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Concentratie: theorie en 
praktijk op het hockeyveld

door Jaap Duin

Praten over wat er in de hoofden van spe-
lers omgaat. Dat is een favoriete bezig-
heid van journalisten, ouders, technische 
commissies en coaches. Aan de ene kant 
is dat goed. Werd er vroeger nog weleens 
lacherig gedaan over de mentale kant van 
sport, nu ontstaat er een klimaat waarin 
deze kant openlijk wordt besproken. Aan 
de andere kant ontstaat er ook ruimte 
voor holle frasen en psychologie van de 
koude – en kritische – Hollandse grond. 
Psychologiestudenten leren al in hun 
eerste jaar dat zij geen aannames mogen 
doen over de mentale toestand van een 
cliënt zonder een gedegen onderzoek. In 

de sport gaan we aan deze gouden regel 
echter keurig voorbij; we filosoferen, fan-
taseren en gissen wat af als het gaat om 
wat er in de hoofden van spelers gebeurt. 
Op het fysieke vlak is al jaren een ont-
wikkeling gaande om termen als explo-
siviteit, conditie en herstelvermogen te 
concretiseren. We willen deze begrippen 

vangen in meetbare eenheden en cijfers. 
Op het mentale vlak blijft deze ontwikke-
ling vaak achterwege. Jammer, want ook 
hier geldt: meten is weten.

De basis: spelersprofielen
Hoeveel coaches maken structureel ge-
bruik van een systeem als Action Type, 
Insights, MBTI (Myers-Briggs Type Indica-
tor) of IZOF (Individual Zone of Optimal 
Functioning)? Of van andere methodieken 
om een mentaal profiel te krijgen van hun 
spelers? Gelukkig steeds meer. Deze pro-
fielen vormen namelijk een goede basis 
om gefundeerde uitspraken te doen over 

Op en rond het hockeyveld horen we regelmatig woorden als focus, concentratie, mindset en mentaliteit. 
Vaak weet echter zowel coach als speler niet precies wat dit inhoudt. Zonde, omdat juist duidelijkheid rond-
om dit soort begrippen de basis vormt voor het gericht trainen en versterken van deze mentale vaardighe-
den. In dit artikel bespreken we het begrip concentratie. We bespreken welke factoren concentratie omvat. 
Ook geven we suggesties voor het trainen en verbeteren van concentratie van spelers in de praktijk.

Wie is Jaap Duin?

Jaap Duin is sport- en prestatie-
psycholoog. Hij begeleidt teams en 
individuen in zowel bedrijfsleven als 
sport. Zo ondersteunt hij mensen 
die onder druk moeten presteren en 
communiceren, onder andere (TeDx) 
sprekers, topsporters, sportcoaches 
en managers. Management- en sport-
teams leert Duin te bouwen vanuit 
hun sterktes. Daarnaast leert hij teams 
om de laatste inzichten vanuit de 
(sport)psychologie te gebruiken in de 
dagelijkse praktijk.

Een mentaal  
profiel is een 
goed vertrekpunt

Samen de concentratie opbouwen.
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niets wordt multitasken sterk ontmoe-
digd door neurowetenschappers. Onze 
hersenen hebben al moeite met het rich-
ten van aandacht op één punt voor een 
korte tijd. Laat staan dat zij op meerdere 
zaken tegelijkertijd kunnen focussen. 
Interessante informatie. Sporters onder 
druk zijn immers nog weleens geneigd 
om hun aandacht te richten op heel veel 
zaken (de tegenstander, de scheidsrech-
ter, het weer, het publiek), in plaats van 
de belangrijkste: hun taak.

Nideffers aandachtsmodel
Het model van Nideffer (1976) brengt 
op een overzichtelijke manier in kaart 
hoe de sporter zijn aandacht kan richten 
(zie figuur 1). Nideffer maakt een on-
derscheid in het richten van de aandacht 
naar binnen (intern) en naar buiten (ex-
tern). Intern verwijst naar alle processen 
die zich binnen de speler afspelen, zoals 
gedachten, gevoelens etc. Extern verwijst 
naar de omgeving waarin de speler ver-

belangrijk onderdeel van een succesvolle 
(sport)prestatie. Uiteraard gaat dit op voor 
zowel teams als individuen.

