetsbare kant en weerbare kant; dagelijkse zwakheden.
•
•

Fysiek deel (60 min): warming-up, oefening gestrekte arm, achterwaarts vallen en opstaan;
Aikido (herhaling ikkyo), ademhalingsoefening, centreeroefening, Aikido (gyakuhanmi ikkyo).
Sociaal deel (30 min): omgaan met dagelijkse zwakheden - inventarisatie en gesprek.

3.6 Cursusles 5
Omvorming van fysieke pijn/ongemak tot bron van kracht.
•
•

Fysiek deel (60 min): inleiding, oefening onbuigzame ellenboog, achterwaartse val,
ademhalingsoefening (staand), Aikido (ikkyo diverse vormen), voorwaartse val.
Sociaal deel (30 min): gesprek over het werken met partner en daarin het 'dichten van
(kwetsbare) gaten'.
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3.7 Cursusles 6
Weerbaarheid vanuit gewenste fysieke en sociale afstand.
•
•

Fysiek deel (60 min): warming-up, lichaamsdraaien, Aikido (ikkyo), Aikido-klem (nikyo),
benaderingsoefeningen met houding en schreeuw (ki-ai).
Sociaal deel (30 min): reflectie op vorige deel, oefenen in nee-zeggen (rollenspel).

3.8 Cursusles 7
Op weg naar een reguliere Aikidoles op maat.
•
•

Fysiek deel (60 min): warming-up, valtraining, Aikido-technieken (ikkyo),
ademhalingsoefeningen.
Sociaal deel (30 min): uitrusten, ervaringen delen.

3.9 Cursusles 8
Een normale Aikidoles ervaren en kennismaken met verwante beweegkunsten (qi gong, tai chi,
fitness op maat, e/o ander geschikt aanbod).
•
•
•

Fysiek deel (45 min): warming-up, valtraining, lichaamsdraaien, Aikido-technieken (ikkyo,
nikyo, jodan-tsuki ikkyo), ademhalingsoefening.
Presentatie ASA en verwante beweegkunst (20 min).
Sociaal deel (25 min): Reflectie en uitwisseling van ervaringen.

3.10 Cursusles 9
Laatste Aikidoles en presentatie van verwante beweegkunsten (zie 8).
•
•
•

Fysiek deel (45 min): warming-up, lichaamsbeweging, Aikido-technieken, ademhaling.
Presentatie verwante beweegkunsten (20 min).
Sociaal deel (25 min): Reflectie, evaluatie van de cursus, bespreken vervolgopties, feestelijke
afsluiting.

3.11 Kern van het fysieke deel van de cursus: centrum, ki, en de basistechniek
Centrum, ontspanning en ‘ki’
Ieder voorwerp, dus ook het menselijk lichaam, heeft een zwaartepunt
- ook wel middelpunt of centrum genoemd. Een piramide heeft een
laag zwaartepunt, omdat het meeste gewicht in het onderste deel zit.
Als de piramide op zijn kop zou staan, zou hij snel omvallen. Bij het
menselijk lichaam, dat doorgaans steunt op twee voeten, zit het fysieke
middelpunt ongeveer in het midden van uw buik. Om precies te zijn: in
de onderbuik, zo’n 3 cm onder de navel (Figuur 1). Vanuit en door dit
centrum stroomt de ki, ofwel levensenergie (het midden van het woord
‘ai-ki-do). Als de ki zonder weerstand kan stromen, worden bewegingen
harmonieus (ai = harmonie), en dit bevordert onze gezondheid. Die
doorstroom kunnen we bereiken door ontspanning. Denk aan een
brandslang: als er geen knik in zit, spuit er water uit. In de cursus kunt u
dit met practische oefeningen ervaren.
Figuur 1. Centrum
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De basistechniek, ‘ikkyo’
De basistechniek (ikkyo = ‘eerste vorm’, Figuur 2) komt in de cursus diverse keren aan de orde. Dat
gebeurt eerst in een situatie waarin men een gelijke stand heeft en de pols wordt beetgepakt. Later
in de cursus komen er meer realistische aanvallen. De focus blijft echter gericht op de mentaalfysieke houding (‘geen slachtoffergedrag’), meer dan op de correctheid van de techniek op zich.
Vanuit hetzelfde principe kunt u ook iemand gewoon wegduwen, en dat kan soms wel beter werken.

Figuur 2. Basistechniek (ikkyo)

8

4. Het sociale deel van de BMF-cursus
4.1. Les 1. Ervaringen en persoonlijke doelen
In dit deel van de eerste les gaan we allereerst na wat uw ervaringen zijn uit het fysieke cursusdeel.
Verder stelt u uw persoonlijke doelen vast voor de rest van de cursus. U wordt ook verzocht een
vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we later de resultaten meten.
Ervaringen uit het fysieke cursusdeel
Het is handig om gestructureerd na te denken over wat u van deze les vond. Bijvoorbeeld: wat vond
u van:
- de inhoud van de les
- de presentatie
- de begeleiding door de docenten
de groep
Vond u het leuk? Vond u het leerzaam en toepasbaar in uw leven?
Misschien wilt u feedback geven aan de docenten en/of de groepsleden. Feedback geven is lastig.
Soms durven mensen iets niet te zeggen en komen ze er later afgezwakt op terug. Goed feedback
geven heeft de volgende regels:
1. Doe het direct en op kalme wijze.
2. Zeg eerst wat u niet goed vond, daarna wat u wel goed vond, en geef als laatste nog een tip
(Sandwich-model).
Als het gedrag van een ander u niet bevalt, kunt u dit het beste benoemen zonder veel emotie. U
kunt dit doen door:
- kalm te blijven;
- aan te geven wat er gebeurde;
- aan te geven hoe u zich daaronder voelt.
Vraag of de ander daar voortaan anders mee om wil gaan en geef eventueel een voorbeeld hoe dat
zou kunnen.
Persoonlijke doelen
Ga eens na wat u precies uit deze cursus wilt halen. Wat wilt u verbeteren en leren? Bij de
vaststelling daarvan is het nuttig om die doelen positief en niet negatief te benoemen. Bijvoorbeeld
niet: ”ik wil niet dat hij dit of dat tegen mij zegt”, maar “Als iemand iets tegen mij zegt wat me niet
bevalt, wil ik als volgt reageren: ……..”.
Verder is het goed om na te gaan of die doelen haalbaar zijn en onder uw eigen controle vallen.
Bedenk ook hoe u weet dat ze bereikt zijn. Tevens kunt u overwegen of ze in het grotere geheel ook
verstandig zijn.

