
Praktijk dag 2022

Steel Mace Training is een vorm van fysieke training, eeuwenoud en toch vergeten in onze
Westerse wereld. Maar nu is hij terug en dankzij deze activatie zal je tijdens een Steel Mace
Training niet enkel je conditie, kracht, stabiliteit en core gaan trainen, maar ook je mentale
focus en controle. Het is naast een workout een vorm van expressie.

Via trage kata’s met de macebell in handen ontwikkelt de deelnemer een toename in
lichaamsbewustzijn. De macebell heeft een unilateraal trainingseffect met een voordeel naar
intern gerichte aandachtsfocus, welke belangrijk kan zijn voor prestaties in de interne
omgeving.

Deze vorm van workout is vrij van locatie, tijd en keuze van intensiteit.

Tijdens deze workshop zullen we via een gerichte casus op psychose, angst, dwang en
depressie een Steel Mace Flow aanleren.

Coaches Timmy Claeys & Kathy Vogels
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Casus PSYCHOSE

Bart, een 43-jarige man, alleenstaand, eenzaat die naar DK komt omwille van de veiligheid
van zijn vertrouwensfiguren. Bart beweegt zich in een eigen wereld- eigen belevingen. Hij
beseft dat deze wereld vreemd is voor anderen en durft hierover enkel te praten op de DK.
Hij maakt programma’s op zijn computer en laat deze programma’s bepalen hoe het leven
voor hem zal lopen. Hij doet af en toe vrijwilligerswerk en gaat fitnessen via sportclub
Boezjeern.

Binnen zijn programma op de DK neemt hij deel aan de wekelijkse mace sessie in groep.
Aanvankelijk met enige twijfel maar ondertussen als trouwe deelnemer.

Dit zegt Bart over de mace:

“Het is leuk om iets te kunnen, ik ben blij dat ik iets aan mijn fysiek kan doen zonder een
gevoel te krijgen van overbelasting, het onderbreekt mijn dagelijkse routine. Ik ervaar het
als een meerwaarde in mijn leven.”

Doelstellingen bij Bart;

Het werk met de mace motiveert Bart om meer te bewegen. Hij leert bewust ademhalen.
Door de focus kan hij even loskomen van de externe prikkels waardoor er een moment van
mentale rust is. Hij leert zijn lichaam op een andere manier kennen en benoemen wat hij in
de realiteit ervaart.

STEEL MACE FLOW INTERVENTIE
Activeer het lichaam met algemene mobiliteit en leg de nadruk op de ademhaling.
Laat het lichaam bewegen in 3 lijnen vanuit het centrum.

LUNGE VOORWAARTS in het teken dat we vooruit wensen te gaan in het leven.
LUNGE ZIJWAARTS in het teken om jezelf te gronden in stabiliteit, maar toch open
te stellen voor nieuwe invloeden.
LUNGE ACHTERWAARTS in het teken dat het leven ons uitdagingen zal aanbieden.

Notities:
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Casus DEPRESSIE, PTSS

Katrien, een 36-jarige vrouw. Als kind veel in het ziekenhuis gelegen omwille van operaties
aan de ogen. Wanneer haar ouders scheiden, wordt ze verworpen door haar vader. Enkel
jaren terug maakte ze een ernstig trauma door en sindsdien zorgen negatieve gedachten
ervoor dat ze niet meer kan functioneren in de maatschappij. Het minste brengt haar van
slag (bv harde geluiden). Ze kende verschillende opnames in psychiatrie omwille van
middelenafhankelijkheid (medicatie en alcohol) en stelt fugue-gedrag. Ze heeft weinig
sociale contacten, heeft een dubbele relatie met haar moeder. Ze heeft een relatie met een
vrouw en deze verloopt met ups en downs. We proberen in te zetten op resocialisatie,
momenteel is ze gestart met een aantal uur vrijwilligerswerk.

