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De training ‘Rots & Water’ 
 

Is een weerbaarheidtraining voor meisjes en 

jongens. De training zorgt voor het bewuster 

worden van je menselijke communicatie en 

dat je met anderen kunt communiceren 

zonder jezelf te verliezen. 

De training is een mengvorm van sociale 

vaardigheden, zelfverdediging en 

weerbaarheid. 

Door de oefeningen in de training leren de 
deelnemers zich bewuster te worden van hun 

lichaam met als gevolg meer zelfvertrouwen, 

zelfrespect en zelfbeheersing; je leert 

nadenken over de keuzes die je hebt in je 

handelen. 

 

De training is voor meisjes en jongens van 11 

tot en met 17 jaar. 

 
 
Overige informatie 

 

Aantal lessen:  10 bijeenkomsten van 1 uur   

info avond ouder(s) 

 

Tijdstip:/ locatie: nader te bepalen 

 

Groepsgrootte:  max. 16 deelnemers 

 

Kleding:   sportieve kleding;  

  we trainen op blote voeten 

 

Kosten:   1350,-- ex btw 

De cursus wordt gegeven in samenwerkings-

verband door: 
 

 

 

 

 
 

 
Voor informatie en aanmelding: 
 

Alius coaching & training 
Willem Zwart 

Wylp 45 

9247 GH Ureterp 

www.aliuscoaching.nl 

06- 29 24 26 80 

 

HJH-Trainingen 

Henk Heuvelink 

Grote vuurvlinder 31 

8472 CB Wolvega 

www.hjh-trainingen.nl 

06- 42 09 09 99 

Weerbaarheidtraining 
 

voor meisjes en jongens 

van 11 tot 17 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Werken aan  

 
Zelfvertrouwen, 

Zelfbeheersing,  
Sociale vaardigheid 
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Waarom Rots & Water?  
 

Herken je dit? 

• Ik vind het moeilijk om voor mijzelf op te 

komen 

• Ik voel me niet lekker in de klas zitten, ik 

denk dat ik er niet bij hoor 

• Ik kan niet goed uitleggen wat ik voel 

• Ik zou wel eens willen reageren op een 

ander zijn gedrag 

• Opeens komt er boosheid opzetten en ik 
weet niet hoe ik er mee om moet gaan 

• Als er iets onverwachts gebeurt dan weet 

ik niet wat ik zou moeten doen 

 

Als je (enkele) dingen herkent is het zeker de 

moeite waar een Rots en Water cursus te 

gaan volgen. 

 

Doel van de training  
 

Houding, stevig staan, sociaal bewustzijn, 
zelfbeheersing en zelfreflectie, versterken 

van eigen waarde en in actie komen. 

 

Wie zijn de trainers? 

 

Henk Heuvelink, gediplomeerd 

weerbaarheidtrainer 

 

Willem Zwart, gediplomeerd Rots & Water 

trainer. 

Beide trainers hebben ruime ervaring met het 
geven van Rots & Water cursussen. 

Opzet Rots & Water trainingen 

 

De trainingen gaan bestaan uit fysieke 

oefeningen en spel die afgewisseld worden 

met momenten van hoe je het zelf ervaart. 

We trainen aan je zelfbeheersing, zelfervaring 

en zelfvertrouwen. 

 

We gaan je leren te Gronden (stevig 

ontspannen staan), centreren (adem in de 

buik) en concentreren (het richten van de 
aandacht). Hierdoor ontwikkel je meer het 

bewuster worden van je lichaam; je 

zelfbewustzijn.  

 

Emoties en gevoelens drukken zich in het 

lichaam uit in de vorm van spierspanningen. 

Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom 

leiden tot meer inzicht en ervaring in hoe je 

reageert op wat op je afkomt. Dit kan je 

helpen om je zelf (beter) te beheersen.  

 

Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen en 

zelfrespect door het toegenomen 

zelfbewustzijn. Je bent hierdoor beter in staat 

om o.a. je eigen grenzen aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de trainingen leren we je bewust te 

worden van het begrip Rots & Water.  

 

Rots wil zeggen: je staat stevig op de grond, 

je gaat je eigen weg, je hebt een eigen 

mening en je kan je afsluiten voor de mening 

en gevoelens van een ander. 

 

Water wil zeggen: je bent onspannen in je 

lichaam maar wel alert. Je bent je bewust 

van je gevoelens maar hebt ook aandacht 

voor die ander. Je leert vanuit je 

zelfvertrouwen met anderen te verbinden en 

te communiceren. 
 

Uiteindelijk kom je tot de ontdekking, dat je 

beide nodig hebt om echt jezelf te kunnen 

zijn. Je kunt dan kiezen wie je op dat 

moment bent: Rots of Water.  
 

 

 
 