4.2. Les 2. Kwetsbaarheid en weerbaarheid (deel 1)
In dit deel gaan we in op kwetsbaarheid en weerbaarheid. Wat verstaat u precies onder
kwetsbaarheid en weerbaarheid?
Met name onder weerbaarheid wordt van alles verstaan. Het gaat om het hebben van vermogens,
bijvoorbeeld om u te kunnen verdedigen, of het vermogen om voor jezelf op te komen. Maar is
verdedigen altijd fysiek gericht? Of kunt u zich ook verbaal ‘verdedigen’ tegen fysiek-mentale
aanvallen?
9

Is deze cursus bedoeld om te leren vechten? Dat is niet reëel, nee. Het duurt heel lang om echt te
leren vechten. En ook dan zijn er nog veel situaties te bedenken waarin een aanvaller te sterk is, of
gewapend, of waarin u tegenover meerdere personen staat. Wel kunnen veel potentieel lastige
situaties voorkomen worden door een juiste fysiek-mentale houding: door uzelf in woorden en
houding niet als slachtoffer op te stellen. Met andere woorden, niet te ‘vluchten’.
Zijn er alternatieve te bedenken voor vecht-of vluchtgedrag? Wat dan? Soms werkt humor. Maar hoe
blijft u kalm in een lastige situatie? Aan deze zaken geeft de cursus veel aandacht. Weerbaarheid
speelt ook een rol bij valincidenten. Dan zijn we fysiek kwetsbaar, en daardoor worden we vaak ook
mentaal kwetsbaar: we ontwikkelen valangst. Daarom komen valpreventie en valtraining uitgebreid
in de cursus aan de orde.

4.3. Les 3. Kwetsbaarheid en weerbaarheid (deel 2)
We gaan dieper in op kwetsbaarheid. In welke specifieke situaties voelt u zich kwetsbaar? Buiten of
thuis? Ten opzichte van wie? Wat doet dat met u? Zijn er situaties waarin u daar geen last van heeft?
Wat is het verschil dan? Wat heeft u nodig om er beter mee om te kunnen gaan?
Ga in kleine groepjes van 2 -3 personen uiteen en bespreek de bovenstaande vragen met elkaar.

4.4. Les 4. De Cirkels van Invloed en Betrokkenheid
Iedere dag doen we van alles. Opstaan, eten maken, huishoudelijke taken, contact met anderen, enz.
Niet alles gaat zoals u het zou willen. Soms hebben we allerlei pijntjes bij eenvoudige handelingen. Of
is er iets fout gegaan in hoe u met anderen omging. Misschien heeft u ergens spijt van. Soms voelen
we ons heel vervelend onder zoiets.
Hoe kijkt u eigenlijk naar uzelf? Is dat anders dan vroeger? Wat doet u met iets wat lastig of pijnlijk
is? Drie mogelijkheden:
1. niet accepteren
2. erin berusten
3. accepteren en ermee handelen
Kunt u positieve aandacht geven aan deze ‘pijnplekken’ en uzelf ‘healen’?
Het wel of niet accepteren van de verschillende keuzes, roept de vraag op welke problemen onder
onze eigen controle vallen, ofwel waar we invloed op hebben. Veel zaken hebben onze aandacht,
maar we hebben er geen invloed op. We kunnen ons dit voorstellen als verschillende cirkels: de
Cirkels van Invloed en Betrokkenheid1. Dit is bedacht door Stephen Covey, een Amerikaanse
organisatiepsycholoog.
Waarin kunt u iets veranderen?
Iedereen maakt zich druk om van alles en nog wat: gezondheid, of anderen ons aardig vinden, de
manier waarop een leidinggevende dingen regelt, zinloos geweld, problemen in het onderwijs,
enzovoorts. Dit is de Cirkel van Betrokkenheid.
Aan sommige zaken waar u zich druk over maakt, kunt u iets doen, maar aan lang niet alles. Binnen
de Cirkel van Betrokkenheid ligt daarom de Cirkel van Invloed. Die geeft het gebied aan waarin u iets
kunt veranderen. Als uw Cirkel van Betrokkenheid veel groter is dan uw Cirkel van Invloed, betekent
1

