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De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
technisch beleid en technisch kader. Daarbij 
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers: 
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies 
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie 
is te vinden op www.knhb.nl.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
Jongste Jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

Collectieve instorting, wat is het  
en wat kun je er aan doen? 
DOELGROEP: BREEDTEHOCKEY EN TOPHOCKEY
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Door Suzan Blijlevens 

Praktijk
Een recent voorbeeld van zo’n situatie is 
de play-offwedstrijd tussen Rotterdam en 
Oranje Zwart. Ongeloof overheerste bij 
de mannen van Rotterdam, na afloop van 
de eerste halve finale tegen Oranje Zwart. 
Vier minuten voor tijd stonden ze nog met 
1-1 gelijk, maar na het laatste fluitsignaal 
dropen ze met 1-3 af. Hoe kon het zover 
komen?

‘We hadden voor 
rust juist keihard 
geknokt met z’n 
allen, maar in  
de laatste vijf 
minuten gaven 
we alles weg’

Rotterdammer Bjorn Kellerman zegt na 
afloop: ‘We speelden heel sterk in de eerste 
helft en begonnen ook goed aan de tweede 
helft, maar toen Oranje Zwart de 1-1 
maakte, knakte er iets bij ons. We hadden 
voor rust juist keihard geknokt met z’n al-
len, maar in de laatste vijf minuten gaven 
we alles weg. Doodzonde. Om eerlijk te 
zijn had ik ook niet verwacht dat OZ in to-
taal drie keer zou scoren, maar zoiets mag 
gewoon niet gebeuren.’ (Bron: Hockey.nl) 

Onderzoek
Deze situatie is voor veel teamsporters 
heel herkenbaar, toch is er nog maar wei-
nig bekend over dit fenomeen. Opvallend 
is dat het in alle teamsporten voorkomt, 
van jong tot oud en van top- tot breedte-
sport. Dit was voor Suzan Blijlevens 
aanleiding om onderzoek te doen naar 
collectieve instorting in teamsporten. 
‘Voor mijn onderzoek heb ik topsporters 
geïnterviewd van de Nederlandse Hand-
bal Academie en de nationale waterpo-
loselecties, zowel mannen als vrouwen 

Wie is Suzan Blijlevens? 

Suzan Blijlevens (Breda, 1990) is sport- 
en prestatiepsycholoog. Tijdens haar 
bachelor richtte zij zich voornamelijk 
op de sociale psychologie en in 
2013 studeerde zij af aan de master 
Sport- en Prestatiepsychologie. 
Hiervoor liep zij onder andere stage 
bij Hockeyclub ’s-Hertogenbosch 
waar zij mentale begeleiding gaf aan 
jonge topsporters. Voor haar bedrijf 
Blijlevens Sport- en Prestatiepsycho-
logie geeft zij workshops en presen-
taties over haar expertise: collectieve 
instorting in teamsporten. Zij sprak in 
december 2013 op het NLCoach con-
gres en haar onderzoek is in verschil-
lende vaktijdschriften gepubliceerd. 
Daarnaast werkt ze als publieksvoor-
lichter bij het Nederlands Instituut 
van Psychologen  (www.blijlevens-
sportpsychologie.com).

Een beduusde Jeroen Hertzberger na de verloren 

play-offwedstrijd tegen Oranje Zwart.

Collectieve instorting, wat is het 
en wat kun je er aan doen?
Elke speler of coach heeft het vast wel eens meegemaakt: jouw team is goed voorbereid, in topvorm en klaar 
voor die ene belangrijke wedstrijd. Jullie beginnen sterk, jouw team speelt volgens het wedstrijdplan en 
alles lijkt te lukken. Maar ergens kantelt de wedstrijd, plotseling daalt de prestatie, taken worden niet meer 
uitgevoerd en de focus is verdwenen. Het voelt alsof jullie de wedstrijd uit handen hebben gegeven. Hoe kan 
zoiets gebeuren? En wat kun je er als trainer of coach aan doen? Sportpsycholoog Suzan Blijlevens onder-
zocht collectieve instorting in teamsporten en vertelt erover in dit artikel. 

http://www.blijlevenssportpsychologie.com/
http://www.blijlevenssportpsychologie.com/
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er zelf ook niet meer voor wilden werken. 
‘Je zag de frustratie niet eens zozeer op 
het gezicht van mijn teamgenoot, maar 
meer aan zijn lichaamshouding. Aan de 
manier waarop iemand speelt of beweegt, 
zie je of iemand gefrustreerd is’, noemde 
één van de sporters. En gevraagd naar 
wat dat met deze persoon deed: ‘Toen liet 
ik ook een beetje mijn kop hangen. En had 
ik ook zoiets van: Laat maar zitten, als 
de anderen er ook niet meer voor willen 
werken, dan heb ik er ook de motivatie 
niet meer voor.’