Katrien startte binnen haar behandeling in de DK een individueel traject met de mace.
Ondertussen heeft haar eigen mace gekocht en oefent ze regelmatig thuis. Samen met een
mede groepslid oefenen ze geregeld samen tijdens de pauzemomenten.

Dit zegt Katrien over de mace:

“De mace geeft me een gevoel van kracht, van veiligheid. Ik merk dat ik steviger in mijn
schoenen sta. Ik durf meer weerwoord geven. Mijn hoofd staat nooit stil maar tijdens het
oefenen voel ik rust en lijkt mijn hoofd wel stilgezet. Aanvankelijk dacht ik dat het niets voor
mij was, dat het te statisch zou zijn. In dat opzicht was de motivatie van de therapeut wel
belangrijk. Ik ervaar nieuwe gevoelens. Wanneer ik een mindere dag heb, neem ik de
mace en na 15 minuten voel ik me beter. Ik leer op die manier bewust om te gaan met mijn
gevoelens. Het samen macen met een mede groepslid geeft me een goed gevoel. Hierbij
merk ik op dat ik meer geduld gekregen heb.”

Na observatie is Katrien haar houding letterlijk veranderd. Ze kijkt de wereld “in” ipv naar de
grond te kijken,  haar schouders staan open.

Doelstellingen bij Katrien:

Tijdens de eerste sessies gaat het vooral over gegrond staan, ademen en focus naar voor
leggen. Via gecontroleerde bewegingen en het loskomen van externe prikkels leert Katrien
zich te focussen op zichzelf. Ze leert haar impulsen beter te controleren en vergroot haar
zelfsturing en zelfvertrouwen. Ook haar beweging creativiteit wordt uitgedaagd. Doordat
Katrien de oefeningen meeneemt naar huis heeft ze een nieuwe coping aangeleerd, ze leert
om moeilijke gevoelens zoals angst om te zetten in iets positief.

STEEL MACE FLOW INTERVENTIE
Hanteer de Mace in handen en wissel deze bij elke stap om het lichaam in off-set balance te
triggeren. Vervolgens voeg je 3 krachtige beenbewegingen toe die herhalend links en rechts
uitgevoerd worden

LUNGE VOORWAARTS in het teken dat we vooruit wensen te gaan in het leven.
LUNGE ACHTERWAARTS in het teken dat het leven ons uitdagingen zal aanbieden.
SQUAT in het teken om jezelf te sterken vanuit je eigen centrum.
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Casus DWANG, ANGST

Emma, een 33-jarige vrouw. Sinds haar 17de dwangneurose en angst. Emma werd als
kind verwaarloosd door vader en moeder. Er was veel fysiek geweld naar haar broers en
moeder, niet naar haar maar ze was wel getuige. Ze werd gepest op school. Ze zocht
opvang bij de getuigen van Jehova. Ze kende heel wat opnames in verschillende
psychiatrische ziekenhuizen.

Door haar dwang duurt alles zeer lang en kan ze bv geen job houden. Emma is zowel
mentaal als fysiek steeds gespannen.

Emma oefent samen met een mede groepslid met de mace. Ze heeft een mace aangekocht
en via een schema en filmpjes die we samen maakten oefent ze thuis ook zelfstandig.

Dit zegt Emma over de mace:

“De mace doet veel voor mij, hij helpt mij uit mijn hoofd te komen. Ik heb al veel zaken
geprobeerd om mijn hoofd rustig te krijgen maar niets sloeg aan wat de frustratie vergrootte.
Na het oefenen met de mace ervaar ik meer zin om dingen te doen. Ik kan actiever zijn.
Tijdens de oefeningen ben ik niet aan het controleren, ervaar ik even geen dwang. Enkel
wanneer ik de oefeningen meer correct wil doen, durft dwang de kop opsteken. Ik sta enorm
voorovergebogen en voel me daardoor onnozel. De mace helpt mij om mijn houding te
corrigeren en daar bewuster mee bezig te zijn. Het geeft me wat meer kracht en
zelfvertrouwen.”