Het volgende is een bewerking van de veelgebruikte tekst op Internet:
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Cirkel%20van%20Invloed%20en%20Betrokkenheid.pdf (d.d. 3
jan 2019) ontleend aan het boek van Stephen Covey (1997): De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
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dat dat u zich druk maakt over veel zaken waaraan u niets kunt veranderen. Dan voelt u zich op den
duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt uw Cirkel van Invloed verder, omdat alle
energie opraakt door zinloos getob.
Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat de Cirkel van Invloed de Cirkel van Betrokkenheid
meer gaat overlappen:
1. Door uw Cirkel van Invloed te vergroten. Dat kan door datgene waarvan u last heeft, aan te
pakken.
2. Door uw overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot
verandering te bewegen.
Wanneer dat allebei niet lukt, is het noodzakelijk uw Cirkel van Betrokkenheid te verkleinen. U kunt
bijvoorbeeld ander (vrijwilligers)werk opzoeken dat beter bij u past, of uw omgangswijze veranderen.
Meestal kunt u uw energie beter besteden aan het veranderen van uzelf dan aan het veranderen van
de wereld.
Proactieve en reactieve betrokkenheid
In hoeverre bent u betrokken bij uw omgeving? Waar steekt u de meeste tijd en energie in? Iedereen
voelt zich meer of minder betrokken bij allerlei zaken: gezondheid, relaties, kinderen, e.d. Door een
Cirkel van Betrokkenheid te trekken, kunt u afstand nemen van dingen waar u mentaal of emotioneel
niet zoveel mee te maken hebt. Op deze manier kijkt u op een proactieve manier naar de dingen.
Mensen die proactief denken en doen, beschouwen veel van wat ze doen als ‘handelingen’ zonder
hun gevoelens erbij te betrekken. Hun gevoelens zijn ondergeschikt aan hun waarden. Reactieve
mensen laten zich juist leiden door gevoelens.
Als we kijken naar wat zich binnen onze Cirkel van Betrokkenheid bevindt, zien we dat we op
sommige dingen niet echt invloed kunnen uitoefenen en op andere wel. De zaken waar we wel wat
over te zeggen hebben, kunnen binnen een kleinere cirkel plaatsen: een Cirkel van Invloed. Door vast
te stellen aan welke van deze twee cirkels u de meeste tijd en energie besteedt, kunt u erachter
komen hoe proactief u bent.
Proactieve aandacht
Proactieve mensen richten zich vooral op hun Cirkel van Invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar
ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en
hun Cirkel van Invloed vergroot (Figuur 3a).
Reactieve aandacht
Reactieve mensen richten zich vooral op hun Cirkel van Betrokkenheid. Ze letten in eerste instantie
op de zwakheden van anderen, op problemen in hun omgeving en op omstandigheden waar ze
weinig of niets aan kunnen doen. Ze beschuldigen anderen en voelen zich steeds meer slachtoffer.
Hierdoor verwaarlozen ze die dingen waar ze echt invloed op uit kunnen oefenen. Hun cirkel van
invloed wordt steeds kleiner (Figuur 3b).
Alles wat zich binnen uw Cirkel van Betrokkenheid bevindt, krijgt greep op u, als u zelf binnen deze
cirkel actief bent. Al die tijd neemt u geen proactief initiatief om een positieve verandering teweeg te
brengen.
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Figuur 3a. Proactieve betrokkenheid

Figuur 3b. Reactieve betrokkenheid

Directe, indirecte en geen invloed
De problemen waar we mee te maken krijgen, vallen in drie categorieën:
1. Directe invloed (problemen die te maken hebben met ons eigen gedrag);
2. Indirecte invloed (problemen die te maken hebben met gedrag van anderen);
3. Geen invloed (problemen waaraan we niets kunnen doen, het verleden of aspecten uit
de omgeving).
Met een proactieve aanpak kunnen we de eerste stap zetten om problemen van alle drie de
categorieën op te lossen binnen onze Cirkel van Invloed.
Voorbeelden van reactieve en proactieve uitspraken:
Re-actieve uitspraken
Ik kan er niets aan doen
Zo ben ik nu eenmaal
Hij maakt me zo kwaad
Ik moet wel ...
Als ik maar ...

Pro-actieve uitspraken
Laat ik eens kijken of er alternatieven zijn
Ik kan het ook anders aanpakken
Ik bepaal zelf mijn gevoelens
Ik kan kiezen
Dat ga ik doen

4.5. Les 5. Beelden van de ander
Hoe is het om met verschillende partners te werken? Voelt u zich tegenover sommigen zwakker dan
bij anderen? Met wie werkt u graag? Met wie minder? Waarom? Hoe kunt u dat veranderen?
Dat geldt in de les, maar natuurlijk ook in het dagelijks leven. Daarin hebben we ook voorkeuren voor
de een of de ander. Hoe komen die verschillen? Hebben we wel altijd het juiste beeld van elkaar?
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Oefening: bekijk Figuur 4. Wat ziet u precies in
de afbeelding? Een mooie jonge vrouw? Of ziet
u een oude vrouw?
Beide mogelijkheden zijn even waar. Trainers
zeggen: de feiten kunnen van alles betekenen.
We zijn vaak overtuigd van onze visie. Maar
soms als u net even anders kijkt….

Figuur 4. Oude of jonge vrouw?