Aandacht voor de taak
Om goed te kunnen presteren is het 
belangrijk dat je met je aandacht naar 
je taak gaat. In een situatie waarin alles 
lukt, is een speler heel gefocust op de 
taak. Bij een collectieve instorting is het 
tegenovergestelde het geval: sporters 
zijn met van alles bezig, behalve met hun 
taak. Er was een waterpoloër die tijdens 
een wedstrijd in een Grieks openluchtbad 
dacht: ‘Goh, wat is het hier nog lekker 
weer om zes uur ’s avonds in oktober.’ 
Andere onderwerpen van gedachten 

•  Bepalende spelers die hun niveau niet 
halen. 

Ook emotionele besmetting en vermin-
derde focus voor de taak kunnen oorza-
ken zijn van collectieve instorting. Deze 
belangrijke bevindingen worden extra 
uitgelicht.

Emotionele besmetting
Sporters voelen veel negatieve emoties 
tijdens een collectieve instorting. Ze 
ervaren boosheid, frustratie, angst om 
fouten te maken en voelen zich down. Veel 

sporters gaven aan dat ze op een bepaald 
moment in de wedstrijd hun hoofd lieten 
hangen. Wanneer je dit voelt en uitstraalt, 
is dit ook van invloed op je teamgenoten. 
Onbewust nemen we de emoties van 
anderen in onze directe omgeving over. 
Dit wordt ook wel emotionele besmetting 
genoemd. Emotionele besmetting blijkt 
een belangrijke factor in het ontstaan 
en bestaan van collectieve instorting. 
Sporters gaven namelijk aan dat wanneer 
ze naar hun teamgenoten keken en zagen 
dat die het (ook) niet meer zagen zitten, ze 

in de leeftijd van 15 tot 28 jaar. Tijdens de 
interviews mochten sporters een situatie 
beschrijven waarbij de prestatie plotse-
ling daalde tijdens de wedstrijd, of in 
sommige gevallen een prestatie ver onder 
niveau vanaf de start van de wedstrijd. 
Omdat alle sporters uitkomen voor een 
nationaal team en daarnaast nog bij hun 
club spelen, leverde dit veel verschillende 
situaties op. Hierdoor was het mogelijk 
een algemene uitspraak te doen over het 
fenomeen.’

‘De situatie van 
collectieve instor-
ting is zo com-
plex, niets staat 
vast. Dat maakt 
het juist ook heel 
interessant’

Ontstaan van collectieve  
instorting
Wat opvalt aan het onderzoek is dat de 
situatie van collectieve instorting zo com-
plex is, niets staat vast. Tal van factoren 
kunnen ten grondslag liggen aan collec-
tieve instorting. Een autocratische leider 
(iemand die zelf alle beslissingen neemt, 
taken oplegt aan spelers, controleert en 
straft wanneer taken niet worden opge-
volgd) kan een factor zijn in het ontstaan 
van een collectieve instorting. Daarnaast 
kunnen de volgende zaken ook zorgen 
voor een instorting:
•	 	Het onderschatten van de tegenstan-

der.
•	 	Een slechte voorbereiding op de wed-

strijd.
•  Het niet nakomen van afspraken in het 

veld.
• Een falende rolverdeling op het veld.
•	 Een slechte sfeer in het team.

Een veel genoemde opmerking: Toen liet ik ook ‘m’n koppie hangen’.

Collectieve instorting, wat is het en wat kun je er aan doen?
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de doorslaggevende factor en lijkt ervoor 
te zorgen dat het proces van collectieve 
instorting verergerd wordt. Er zijn situ-
aties waarin prestatiedruk er juist voor 
zorgt dat iemand heel goed presteert, 
maar bij collectieve instorting blijkt druk 
te zorgen voor een verlaagde prestatie (1). 
Dit wordt ook wel choking genoemd (zie 
kader). Deze belangrijke bevinding geeft 
aanknopingspunten om de situatie te 
voorkomen. 

Kun je trainen op collectieve  
instorting?
Veel sporters en coaches denken dat de 
situatie van collectieve instorting, waar-

bijvoorbeeld dat ze in zo’n situatie zelf het 
verschil wilden maken, waardoor ze niet 
meer overspeelden naar medespelers. 
Maar er zijn ook spelers die de verant-
woordelijkheid juist meer bij teamgeno-
ten leggen. Zij zijn geneigd om (te) snel 
over te spelen, zodat ‘zij het maar niet 
hoeven te doen’. Doordat er niet wordt 
samengespeeld, wordt het moeilijker om 
het niveau omhoog te krijgen.

