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Inzichten na de buitenactiviteit  

Durf  
 
Wilskracht  
 
Teamwork 
 
Snel beslissen. 
 
Ik wil vooruit gaan. 
 
Ik wil het proberen en het gaat lukken. 
 
Niet twijfelen, doen. 
 
Ik ben gelukkig. 
 
Doe die zaken die je gelukkig maken. 
 
Hulp van buitenaf was welkom. 
 
Je probeert je rustpunt te bereiken. 
 
Niet wachten, we gaan ervoor. 
 
Ik had een gevoel van vrijheid.  
 
Efkes alleen, rust, vrijheid, genieten, blij. 
 
Ik kan beslissen wanneer ik vrij kan zijn. 
 
Ik heb het nodig om soms alleen te zijn. 
 
Gewoon doen, ook al heb ik het nog nooit gedaan. 
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Ik was gefrustreerd omdat ik trager was. Het is mij gelukt, ook al dacht ik 
dat het fysiek niet zou gaan. 
 
De frustratie was weg met het halen van het doel. 
 
Niet stilstaan als het niet nodig is. 
 
Ik zat vast en er waren direct mensen om te helpen. Eerst had ik weerstand  
tegen de hulp, daarna heb ik de hulp aanvaard. 
 
Er zijn mensen die bereid zijn mij te helpen ondanks ik hen niets heb 
gevraagd. 
 
De mannen zijn er. 
 
Als ik vast zit in de toekomst ga ik nu onmiddellijk hulp vragen bij collega’s. 
 
Oef ik heb het gedaan. Door de anderen te zien heb ik het ook gedaan. 
 
Als je goed omringd bent dan lukt het wel. 
 
Ik mag van de grond gaan en een andere weg inslaan. 
 
Ik heb het niet gedaan omdat ik dacht dat ik de anderen zou ophouden. 
 
Ik had vandaag geen hoogtevrees omdat ik een veilig gevoel had, er kon 
niks gebeuren. 
 
Ik vond het niet erg te falen. 
 
Ik neem wel een andere weg om mijn doel te halen. 
 
Ik twijfelde, heb ik nog genoeg energie? 
 
Eerst wat rusten en dan beslissen welke de volgende stap wordt. 
 
This is the story of my life, halverwege stoppen. Het enthousiasme van de 
anderen gaf me de kracht om terug verder te gaan. Ik ben door de muur 
gegaan van halverwege op te geven. 
 
Dit gaf mij de snelheid om makkelijker het parcours af te werken. Pure fun. 
 
Ik heb terug geleerd mij te amuseren. 
 
Gooi je ballast even weg. Gooi je zak patatten weg. 
 
Iemand willen helpen en niet kunnen helpen brengt frustratie. 
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Zonder ballast kun je jezelf terug optrekken. 
 
Ik zie vandaag dat ik ook niet iedereen kan helpen. 
 
Ik was nieuwsgierig. 
 
Ik heb de groep gevolgd maar ik had beter mijn gevoel gevolgd. 
 
Ik verschoot van mijn eigen evenwicht. Zonder na te denken vond ik terug 
mijn evenwicht. 
 
Ik was ook kwaad dat ik op een moment niet even heb stilgestaan en  
nagedacht. Het is niet omdat het vlot gaat dat ik niet mag stilstaan om te 
evalueren. 
 
Even stilstaan, niet altijd direct duiken. 
 
Uitpraten, uitklaren en terug vooruit. 
 
Ik droomde van de zwarte piste maar te veel naar de anderen kijken bracht 
twijfel. 
 
Rustig en geconcentreerd van hindernis naar hindernis. 
 
Ook al twijfelde ik, het lukt met wel. 
 
De nieuwe tips gaven mij vertoruwen en soms waren twee woorden 
voldoende. 
 
Niet drie oefeningen verder kijken, gewoon focus op de volgende. Stap voor 
stap. 
 
Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Durf hulp te vragen. Een paar 
woorden helpen soms vooruit. 
 
Ik werd me bewust dat het allemaal vlot ging door focus te houden. 
 
Ik wou ook dat andere het einde haalt. Ik heb op een bepaald moment mijn 
eigen doel laten liggen om de anderen te helpen. 
 
Te veel luisteren naar de problemen van anderen bracht bij mij twijfel. 
 
Ik was een reden aan het zoeken om het niet te doen. Ik heb het toch 
gedaan en daar ben ik heel blij mee. 
 
De keuze op voorhand te maken om de zwarte te doen gaf me de kracht 
om door de twijfel te gaan. 
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Focus met focus blijft alles goed gaan. 
 
Het heeft me meer kracht gekost dan ik dacht maar door het voorbeeld van 
de gids kon ik terug vooruit. 
 
Ik moest dat doen en daardoor ga ik te ver ik luister dan ook niet meer naar 
mijn lichaam. Herwaardeer je lichaam.  
 
Ik hou van mezelf. 
 
Super om je te laten gaan op de deathrides. 
 
Onbekend hoeft niet per se gekoppeld te worden aan angst. 
 
Er is altijd een punt waar je naartoe wilt en tussendoor zijn er ook altijd 
rustpunten. 
 
Fun is vrijheid. Hang ne keer den aap uit. 
 
Ik besef dat ik anderen gelukkig maak door mijn eigen ding graag te doen. 
 
‘Wat kan er nu gebeuren?’ Na dit inzicht heb ik er echt van genoten. Door de 
focus was er ook geen angst. 
 