4.6. Les 6. Verbale duidelijkheid
Kunt u uitspreken wat u wel of niet wilt tegenover een ander? Kunt u “nee” of “stop” zeggen? Vaak
voelt het ongemakkelijk om een weigering uit te spreken. Lichaam en geest komen in een spanning.
Dat vertroebelt een normale standpuntbepaling en verdere communicatie. Bent u in staat om uw
eigen grenzen aan te geven en te verdedigen?
Ga eens na wat er in uw lijf gebeurt als u iets moet doen wat u niet leuk vindt. Dat kan een weigering
zijn aan iemand, of gewoon een taak die u niet fijn vindt om te doen. Wat gebeurt er dan in uw lijf en
daardoor ook in uw geest?
Oefening 1: solo
Stelt u zich een situatie voor en ga na wat er dan gebeurt in u lijf.
Oefening 2: in een tweetal.
A stelt een vraag aan B. A wil bijvoorbeeld geld lenen van B, of A vraagt B om op de kinderen te
passen. In beide gevallen wilt u dat niet of komt het nu niet uit. U kunt ook met een andere vraag
werken.
Situatie 1: A stelt de vraag en B antwoordt: “Nee!”
Situatie 2: Wissel van rol.
Situatie 3: A stelt de vraag en B antwoordt: “Ik begrijp wat u wil en respecteer dat, en ik zeg nee”.
Situatie 4: Wissel weer van rol.
Ga in alle situaties na wat er in uw lijf gebeurde. Waar en in welke situatie was u meer of minder
gespannen? Wanneer ging het ook mentaal-verbaal beter?
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4.7. Les 7 en 8. Doorwerking in het Aikido en andere krijgskunsten
In deze lessen benaderen we steeds meer hoe een normale Aikidoles kan verlopen. Mogelijk zal in
een deel van die lessen er ook een workshop tai chi of qi gong gegeven worden. Wat vindt u van deze
lessen? Hoe kunt u wat u tot op heden geleerd hebt, bestendigen? Zou u bijvoorbeeld verder willen
gaan met reguliere lessen senioren-Aikido of dergelijke?

4.8. Les 9. Evaluatie van de cursus
U wordt verzocht het vragenformulier van het begin nog een keer in te vullen. Wat wilt u kwijt in de
bespreking? Wat ging goed, kan beter? Hoe kunt u nu doorgaan? Deze evaluatie is in de eerste plaats
voor uzelf. De gegevens worden ook (anoniem) gebruikt om het programma als geheel te evalueren
en te verbeteren.

4.9. Na afloop van de cursus...
..kunt u doorgaan met het permanente programma Aikido voor Senioren bij de ASA. U krijgt dit
aangeboden tegen gereduceerd lesgeld. U kunt er ook voor kiezen om regulier lid te worden van de
ASA. Dan kunt u onbeperkt lessen volgen. Als u lid wordt, krijgt u de eerste twee kwartalen 50%
reductie op het lesgeld.
U kunt ook kiezen voor een van de andere beweegkunsten die zijn aangeboden. Zij zullen hun
aanbod tegen het einde van de cursus aan u bekendmaken.
Bij het instappen als regulier lid krijgt u desgewenst een sempai (Japans voor ‘buddy’) toegewezen.
Dit is een gevorderde Aikido-leerling van de club. Zij of hij maakt u vertrouwd met de regels en
gebruiken in het Aikido en de club. U kunt bijhem of haar terecht voor vragen en problemen.

Tot op hoge leeftijd kan men Aikido beoefenen.
Hier traint Aikidoleraar Terry Ezra (7e Dan, 71 jaar) met Piet Lagerwaard (6e dan, 63 jaar)
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5. Valpreventie en valtraining
Valpreventie en -training is een belangrijk onderdeel van de BMF-cursus. Het eerste, valpreventie,
gaat om het voorkomen dat u valt. In het tweede, valtraining, oefent u hoe u schade kunt beperken
als u toch valt.

5.1.

Valpreventie

Balans
Valpreventie draait om het behouden van een goede balans. Mensen kunnen door verschillende
oorzaken komen te vallen. Ze glijden bijvoorbeeld uit, of verliezen hun evenwicht. Dit laatste heeft
soms zijn oorzaak in medische aandoeningen, die met medicijnen kunnen worden bestreden. Maar
vaak is de balans slecht omdat we geen goede basis hebben. We hebben ook nooit geleerd wat dat
eigenlijk is. Als u zich bewust bent van het centrum (zie 4.11.1), staat en loopt u in balans. Het fysieke
zwaartepunt valt dan samen met wat we het ‘mentale zwaartepunt’ noemen. Voor velen is dit
onbekend. Wij zitten meestal met onze aandacht in het hoofd, en zijn ons onvoldoende bewust van
ons lijf. Daardoor verschuift ons ‘mentale zwaartepunt’ naar boven, en zijn we minder in balans. Een
mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat u valt.
Stevig staan en bewegen
Gelukkig kunnen wij hier door gerichte oefeningen veel aan doen. Daardoor worden we ons meer
bewust van ons centrum, en leren we beter gegrond en gecentreerd te staan en te bewegen. Dit
komt onze balans enorm ten goede. Daardoor hebben we een grotere kans om onze balans te
behouden, ook in onverwachte situaties. Dit vermindert de kans op een daadwerkelijke val.
Hieronder enkele oefeningen voor centreren en stevig staan. Dit wordt in de cursus geoefend, met
daarna oefeningen voor gecentreerd bewegen. Let op: vanwege de veiligheid moeten de oefeningen
alleen onder deskundige leiding plaatsvinden. Deze voorbeelden zijn slechts ter illustratie, en niet
bedoeld om thuis te oefenen!
Oefening 1: omduwen

Figuur 5a. Mentaal zwaartepunthoog: u bent instabiel

Figuur 5b. Mentaal zwaartepunt in centrum: u bent stabiel
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Oefening 2: de ‘stevige arm’

Figuur 6a. Mentaal zwaartepunt hoog: u wordt ongeduwd

Figuur 6b. Mentaal zwaartepunt in centrum: u staat stevig

Oefening 3: centreren

Figuur 7a. Mentaal zwaartepunt hoog: u wordt ongeduwd

5.2.