De rol van druk
Enkele oorzaken die sporters noemden 
voor de collectieve instorting lagen 

buiten de sporter 
zelf. Zo blijkt het 
ontbreken van een 
duidelijke leider in 
het veld of het feit 
dat veel bepalende 
spelers hun basis-
niveau niet halen 
van invloed te zijn 
op het ontstaan. 
Wat opvalt is 
dat het in bijna 
negen van de tien 
genoemde situa-
ties ging om een 
belangrijke wed-
strijd. Druk bleek 

zijn: de scheidsrechter, het publiek, een 
foute pass, de tegenstander, de volgende 
wedstrijd, het eigen gevoel etc. Op het 
moment dat je aandacht uitgaat naar 
taak-irrelevante zaken, is het niet meer 
mogelijk om met je aandacht bij de taak te 
zijn. Hierdoor wordt het lastiger om goed 
te presteren.   

Minder samenspel
Samenspel is van essentieel belang voor 
een team om goed te presteren. Een van 
de gevolgen van de situatie is dat sporters 
minder samenspelen. Sporters zeggen 

Choking
Choking is niet zomaar een slechte 
prestatie. Het is een prestatie die 
lager is dan verwacht werd op basis 
van iemands kwaliteiten, in situaties 
onder maximale druk. Er lijkt sprake 
te zijn van choking bij een collec-
tieve instorting, omdat sporters van 
mening zijn dat ze lager presteren dan 
hun basisniveau. Er zijn verschillende 
theorieën die choking verklaren. Deze 
theorieën delen de gedachte dat 
aandachtsprocessen een belangrijke 
rol spelen. Een van die theorieën is 
de distraction theory. Deze stelt dat 
situaties van hoge druk de prestatie 
schaden doordat iemands aandacht 
wordt afgeleid naar taak-irrelevante 
gedachten. Zorgen maken over de 
situatie of de consequenties zijn daar-
van bijvoorbeelden (2). Druk creëert 
als het ware een dubbele taak voor 
de sporter, omdat hij zijn aandacht 
moet verdelen over de taak waar hij 
mee bezig is en situatiegerelateerde 
zorgen. Deze concurreren met de aan-
dacht die nodig is om de taak goed uit 
te voeren. De distraction theory zou 
kunnen verklaren waarom sporters in 
een situatie van collectieve instorting 
een verminderde aandacht voor de 
taak hebben.

Je ziet de frustratie niet alleen aan het gezicht, maar ook aan de lichaamshouding.

Als coach benadruk je altijd het samenspelen.

Collectieve instorting, wat is het en wat kun je er aan doen?
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Kies een alternatieve tactiek
Sporters geven aan dat ze niet meer weten 
wat ze moeten doen wanneer het slecht 
gaat. Dit komt omdat ze geen andere tac-
tieken kunnen toepassen. Een collectieve 
instorting is bij uitstek een crisissitu-
atie die vraagt om een andere strategie. 
Het huidige wedstrijdplan werkt niet en 
daarom moet er worden overgeschakeld 
op een andere tactiek. Dit blijkt nog niet 
zo makkelijk. Dit komt in de meeste geval-
len omdat er geen aandacht besteed is 
aan een alternatieve strategie, een plan B. 
Hierin is een belangrijke rol weggelegd 
voor de trainer: geef aandacht aan alter-
natieve tactieken. Bespreek wat het team 
kan doen als het in een bepaalde situatie 
komt. Bespreek bijvoorbeeld ‘wat-als 
situaties’, op welke systemen kan worden 
overgeschakeld en wie daarin de leiding 
neemt. Dit kan bijvoorbeeld door middel 
van een codewoord of signaal, waarmee 
wordt aangegeven dat een andere tactiek 
gespeeld wordt. Het spelen van ‘half 
court’ is hier een goed voorbeeld van. 
Zorg als trainer dat het team zich bewust 
is van alternatieve strategieën. 

Kies een alternatieve leider
In de meeste situaties van collectieve 
instorting halen bepalende spelers hun 

deze omstandigheden presteerden 
beter dan sporters die trainden zonder 
druk. Dit geeft aan dat het trainen onder 
gemiddelde druk ervoor zorgt dat je 

beter presteert 
in een situatie 
van veel druk. 
Manieren om 
druk te creëren 
op een training 
zijn bijvoorbeeld 
zeggen dat er een 
scout komt kij-
ken, een straf of 
beloning verbin-
den aan winnen 
of verliezen van 
een partijtje of 
met camera’s de 
training filmen. 
Sporters geven 
verder aan dat 
je niet in een 
training kunt 
oefenen dat een 

paar spelers slecht spelen. Maar waarom 
niet? Wanneer een coach tijdens een 
partijvorm aan twee spelers de opdracht 
geeft om onder niveau te spelen, levert 
dit in die partij gegarandeerd soortgelijke 
frustraties op. 

bij onder druk moet worden gepresteerd, 
niet trainbaar is omdat de druk die je 
voelt bij het spelen van een belangrijke 
wedstrijd niet na te bootsen is. Het klopt 
dat de druk die sporters ervaren bij het 
spelen van een Olympische finale of een 
play-offwedstrijd niet is na te bootsen.  

