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Bedankwoord - handout

Ik kijk met veel trots terug op afgelopen weekend. Waarbij jij als deelnemer 
veel hebt gedeeld, enthousiast was en een aantal handvatten hebt 

meegekregen van mij (en van elkaar) om in praktijk ermee aan de slag te 
kunnen.

Mocht je nog vragen hebben, verbeterpunten of iets anders. 
Stuur mij een bericht: 

- 06-18377278
- cor@deboksendecoach.nl

Met de hartelijke groet, Cor van Drieberge – De boksende coach

mailto:cor@deboksendecoach.nl


Wie ben ik?

• Cor van Drieberge - 1986

• Rotterdam

• RSM (2x MSc)

• Colosso

• Martial Arts

• Cor the Coach → De Boksende Coach



Passie voor vechtsporten



Mijn grootste succes...





In je hoofd uit, uit je hoofd: De boksende 
coach
• Emoties/stress slaat zich op in je lijf

• Door beweging te maken kun je loskomen
• Veel minder in je hoofd zitten

• Werken vanuit jouw eigen natuur
• Body-mind connectie
• Vechten

• EQ
• Lichaamstaal en emotie beter kunnen koppelen en begrijpen

• Bespaart een hoop tijd



Lichaamstaal
Verschillende dingen hebben wij gedaan:

- Oefeningen waarbij je bewust wordt van iemand haar ogen: 
- Stare down, zoals bij een kickbokswedstrijd

- Hoe reageer je als je je ruimte inneemt of dat het ingenomen word

- Hoe creëer je (veilig) je eigen ruimte

- Praktijkvoorbeelden van in en uitstappen om het probleem te observeren
- Als je naar achter stapt (fysiek), doe dat alleen met de reden dat je het groter 

geheel wilt zien
- Anders blijf je gewoon staan en zorg je ervoor dat het probleem ruimte gaat geven 

aan jou! 



Checklist om bewust worden van je lichaamstaal –
als extra bijlage – anders – zonder format in de 

notities



Hoe zet ik het in? 

• Individuele coaching
• Personen die vooral vastzitten in het hoofd en letterlijk niet in beweging 

kunnen komen

• Team coaching
• Leer elkaar nog beter kennen 

• Team building 
• Fun en leerzame oefeningen – vaak combinatie met capoeira

• Evenementen
• Energizers en/of live interventies



Meer weten? 

• Cor van Drieberge (Linkedin)
• Cor@deboksendecoach.nl

• www.Deboksendecoach.nl

• 06-18377278 

• Instagram: @deboksendecoach

• Facebook: deboksendecoach

• Linkedin : de-boksende-coach
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