Figuur 7b. Mentaal zwaartepunt in centrum: u staat stevig

Valtraining

Hoe goed u ook traint, het kan gebeuren dat u wel degelijk komt te vallen. Die kans blijft nu eenmaal
altijd bestaan in ons leven. Is het dus eigenlijk niet vreemd dat zo weinig mensen zich voorbereiden
op mogelijke valpartijen? Sommige sporten zoals judo, ju jitsu, Aikido of andere, besteden veel
aandacht aan valtechniek. Buiten de sportwereld volgen echter maar weinig mensen gerichte
training in valtechnieken. Toch kan zo’n training (meer) schade bij een val voorkomen.
Mensen die ongetraind zijn in vallen, reageren bij een onverwachte val doorgaans averechts: ze
verstijven van angst en lopen juist daardoor meer schade op dan nodig. Kleine kinderen en dronken
mensen kennen die angst niet. Daardoor vallen ze meestal min of meer ontspannen en lopen ze
weinig schade op. Ouderen, die ook nog strammer en brozer zijn dan voorheen, hebben juist extra
kans op breuken en andere schade.
U doet er dus goed aan om ervaring op te doen met vallen in een relatief veilige omgeving. Die
ervaring vergroot uw vermogen om in het dagelijkse leven bij een onverwachte val niet te verstijven,
maar meer ontspannen te vallen. Zo kunt u de schade beperken. Weliswaar geeft ook training geen
garantie dat u vrij blijft van letsel, maar het kan misschien net het verschil maken tussen een
botbreuk of alleen schaafwondjes. In de valtraining leren we de principes van veilig vallen op zachte
matten. Als u twijfelt of u fysiek in staat bent tot deze training, raadpleeg dan uw huisarts.
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De achterwaartse val
Bij de achterwaartse val (Figuur 8) is het belangrijk om de armen voor de borst te kruisen met
onderarmen naar beneden. Hou de kin op de borst. Breng in de val de knieen naar voren en de billen
naad beneden en achteren, alsof u gaat zitten. Rol dan de rug van vanuit een ronde positie. Sla af
met de armen met de handpalmen naar beneden. Adem tijdens de rol goed en diep uit. Het is
verstandig om iets te roepen, zodat het zeker is dat u uitademt. Houd de kin constant op de borst,
zodat het hoofd niet tegen de grond slaat. Dit verkleint de kans op letsel.

Figuur 8. Achterwaartse val

De voorwaartse val
De voorwaartse val is gevaarlijk omdat er kwetsbare lichaamsdelen beschadigd kunnen worden, zoals
het hoofd en gezicht. Vooral het gezicht moet daarom met de armen beschermd worden. Hou de
armen in een V-vorm en plaats de handen voor het gezicht (Figuur 9). Bij de val moeten de twee
onderarmen van de elleboog t/m de vingers in één keer op de grond terecht komen. Daarbij moet er
afstand blijven tussen onderarmen en gezicht. Oefen dit tegen een muur of op een tafel.
Bij voorover struikelen hebben we vaak de neiging om te blijven lopen. Als dat lukt: prima. Vaak is
het echter beter om direct naar beneden te gaan. De knieën komen wel op de grond - met mogelijk
schaafwonden - maar het gezicht is met die V-vorm beschermd. Trek de schouders echter niet in!

Figuur 9a. Voorwaartse val tegen de muur
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Figuur 9b. Voorwaartse val op de mat

De voorwaartse rol
Als het lijf rond blijft en het hoofd tussen de armen is, kan men ook een voorwaartse rol maken
(Figuur 10).

Figuur 10.Voorwaartse rol

De zijwaartse val
Zie Figuur 11. Indien u een kunstheup heeft, raden wij het af daarop te rollen.

Figuur 11. Zijwaartse val
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De zijwaartse rol
De zijwaartse rol is een variant op de voorwaartse rol. U probeert uw arm met de rugzijde schuin
over de grond te brengen en tegelijkertijd de heup te draaien. U rolt via de heup naar de rug en zo
veel mogelijk door (Figuur 12).

Figuur 12. Zijwaartse rol

5.3.

Huiswerk-oefeningen

Eindelijk met pensioen! Eindelijk tijd om het eens rustig aan te doen! Het is prima als de hectiek van
een druk bestaan voorbij gaat. Het is sowieso niet handig om een hectisch leven te leiden, maar dit
terzijde. Het risico is dat mensen die stoppen met werk, ook fysiek minder gaan bewegen. Gezien het
feit dat kracht en behendigheid al vanzelf achteruitgaan, is het verstandig dit zo veel mogelijk tegen
te gaan. Ouderen moeten dus juist meer gaan bewegen! Dat hoeft niet veel tijd te kosten: een half
uur per dag matig intensief oefenen is genoeg. In de cursus krijgt u hiervoor aanwijzingen, waarvan
de belangrijkste hieronder staan samengevat.
➢
➢
➢

Train vooral op balans, kracht in benen, armen en handen, en enige lenigheid .
Train ook uw nekspieren zodat ze stevig genoeg blijven om bij een eventuele val het hoofd
op de borst te houden.
Doe de onderstaande oefeningen zo vaak mogelijk in korte series. Doe ze rustig, forceer
uzelf nooit en houd het veilig. Deze oefeningen kunt u normaal geproken thuis doen, tenzij
u medische klachten heeft. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of fysiotherapeut.

Huiswerk-oefening 1: Versterken van de nekspieren
Zit of sta rechtop, houd de schouders laag en draai uw hoofd langzaam naar links en naar rechts,
minstens 5 tellen (Figuur 13a). Doe hetzelfde met het hoofd op en neer (Figuur 13b).

19

Figuur 13a. Hoofd heen en weer

Figuur 13b. Hoofd op en neer

Huiswerk-oefening 2: Versterken van de beenspieren
Ga op een stoel zitten en til één been zo ver mogelijk op met de tenen omhoog (Figuur 14). Houd
hem 5 tellen omhoog, zet daarna terug. Herhaal dit 3 keer. Doe daarna hetzelfde met het andere
been.

