
Haka          

Waarom is het rugbyteam ‘the All Blacks’ zo succesvol?  

De 5 pijlers van de Haka; 

1. Sweep the sheds  

Basics! Wanneer je ergens binnenkomt neem de ruimte in je op.  

Hoe tref je het aan? Zo verlaat je de ruimte ook weer. Zie het als jouw persoonlijke 

verantwoordelijkheid goed te zorgen voor  je eigen ruimte en ruimtes die je gebruikt. The All 

Blacks geloven dat als je succesvol wilt zijn, jezelf en je team naar absolute topklasse wilt leiden, je 

eigen normen en waarden helder hebt en daar je verantwoordelijkheid voor neemt. Dus waar je 

ook komt, laat de schoon achter. Wees altijd een voorbeeld voor anderen, in de dagelijkse dingen. 

Het laat zien dat we allemaal gelijk zijn, de schoonmaker is niets minder dan de leidinggevende. 

2. Follow the spearhead  

WHANAU betekent Extended Family, er is niet een typisch Nederlands woord voor. Zie het als je 

vrienden, kennissen of collega’s waar je min of meer dezelfde veiligheid en geborgenheid bij voelt, 

als je eigen familie. Of zoals de The All Blacks mantra zegt; “No dickheads allowed”. The All Blacks 

selecteren op karakter, waardigheid en talent. Dit betekent dat de beste speler misschien nooit het 

nationaal shirt aan mag trekken. M.a.w. als je een “dickhead” in je team brengt kan het grote 

negatieve gevolgen hebben op de prestatie van het team. Een leider vliegt nooit de hele tijd voorop, 

een leider mag/moet ook kwetsbaar zijn en is verantwoordelijk om de talenten van zijn/haar team 

ook in te zetten. Wij zorgen voor elkaar, niet vanuit toegekend leiderschap maar vanuit de zorg voor 

elkaar. 

3. Champions do extra  

Als je succesvol wilt zijn doe je meer als de ander, niet vanuit een profileren om te laten zien dat jij 

beter bent, maar vanuit passie voor kinderen, en collega’s. Je kunt beter presteren wanneer jij 110% 

bent in alles. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer jij je talent inzet vanuit intrinsieke motivatie je er 

alles aan doet om te ‘slagen’.. Jij, je voeding, je rust, de relaties om je heen. Je FOCUS op constant 

jezelf verbeteren en de bereidheid daar alles voor opzij te zetten. Niet ten koste van jezelf maar juist 

vanuit zorg voor jezelf.  



4. Keep a blue head  

Wanneer je geïrriteerd bent, boos bent of angst of schaamte hebt, heb je een rood hoofd. Je 

presteert niet goed met een rood hoofd. Je bent minder effectief en gaat vaak weg bij je eigen bron 

omdat je (te snel) reageert op de ander vanwege je irritaties. “Houd een blauw hoofd”, zorgt voor 

een inzicht in hoe je brein werkt onder druk. Verstikking maakt rood, zuurstof en vrij ademen en 

zuivere communicatie maakt jouw blauw. Je kunt jezelf trainen om triggers te gebruiken om te 

switchen van rood naar blauw. In jouw werk als leidinggevende een belangrijk aandachtspunt op 

alle gebieden, soms naar collega’s, soms naar jouw leidinggevende.  

5. Leave the jersey in a better place,  

Alles wat je doet, doe het beter als je voorganger. Niet om te laten zien hoe goed je bent, maar uit 

zorg voor de ander. Je daagt jezelf bewust uit om een hoger doel te behalen. Better people make a 

better team. Make better leaders, doctors, lawyers, businessman, fathers, mothers, brothers, sisters 

and friends.  

 

 

Wat nemen we mee? 

Volg je hart. Bezie het leven van een mens in zijn geheel. Vanaf waar je begint tot waar je naartoe 

gaat. Het gaat in het leven niet om geld, het gaat om gezond zijn en gezond blijven. Verbind je hart 

en hoofd, en kom in actie.  

Besef dat jij degene bent die verandering kan brengen.  
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