Concentratie definiëren we in deze con-
text als ‘het vastzetten van de aandacht 
op een bepaald punt voor een bepaalde 
tijd’. In deze definitie zien we dat het be-
grip aandacht een belangrijk onderdeel 
vormt voor het bereiken van concentra-
tie. Daarnaast weten we ook dat het voor 
de mens ontzettend moeilijk is om onze 
volledige aandacht op één specifiek punt 
voor langere tijd vast te zetten. Niet voor 

de persoonlijkheid van de speler(s). Ook 
geven de profielen inzicht in de mentale 
processen. Bijkomend voordeel is dat zo’n 
profiel een goed vertrekpunt is voor de 
begeleidingsstaf. Vanuit deze objectieve 
basis kunnen begeleider en speler samen 
– via een persoonlijke aanpak – de men-
tale vaardigheden van de speler gericht 
verbeteren.Voor gericht ontwikkelen van 
individuele spelers is het van belang een 
fysieke en mentale nulmeting te doen, 
resulterend in fysieke en mentale parame-
ters. Zo ontstaat er een heldere basis, van 
waaruit de moderne coach een ‘building 
on strengths’-aanpak kan vormgeven. On-
der andere Marc Lammers praktiseert en 
propageert een dergelijke aanpak.

Taal, zowel geschreven als gesproken, is 
misschien wel het belangrijkste gereed-
schap voor elke coach. Duidelijke af-
spraken rondom begrippen, woorden en 
uitdrukkingen zijn essentieel in het ont-
wikkelingsproces van een team. Vanuit 
gebieden als Neuro Linguïstisch Program-
meren (NLP) is niet voor niets zoveel 
aandacht voor het juiste gebruik van taal 
en woorden. We weten wat we bedoelen 
met ‘druk zetten’, ‘kantelen’ en ‘kaatsen’. 
Maar weten we ook wat er bedoeld wordt 
met ‘concentreren’, ‘ontspannen’, ‘scherp 
zijn’ en ‘gefocust zijn’? 

Wat is concentratie? 
Coaches en trainers bezigen nogal eens 
uitspraken als “Allemaal concentreren nu!” 
of “Je was niet geconcentreerd”. Vraag je 
vervolgens aan de coach welke handeling 
de spelers dan moeten verrichten naar 
aanleiding van deze aanwijzing, dan blijft 
het stil. Hetzelfde geldt trouwens voor de 
spelers. Niemand lijkt te weten wat con-
centratie precies is en hoe je het ‘doet’.

Concentratie is al jaren een speerpunt in de 
sport- en prestatiepsychologie. Dit is niet 
voor niets. Zowel vanuit de wetenschap 
als vanuit de praktijk zien we dat een ver-
lies van concentratie grote gevolgen heeft 
voor de prestatie van een sporter. Anders 
gezegd: de juiste concentratie vormt een 

Onze hersenen 
hebben moeite 
met het richten 
van aandacht

Concentratie: theorie en praktijk op het hockeyveld

Volop concentratie. 
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naar van alles om je heen. De uitdaging 
voor de coach, al dan niet met hulp van 
een sportpsycholoog, zit in het vertalen 
van de theorie naar de praktijk en leef-
wereld van de sporter. Een vergissing 
die nog weleens gemaakt wordt: mentale 
training is niet beperkt tot het veld. Juist 
buiten het veld zijn er genoeg manieren 
om te werken aan het richten, vastzetten 
en verzamelen van de aandacht. 

Usain Bolt vs Teun de Nooijer 
Je hoeft geen kenner te zijn om te 
zien dat sporters totaal verschillende 
manieren hebben om in de juiste con-
centratiestand te komen. Kijk alleen al 
naar het verschil in voorbereiding van 
sprinter Usain Bolt en sporters als Teun 
de Nooijer, Epke Zonderland en Roger 
Federer. Toch zijn zij allen in staat om 
topprestaties te leveren. Oftewel: zij zijn 
in staat om op het juiste moment in de 
juiste concentratiestand te komen. Niet 
alle spelers kunnen dit zo goed afdwingen 
als voorgenoemde toppers. Als coach kun 
je een speler helpen bij het bereiken van 
de juiste concentratiestand. Een hulpmid-
del hierbij is een psychologisch profiel 
van de speler, met daarin onder andere 
zijn natuurlijke concentratievoorkeuren. 
Met name het Action Type-systeem en het 
werk van sportpsycholoog Jan Huijbers 
geven hierbij bruikbare handvatten.