Figuur 14. Optillen van het been

Figuur 15. Arm-oefening

Huiswerk-oefening 3: Versterken van armen en handen
Ga languit op uw buik liggen (op een mat, kleed of deken), zet uw kanden plat naast uw schouders.
Druk met uw armen uw bovenlijf langzaam omhoog, zo ver mogelijk (figuur 15). Houd dit 5 tellen
aan. Blijf naar voren kijken. Daarna terug. Herhaal dit 3 keer.
Huiswerk-oefening 4: Versterking van de balans
Bij deze oefening moet u zich allereerst goed vasthouden aan iets stevigs. Til dan langzaam een knie
op, zo ver u kunt. Houd 5 tellen vast, daarna terug. Herhaal dit 3 keer. Doe daarna hetzelfde met het
andere been. Als u merkt dat u uw balans goed onder controle heeft tijdens de oefening, kunt u
voorzichtig loslaten, maar wel zodanig dat u weer kunt vastpakken bij eventueel balansverlies
(Figuur 16).
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Figuur 16. Balans-oefening

5.4. Tips voor het dagelijks leven
Tips voor thuis
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Laat handgrepen installeren op lastige plaatsen (toilet, badkamer, douchecabine).
Zorg bij een trap voor goede stevige trapleuningen, liefst aan beide kanten.
Verwijder een teveel aan obstakels, opstaande randjes van kleedjes etc.
Kijk uit voor gladde matjes, gladde vloeren en losse kleedjes.
Zorg voor goed schoeisel met profiel.
Neem een deugdelijk trapje in plaats van een laag bankje of een stoel of krukje.
Zorg voor goede verlichting, eventueel met een sensorknop, bijvoorbeeld voor als u ’s nachts
naar het toilet moet.
Hou de telefoon binnen handbereik, zodat u de tijd heeft die op te nemen en u niet hoeft te
haasten.
Ruim grote spullen op na gebruik (stofzuiger).
Hou eventuele persoonsalarmering binnen handbereik!
Neem voldoende rust in uw leven en geniet van al het mooie!

Tips voor buiten bij gladheid (sneeuw)
➢ Hoofdregel: denk aan uw buik (uw centrum), ontspan de buik, houd de schouders laag en
ontspan uw lijf.
➢ Zorg voor goed schoeisel met een zeer stevige grip.
➢ Doe sokken over uw schoenen of gebruik een ‘schoenketting’.
➢ Let op verborgen afstapjes (zoals het einde van het trottoir).
Fietsen
➢ Indien u graag fietst, adviseren wij u om dat te doen op een fiets zonder stang of met een
lage instap. Dit geldt voor zowel heren als dames. Naarmate u ouder wordt, wordt u mogelijk
minder stabiel in de benen en krijgt u misschien last van evenwichtsstoornissen. Als u dan
valt, valt u lager met zo’n fiets zonder stang of met een lage instap.
➢ Wanneer u ten val komt, probeer dan te ontspannen en pas op uw hoofd.
Altijd belangrijk
➢ Let altijd op uw eigen veiligheid!!!
➢ Het voorkomen van en omgaan met vallen is uw eigen verantwoordelijkheid. U loopt immers
zelf het risico van schade bij een val.
➢ Doe alleen wat goed voelt. Twijfel? Raadpleeg uw huisarts!!!
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DEEL B. TOELICHTING VOOR CURSUS-UITVOERDERS
Input voor de interventie

6.

6.2. Benodigde competenties van de uitvoerder
De leergang BMF is tot stand gekomen door bundeling van de expertise van gevorderde
Aikidodocenten die vertrouwd zijn met het BMF-concept en affiniteit hebben met het werken met
ouderen. De meesten van deze Aikidodocenten zijn zelf de leeftijd van 50 gepasseerd. BMF staat
onder toezicht van en wordt technisch begeleid door Aikidodocenten op hoog niveau, die zitting
hebben in de Technische en Wetenschappelijke Raden van de Aikidobond Nederland (AbN). Onder
hen bevinden zich drie universitair geschoolde (bewegings)wetenschappers.
Het BMF-concept maakt deel uit van de opleidingen van de Aikidobond Nederland op
competentieniveau 3 en 4 volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van het NOC*NSF. Deze
opleidingen worden aangestuurd door de Technische Raad en de Wetenschappelijke Raad van de
Aikidobond Nederland.
Kwalificaties van de docenten:
• Docenten zijn gekwalificeerd Aikidodocent op KSS-niveau 3 of 4.
• De docenten zijn minimaal in het bezit van de 3e dangraad.
• Ze zijn qua leeftijd en uitstraling een goed rolmodel voor de kwaliteit van BMF.
• De docenten beoefenen intervisie en staan in open verbinding met de Technische en
Wetenschappelijke Raad van de AbN voor supervisie.

6.3.

Ondersteunende instanties

Om in contact te komen met ouderen in de wervingsfase van de interventie kan men zich richten tot
de volgende ondersteunende organisaties:
•
•
•
•
•
•

Combinatiefunctionarissen;
Lokale GGD, gezondheidsmakelaars, valpreventieprojecten;
Fysiotherapeuten;
Organisaties en verenigingen voor ouderen;
Wijk- en buurtcentra;
Gemeente op beleidsniveau en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties voor de WMO en
sport.
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7. Onderbouwing van de interventie
7.2.