Ik ben gevallen en ‘so what’. 
 
Het is belangrijk je te laten omringen door de juiste mensen, door mensen  
die het al gedaan hebben. Dit geeft vertrouwen. 
 
Ook al voelde ik wat frustratie het niet alleen te doen, het doel halen is 
uiteindelijk het belangrijkste. 
 
Niet te rap gaan, efkes stoppen om energie bij te tanken. 
 
Ik voelde mij ongemakkelijk door niet te weten waar ik naartoe ging. 
Dankzij de groep was het toch fun en alleen zijn is ook vervelend. 
 
Stap voor stap, kijk naar je doel. Je hoeft er niet naartoe te vliegen. Even rust 
nemen en dan terug stap voor stap. 
 
Ik wil me nog meer omringen met andere mensen.  
 
Ik ga dat niet zeggen dat ik hoogtevrees heb. Ik ben de mannen,  de meute 
gevolgd naar de zwarte, ik wou me niet laten zien. Toen ik stil stond sloeg 
de angst toe. Ik ben dan verder gegaan op karakter maar ik besef dat ik dat 
niet volhoud. Ik was kwaad op mezelf dat ik moest opgeven. 
 
Het groepsgevoel was fantastisch. Je kan veel meer met de groep.  
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‘Doe mij dat niet aan’ en ik ging toch mee. Dankzij de steun van de groep 
ben ik er geraakt. En me efkes afzonderen was ook helemaal oké. 
 
Het is allemaal niet zo erg als het niet lukt. 
 
Ik ga me niet laten kennen, ik wou het en toch twijfelde ik. 
 
Eens het niet meer moest, eens ik het had losgelaten, dan pas voelde ik me 
vrij.  
 
Misschien ga ik wat te snel. Af en toe een stap terug en dan terug en dan 
terug naar die positieve energie. 
 
Ik zie dat wat voor mij een troef is, is dat niet per se voor de anderen. 
 
Humor helpt je jouw perceptie te veranderen.  
 
Ik mag meer risico’s nemen, ik hoef niet altijd de veiligste weg te nemen. 
 
Als het fout loopt staat er altijd wel iemand om mij te helpen. Omring je 
met de juiste mensen. 
 
Ik heb een doel en ik wil er naartoe. Ik moet, ik wil altijd de touwtjes in 
handen hebben. 
 
Als ik het eerste kon dan kan ik de rest ook. Focus op één ding, niet alles in 
één keer. 
 
De anderen zien hangen bracht twijfel bij mij. 
 
Ik voelde ook frustratie niet iedereen te kunnen helpen. 
 
Focus op je doel, hoe maakt niet uit. Zorg gewoon dat je er raakt. 
 
Misschien leg ik mijn lat niet hoog genoeg. 
 
Het zal wel lukken met focus en tijd. 
 
Door raad te vragen is het mij gelukt. 
 
Ik heb ook genoten van het stilstaan. 
 
Stap voor stap. Op tijd genieten en dan terug vooruit. En ik vraag niet meer 
hoe ver het nog is, ik doe gewoon verder. Ik wil fun. 
 
Het zicht van de ladder was voldoende om mij volledig te verlammen. In 
afwachting dat er hulp kwam ben ik rustig gebleven. Ik heb mezelf een 
commando gegeven en dan terug stap voor stap vooruit. 
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Ik was fier, ik heb het gehaald. 
 
Met hulp is het gemakkelijker. Durf hulp te vragen. 
 
Ik denk veel te veel. Stop eens met te denken, laat je verbeelding toe. 
 
Ik vond het wel tof, ik wou meer doen dan groen. Maar ik wou ook niet 
vallen en die gedachte zorgde voor angst en verlamming. 
 
Kom tot rust. Neem wat afstand. 
 
De woorden van de anderen helpen mij vooruit. 
 
Ik wil mijn eigen gevoel volgen ook is het stapje voor stapje. 
 
Ik wil mijn denken loslaten en ook minder luisteren naar de negatieve 
stemmen van de anderen. 
 
Iemand gaf mij één tip en ik kon terug vooruit. Focus op het doel anders 
kreeg ik angst. Handelen, niet twijfelen.  
 
Ik was trots en fier. Het doel voor ogen houden en de tussenfases niet 
vergeten. Het is ook heel fijn om tips te krijgen. Durf ervoor te gaan, niet te 
veel nadenken.  
 
Door de angst hoorde ik de anderen niet meer. 
 
Toen ik de beslissing genomen had om verder te gaan ging het ineens een 
heel stuk gemakkelijker. 
 
Ik kan veel meer dan ik denk. Ik wil meer durven. 
 
Einddoel  
 
Lef 
 
Gaan 
 
Humor 
 
Liefde is wijsheid. 
 
Yes, i can. 
 
Stuur. 
 
Vrijheid. 
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Stap voor stap. 
 
Rust. 
 
Geloven. 
 
Focus; 
 
Ik. 
 
Fun. 
 
Plezier. 
 
Verbeelding. 
 
Nooit opgeven. 
 
Teamwork. 
 
Doelgericht. 
 
Doen, doen. 
 
Doorgaan. 
 
Balans. 
 
Bevrijding. 
 
Rustpauzes. 
 
 
 
 Dit waren jouw woorden over de buitenactiviteit van de Grow As A Person. De 
woorden die je deelde met de groep. 

 

 

 