Door verhoogde 
spanning nemen 
spelers minder 
waar

omschrijvingen van de kwadranten. Het 
is dus aan te raden om deze termen meer 
in de belevingswereld van de sporter te 
trekken. ‘Extern smal’ wordt bijvoor-
beeld ‘inzoomen’ of ‘tunnelstand’. ‘Extern 
breed’ wordt ‘scannen’ of ‘strandstand’; 
op het strand kijk je immers ontspannen 

keert, zoals het veld, de tegenstander, de 
bal, het doel etc. Vervolgens is in beide 
gebieden de mogelijkheid van een smalle 
of een brede focus. Een smalle focus 
richt zich op weinig waarnemingen. Een 
brede focus juist op een waaier of ‘veld’ 
van waarnemingen. Zo ontstaan er vier 
mogelijke manieren om de aandacht te 
richten: smal extern, smal intern, breed 
extern en breed intern. Het model van 
Nideffer is bruikbaar om sporters inzicht 
te geven in de verschillende manieren van 
aandacht richten. Wel is de ervaring dat 
sporters niet aanhaken bij de technische 

Een brede focus 
richt zich op  
een waaier van 
waarnemingen

Iedere sporter 
komt anders in 
de concentratie-
stand

Concentratie: theorie en praktijk op het hockeyveld

Als coach zoek je naar een vertaling van de theorie naar de praktijk. 

Figuur 1: Nideffers aandachtsmodel.

SmalBreed

Intern

extern
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Denk bijvoorbeeld aan de scheidsrechter, 
de tegenstander, de muziek op de achter-
grond, het trage veld etc. Hierdoor wordt 
de aandacht juist extreem naar buiten 
gericht en verspreid.  
In de praktijk zijn we maar naar één ding 
op zoek: het ideale spanningsniveau voor 
een sporter. Een veelgebruikt model hier-
voor is het ‘inverted U’-model (zie figuur 
2). Dit model gaat ervan uit dat de relatie 
tussen spanning (arousal) en prestatie 
zich verhoudt als een omgekeerde U. 
Bij zowel te hoge als te lage spanning is 
de prestatie niet optimaal. Je slaat twee 
vliegen in één klap door spelers te laten 
inzien dat hun prestaties onder andere 
afhangen van het kunnen optimaliseren 
van hun spanningsniveau. Allereerst le-

De invloed van spanning
Spanning is van grote invloed op de con-
centratie van een sporter. Een belangrijke 
mentale vaardigheid voor sporters is dan 
ook het reguleren van hun spannings-
niveau. Spanning heeft zowel een men-
tale als een fysieke component. Fysiek 
merken we vooral aan onze verhoogde 
hartslag, zweten en versnelde ademha-
ling dat onze spanning (arousal) stijgt. 
Ook verplaatst het bloed zich vanuit de 
spijsverteringsorganen richting de spie-
ren. Tevens stijgt onze bloeddruk. De 
mentale component van spanning merken 
we vooral in onze verwerkingscapaciteit. 
Door verhoogde spanning neemt deze 
capaciteit af. We nemen minder dingen 
waar en we verwerken informatie minder 
diep. Vertaald naar de hockeypraktijk: 
de spelverdeler ziet minder openingen 
en vrijstaande medespelers. Een ander 
voorbeeld: de wisselspeler die strak van 

de spanning staat en aan de zijlijn van de 
coach nog allerlei instructies meekrijgt 
vanaf de blocnote. Deze complexe tac-
tische instructies kunnen zijn hersenen 
gewoonweg niet verwerken. De speler zal 
deze in het veld dus ook niet – of minder 
goed – kunnen uitvoeren.Daarnaast leidt 
spanning ook vaak tot het onvrijwillig 
smal intern richten van de aandacht. In 
zo’n geval gaat de speler ‘naar binnen’. 
Zijn aandacht richt zich op (irrelevante) 
gedachten en doemscenario’s (“Wat als 
ik mis?”), in plaats van op zijn taak. Hier 
tegenover staat het fenomeen dat in 
Engeland in de volksmond ‘Rabbit Ears’ 
genoemd wordt: door een te hoog span-
ningsniveau gaat de sporter zich ergeren 
aan de kleinste dingen die hij waarneemt. 

Onder spanning 
kun je je ergeren 
aan de kleinste 
dingen op het juiste moment in de juiste concentratiestand komen.

Concentratie: theorie en praktijk op het hockeyveld

Spanning

prestatie

Figuur 2: De relatie tussen spanning en prestatie. 
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binnen wordt gericht. Voor anderen is 
wellicht een minder intense warming-up 
geschikt, met meer contact met team en 
omgeving. De eerder genoemde profielen 
(onder meer IZOF, Action Type) geven 
inzicht in hoe spelers omgaan met span-
ning. Op basis hiervan kun je als coach 
spelers helpen om sneller in de juiste 
presteerstand te komen.