Achtergrondinformatie

BMF is ontwikkeld vanuit het groeiend maatschappelijk besef dat BMF-gerelateerde
bewegingsdisciplines meer opgang vinden in de samenleving en door meer mensen gedaan worden
in het kader van gezondheid, vitaliteit en zingeving. Yoga, Tai-chi, Chi-kung en Aikido worden steeds
meer gewoon en bekend om hun weldadige effecten.
Binnen het bestel van het NOC*NSF is de Aikidobond Nederland sinds 2009 volwaardig lid. Zij heeft
zich ten doel gesteld om via het door NOC*NSF gegeven platform het Aikido in alle geledingen van de
samenleving te laten doordringen zoals de grondlegger van het Aikido, Morihei Ueshiba, dit
voorstond. Dit bestrijkt een breed gebied: van het aanbieden van ki-training aan topsporters en
training in weerbaarheid van politie en handhavers tot Aikido-training op scholen, bedrijfsAikido, en
het aanbieden van de BMF-interventie aan 55-plussers.
De BMF-interventie representeert de essentie van Aikido als Budo en tevens als traditie van
meditatie-in-beweging. Aikido als Budo is in de kern een training op weerbaarheid ter voorkoming
van kwetsbaarheid. Jezelf in lichaam en geest één houden en één zijn, is de kern en het doel van
Aikido. In de training liggen het geven van wederzijdse zorg en zelfzorg dicht bij elkaar. Dit samen
met het fysiek bezig zijn met elkaar en het elkaar onontkoombaar aanraken tijdens de training is een
belangrijke ondergrond en fundament van sociale interactie. Deze samenballing van werkzame
bestanddelen heeft gemaakt dat met de BMF-interventie een belangrijke bijdrage geleverd kan
worden aan het voorkomen van kwetsbaarheid van ouderen.
Op basis van KISS-gegevens van het NOC*NSF komt naar voren dat in de bestaande Aikidoverenigingen maar relatief weinig tot zeer weinig ouderen als beginner instromen, terwijl Aikido
toch voor deze doelgroep zeer geschikt zou kunnen zijn. Inmiddels zijn er ook veel Aikido-leraren die
de leeftijd van 55-plus zijn gepasseerd en van daaruit als rolmodel van betekenis kunnen zijn voor de
doegroep van kwetsbare ouderen van dezelfde leeftijd.

7.3.

De visie achter de BMF-interventie

De Aikidobond Nederland richt zich op permanente bewegingseducatie van jong tot oud. Voor de
leeftijdsgroep van jeugd tot jongvolwassenen gaat het daarbij om vol-wassen worden. In deze fase
gaat het om het streven naar maximaliseren en excellentie, en wel via samenwerking op basis van
vriendschap en respect. Er wordt getraind op fitheid en daarnaast wordt zelfzorg gestimuleerd. Het
onderhouden van deze fitheid gedurende het verdere leven, ook als de fysieke capaciteiten afnemen,
kan gezien worden als een vorm van zelfzorg. In deze zin is dit thema ook opgenomen in de BMFinterventie: door beweging de fysieke gesteldheid onderhouden, aangepast aan de gevorderde
leeftijd, is een belangrijk element.
Voorts is Aikido Budo, waarbij het vermogen centraal staat om onder druk te kunnen presteren en de
eigen integriteit en identiteit te kunnen handhaven. Budo is in essentie weerbaarheid. Aikido voegt
daar het thema kwetsbaarheid aan toe; kwetsbaarheid zowel van de dader als van het slachtoffer. De
specifieke moraal in het Aikido dat de handeling geen schade mag berokkenen. Een Aikidoka is dader
zonder slachtoffers te maken. Maar de handeling begint vanuit kwetsbaarheid: een ander valt aan en
de dader reageert niet door te vechten, maar door de aanval onschadelijk te maken. Aikido is
weerbaar worden in een kwetsbare situatie. Dat maakt ook dat de interventie nagenoeg geen
uitsluitingen kent – behalve dan de leeftijd - en gericht is op insluiting, dat wil zeggen: via bewegen
sociaal verbindend zijn, waarbij eenieder op zijn of haar niveau kan meedoen.
Ten derde is Aikido een zgn. ‘interne’ krijgskunst, die zich toelegt op het ontwikkelen van de ki, de
interne kracht dan wel levensenergie. Voor de oudere mens gaat het om fysiek onderhoud en het
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ontwikkelen van deze interne energie als een bron van kracht, vitaliteit en weerbaarheid. Het fysieke
onderhoud vertaald zich in de interventie dat het lichaam dusdanig (weer) wordt getraind dat er een
zekere fitheid ontstaat. Dit stimuleert een groeiende mate van zelfzorg en meer vertrouwen in het
vermogen van het eigen lichaam. Aan de interne kant ontwikkelt zich het vermogen om de ki te
ontwikkelen en te ontsluiten. Beide elementen zitten in de BMF-interventie.
Via Aikido wordt men ‘geraakt’ in de eigen essentie, en dient men anderen ‘aan te raken’. In dit
verband komen elementen als zingeving en zich verbonden voelen met en door sociaal contact, dicht
bij elkaar. De training zal de deelnemer zeker niet onberoerd laten. Het tonen van eigen
kwetsbaarheid vraagt om vertrouwen en dient mede als fundament tot het vermogen om sociale
relaties aan te gaan. Vandaar dat BMF bewust een emotionele en een sociale dimensie oppakt, als
weerbaarheidstraining ter verminderen van de eigen kwetsbaarheid voor 55-plussers.

7.4.

Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het?

van zorg naar zelfzorg
Aikido doet bij de beoefening een beroep op het zich kunnen handhaven met de beperkingen die de
deelnemer heeft. Van zorg naar zelfzorg is het eerste ontwikkelingstraject.
samenwerking als basis van sociale interacties
In de BMF-interventie is voortdurende samenwerking geboden. In die samenwerking dient men
rekening te houden met en rekenschap te geven aan elkaar.
fysiek contact en aanraken
In Aikido is het contact primair georganiseerd door het elkaar aanraken. Dit aanraken en aangeraakt
worden bewerkstelligt het fundament voor het aangaan van de verbale interacties tijdens het
sociale gedeelte van de interventie.
links en rechts oefenen van de technieken
Het afwisselend links en recht uitvoeren van de technieken heeft een stimulerend effect op de beide
hersenhelften, en is stimulerend voor alle cognitieve functies en de fysieke coördinatie.
valpreventie en -training
Training in de Aikido-principes van centrering en ontspanning bevordert stabiliteit in houding en
beweging, kernfactoren voor valpreventie. De valtechnieken van het Aikido zijn een goede basis voor
het aanleren van de juiste reflexen en ontspanning bij daadwerkelijk vallen, zodat de kans op schade
wordt beperkt.
zelfverdedigingselementen
Weerbaarheid wordt het eerst gekoppeld aan zelfverdediging. Het oefenen in zelfverdediging doet
mensen zich weerbaarder voeler en daarmee minder kwetsbaar.
fysiek onderhoud en ki-ontwikkeling
De combinatie van fysiek onderhoud en ki-training maakt dat Body-Mind-Fit een beleefbare realiteit
wordt.
de koffie-, thee- en waterronde
De koffie- en theeronde voelt voor de ouderen vertrouwd aan. Water is naar moderne inzichten
altijd gezond na fysieke inspanning.
het opnemen van meditatie-elementen
Ademhalingstechnieken in combinatie met fysieke houding en het specifiek organiseren van de geest
zijn van oudsher elementen in mediatiedisciplines en in Budo. In de interventie zijn deze gericht op
het ontspannen uitvoeren van alledaagse handelingen en sociale interacties.
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het introduceren van senioren-Aikido
Senioren-Aikido (zie 4.9) biedt 55-plussers de mogelijkheid de verworden vaardigheden in praktische
training te onderhouden. De lessen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de ouderen. Hierbij
wordt het sempai-kohei-systeem uit de klassieke krijgskunsten toegepast: een ervaringskundige
neemt een beginner bij de hand tot deze zich thuisvoelt in de club.
het introduceren van andere BMF-bewegingsdisciplines
Er zijn waarschijnlijk weinig ouderen die niet gehoord hebben van Yoga, Tai-Chi en Chi kung. In de
laatste cursuslessen maken zij hiermee aan den lijve kennis. Dit kan hen stimuleren om hiermee door
te gaan en zo de opgedane BMF-vaardigheden te bestendigen.
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8. Evaluatie en praktijkervaringen
Evaluatie
In contact tussen de uitvoerder en de ingeschakelde docenten van andere BMF-gerelateerde
bewegingsdisciplines wordt nagegaan hoeveel deelnemers hun weg hebben gevonden in
opvolgende . Het is het streven dat 19% van de deelnemers aan de interventie hun weg weten te
vinden naar BMF-gerelateerde bewegingsdisciplines. Evaluatiemomenten zijn, direct afloop van de
interventie, begin en eind van de opstapperiode, en een jaar na de interventie.

Een praktijkvoorbeeld
Een uitvoerder over de interventie: "Het doet me goed om te zien dat na de negen lessen de
deelnemers de essentie te pakken hebben van wat BMF beoogt, en men hierin wil doorgaan en
doorgaat".

Uitspraken van deelnemers
Een collage van uitspraken:
• had ik eerder moeten weten.
• heb door het programma mijn medicijnen tegen depressie af kunnen bouwen.
• voel me zekerder als ik op straat loop.
• weg met de schuchterheid. Ik ga weer leven.
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Links
Samenvatting van BMF in Arnhem:
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/projectdetail/sportimpuls/body-mind-fit-met-Aikido-in-arnhem-beweeg-en-weerbaarheidstraining-voor-duurzamesportparticipatie/
Beschrijving van de interventie Body-Mind-Fit met Aikido:
•
•

https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/bodymind-fit-met-Aikido/
Werkblad beschrijving interventie: https://odatav3.interventiedatabase.nl/InterventionService.svc/Bijlages(42257L)/$value

Informatie over Sportimpuls:
•
•

https://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/wat-is-de-sportimpuls/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programmadetail/sportimpuls/

Informatie over de interventie-eigenaar, de uitvoerende organisatie en meewerkende organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aikidobond Nederland (AbN, voorheen Aikido Nederland): www.Aikidonederland.nl
Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan (ASA): www.Aikidostichtingarnhem.nl
Gemeente Arnhem: www.arnhem.nl
Sportbedrijf Aarnhem: www.sportbedrijfarnhem.nl
Moai B.V.: www.infiniteinspiration.nl/houwke-ong/
Golden Flower Tai Chi Nederland: www.taijiquan.nl/school/golden-flower-tai-chi-doornenburg/
Physique Centrum voor Sport en Gezondheid: www.physique.nl
Stichting Bewegen Nederland: http://www.bewegeninarnhem.nl/help-stichting-rijkerswoerd/
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA): https://swoa.nl/

In het nieuws:
•

Sport en Strategie 6 sept 2018: https://www.sportenstrategie.nl/sport-gezondheid/ouderen-sterkerin-hun-schoenen-met-Aikido-body-mindfit/
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Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan, 2018. Body-Mind-Fit met Aikido in Arnhem: beweeg- en
weerbaarheidstraining voor duurzame sportparticipatie en zelfredzaamheid van ouderen. Projectaanvraag
Sportimpuls 2018.
Campen, C. van, 2011. Kwetsbare Ouderen. Publ. 2011-10. Sociaal en Cultureel Planbureau.
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Kwetsbare_ouderen d.d. 5 jan 2019.
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www.aikidostichtingarnhem.nl
E-mail:
info@aikidostichtingarnhem.nl
Facebook: facebook.com/jikishinkan
Twitter: @jikishinkan