Sporters die 
trainden onder 
gemiddelde mate 
van druk pres-
teren beter dan 
sporters die 
trainden zonder 
druk

Maar betekent dit dat het dan helemaal 
niet trainbaar is? Uit onderzoek van 
Oudejans en Pijpers (3) blijkt dat trainen 
onder een gemiddelde mate van druk  
ook al een positief effect heeft op de  
prestatie. Sporters die trainden onder 

Sporters voelen zich bekeken als er camera’s op hen gericht zijn.

Een codewoord hanteren om over te schakelen naar een ander systeem.

Collectieve instorting, wat is het en wat kun je er aan doen?
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niveau niet. Hierdoor lukt het de minder 
bepalende spelers ook niet om hun niveau 
te halen. Zij komen tenslotte niet vaak in 
een situatie waarin zij de wedstrijd naar 
een hoger niveau moeten tillen. 
Daarnaast speelt emotionele besmetting 
zoals gezegd een belangrijke rol bij col-
lectieve instorting. Sporters besmetten 
elkaar met negatieve emoties, waardoor 
zij in een negatieve spiraal komen, geken-
merkt door negatieve communicatie en 
negatief gedrag. De bepalende spelers 
en de coach zijn hierin heel belangrijk. 
Wanneer de aanvoerder erg emotioneel 
expressief is in negatieve zin, zullen 
andere spelers de emoties en dit gedrag 
sneller overnemen. Hierdoor verergert de 
situatie en wordt de teamemotie alsmaar 
negatiever. Daarom is het goed om een 

speler, die doorgaans positief blijft en het 
team weet op te peppen, ten tijde van een 
collectieve instorting aan te wijzen als 
alternatieve leider.

Wanneer een 
coach of trainer 
zijn emoties zeer 
negatief uit,  
zullen spelers  
dit gemakkelijk 
overnemen

Als coach heeft je gedrag 
een grote invloed op je team. 
Wanneer een coach of trainer 
zijn emoties zeer negatief uit, 
zullen spelers dit gemak-
kelijk overnemen. De coach 
heeft hierin een voorbeeld-
functie, dus ben je bewust 
van je gedrag.
 
Maak de ervaring  
bespreekbaar
Vaak is een collectieve 
instorting zo’n negatieve 
ervaring, dat er na afloop van 
de wedstrijd nauwelijks over 
gesproken wordt. Mensen 
stoppen het weg en willen 
het er niet meer over hebben. 
Door het enorme effect dat 
collectieve instorting heeft 
op een team en de teampres-
tatie is het heel belangrijk 
om aandacht te besteden 
aan collectieve instorting. 
Er wordt vaak pas aandacht 
aan de situatie besteed als 
het mis is gegaan. Terwijl het 
voor coaches en hockeyers 
toch heel belangrijk is om 

te weten welke factoren een collectieve 
instorting kunnen veroorzaken en hoe 
ze daarmee om moeten gaan. Bovenal is 
het voor coaches en spelers belangrijk 
om te weten óf en hóe ze een collectieve 
instorting kunnen voorkomen. 

Aanpak
Simpelweg praten over een situatie van 
collectieve instorting lijkt al te helpen. 
Sporters geven namelijk na afloop van 
het interview aan dat ze nog nooit zo naar 
deze situatie gekeken hebben en dat het 
hun inzicht heeft gegeven in de situatie. 
Praten over de ervaring van een collec-
tieve instorting maakt spelers bewust 
van de ervaring. Het evalueren is hierbij 
heel belangrijk. Wat gebeurde er, wat ging 
er mis, hoe reageerden ze op elkaar, wat 
kunnen ze beter doen? Het helpt dingen 
op een rijtje te zetten en om menings-
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Wanneer je als coach heel emotioneel expressief bent, zullen spelers je emoties sneller overnemen.

Collectieve instorting, wat is het en wat kun je er aan doen?
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andere gebruikte mannelijke vormen.

Collectieve instorting, wat is het en wat kun je er aan doen?

verschillen uit te praten. Ook komt de 
positieve sfeer terug en het geeft belang-
rijke inzichten. Als het praten over een 
situatie van collectieve instorting tijdens 
het onderzoek voor een sporter al zo veel 
bijdraagt aan zijn inzicht in dit fenomeen, 
lijkt dit een eerste stap voor een goede 
interventie. 

Een collectieve instorting is zo’n negatieve ervaring. Mensen stoppen het weg en willen het er 

niet meer over hebben.
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