Doelstellingen bij Emma:

Emma haar houding is een prioriteit. Onbewust staat ze onder spanning wat goed merkbaar
is bv aan haar trapeziusspier. Ook haar armen staan onder spanning waardoor het
bewegen stroef verloopt en het gewicht als het ware nog zwaarder aanvoelt. Door te
focussen op de lichaamshouding en de techniek leert ze stilaan om haar lichaam op een
meer gezonde manier te “gebruiken” en haar spanning te kanaliseren. Hierbij wordt ook
aandacht gegeven aan haar ademhaling, deze is oppervlakkig. Gezien haar angstprobleem
liggen ook hier mogelijkheden. Gezien haar dwang heeft ze nood aan een schema om te
trainen. Hierin proberen we niet te strak te werken en haar vooral naar flow te brengen zodat
ze leert luisteren naar de grenzen van haar lichaam en niet zozeer de grenzen van haar
dwang. De focus die ze nodig heeft tijdens de oefeningen zorgen ervoor dat het
piekergedrag doorbroken wordt en er zodoende een moment van mentale rust kan ontstaan.
Naarmate ze meer oefent en herhaalt kan dit moment van ontspanning sneller bereikt
worden.

STEEL MACE FLOW INTERVENTIE
Hanteer de Mace als een pijl en boog. Voeg vervolgens een zijwaartse lunge om het lichaam
extra te stabiliseren. Wissel de beweging van hoog naar laag en vorm met de Mace een
driehoek, het teken van de diamant.

PIJL EN BOOG in het teken op jezelf te wapenen en de houding te openen.
LUNGE ZIJWAARTS in het teken van gronding en stabiliteit.
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Doelstellingen samengevat

● Vergroten van fysieke en mentale balans door oa. de blik naar voor, een open en
rechte houding.

● Bewust ademhalen,  meer gecontroleerd bewegen.
● Leren focussen op het zelf,  loskomen van externe prikkels.
● Vergroten van zelfsturing en zelfvertrouwen.
● Leren hulp toelaten.
● Aanleren nieuw copinggedrag.
● Leren benoemen van lichaamservaringen, ze herkennen en er adequaat naar

handelen.
● Uitdagen van de beweging creativiteit.
● Leren omgaan met frustratie-  impulscontrole.

Ultieme doelstelling is het teweegbrengen van een gedragsverandering en dit
door het creëren van een wisselwerking tussen lichaam en geest.

Notities:

5



Wil jij na deze Workshop nog meer leren wat de Mace voor jou en anderen kan betekenen?

Dan heb je volgende mogelijkheden:

STEEL MACE FLOW op Social Media
https://www.instagram.com/timmy_entertrainer/

Timmy is als Steel Mace flow Level 1 & Educator gecertificeerde trainer, de trainer in België
die je de kracht van de Macebell kan leren ervaren. Laat je inspireren om de kracht van je
innerlijke krijger wakker te maken.

STEEL MACE FLOW BASICS WORKSHOP
Na deze workshop zal je:

● de mogelijkheid hebben om individueel verder te trainen,
● deel te nemen aan groepslessen met de Macebell
● jezelf nog meer te verdiepen via het online programma of Steel Mace Flow Level 1.

Data kan je vinden via: https://www.2bultra.be/mace-training/

SMF ZERO TO FLOW ONLINE PROGRAMMA
Ervaar hoe het is om jezelf terug tot rust te brengen en tegelijk een lichamelijke training te
hebben.
Dit online programma leert je de basistechnieken van de Steel Mace:

● 3 modules met 61 videolessen
● 20 basistechnieken om te starten
● 20 mace drills: 7 min. workouts voor wanneer je weinig tijd hebt
● 21 mace flows: om helemaal één te worden met je mace

Meer informatie via: https://www.2bultra.be/mace-training/
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