Praktische tips 
Sporters moeten soms overtuigd worden 
dat het belangrijk is om ook de ‘concen-
tratiespier’ te versterken. Dit kan door 
middel van mentale training. Mentale 
training, het tweede woord zegt het al, 
is geen ‘quick fix’. Het is geen trucje dat 
werkt op commando en dat je alleen 
inzet bij die beslissende strafbal. Net 
zoals spiertraining kost mentale training 
(aandachttraining) tijd en inzet. Resul-
taat hiervan is dat spelers merken dat 
zij controle krijgen over hun aandacht; 
deze wordt minder ‘springerig’. Daarnaast 
krijgen ze inzicht in wat er in hun hoofd 
gebeurt. Dit zorgt voor rust en vertrou-
wen. Het hoofd is geen ‘black box’ meer, 
een zwart gat waarvan we niet weten wat 
er zich van binnen afspeelt.Concentratie-
oefeningen kunnen op simpele manieren 
worden geïntegreerd in de wekelijkse 
veldtrainingen. Denk aan 10 minuten lang 
in stilte passen van de bal. Aannemen op 
de backhand en passen met de forehand. 
De aandacht zo richten en vastzetten, 
dat elke bal die je slaat nauwkeurig bij 
je medespeler terechtkomt. De passing 
gaat steeds sneller en moet uiteraard 
nauwkeurig blijven. Wellicht is 10 minu-
ten voor jeugdspelers aan de lange kant, 
maar volwassen spelers moeten dit mak-
kelijk kunnen opbrengen. Wat ook helpt 
zijn afrondoefeningen, waarbij de speler 
zijn aandacht op een specifiek punt in het 
doel richt. Ook kunnen de zogenaamde 
‘what if’-scenario’s worden doorgenomen. 
Wat moeten tegenstanders, scheidsrech-
ters en publiek doen om ons uit onze 
concentratie te brengen? En hoe reageren 
wij daar vervolgens op? Waar richten wij 
onze aandacht dan op?

van hoe belangrijk de woorden zijn die 
je als coach gebruikt. Interessant om te 
weten is dat bij wedstrijdspanning vaat-
vernauwing kan optreden voor een snel 
zuurstoftransport. Spelers moeten zich 
hier niet tegen verzetten, omdat hierdoor 
de vaten vaak wijder worden. Dit leidt 
vervolgens weer tot zware benen en ar-
men. Als coach is het zaak om spelers er-
van te doordringen dat de presteerstand 
onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk is.

Om in de presteerstand te komen heb-
ben sommige spelers baat bij een intense 
warming-up, waarin alle aandacht naar 

ren spelers dat zij daadwerkelijk invloed 
hebben op hun mentale staat; zij zijn 
geen slachtoffer van hun gedachten en 
de processen in hun lijf. Dit besef biedt 
vervolgens de ideale basis om oefeningen 
te introduceren die het spanningsniveau 
beïnvloeden. Vaak maken we hierbij 
gebruik van visualisatie en ademhalings-
oefeningen. Maar ook het luisteren naar 
muziek kan een speler helpen zijn span-
ningsniveau te verhogen of te verlagen.

De wedstrijddag 
Op de wedstrijddag is het vooral belang-
rijk de spelers te laten accepteren dat er 
spanning is, om vervolgens te profiteren 
van deze wedstrijdspanning. Sportpsy-
chologen – maar ook topsporters als 
Roger Federer en Tiger Woods – hebben 
het dan ook niet over wedstrijdspanning, 
maar over de ‘performance state’ of de 
‘presteerstand’. Wederom een voorbeeld 

De presteerstand 
is onvermijdelijk 
en noodzakelijk

Concentratie: theorie en praktijk op het hockeyveld

De presteerstand vertaald in een succesvolle actie.
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term ‘spelers’ staat vermeld, doelen we eveneens op speelsters. Dit geldt tevens voor 

andere gebruikte mannelijke vormen.
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geworden. Het gaat hierbij niet alleen om 
het tactisch, technisch en fysiek beter 
maken van spelers. Ook het mentaal ster-
ker maken van spelers behoort tot de uit-
daging die als coach voor je ligt. Hiervoor 
is het van belang om kennis te hebben van 
de basis mentale vaardigheden. Daarnaast 
is het belangrijk om duidelijke profielen op 
te stellen en structurele aandacht te heb-
ben voor mentale processen, zowel tijdens 
wedstrijden als trainingen. Dit alles draagt 
eraan bij dat jij als coach je team enorm 
kunt laten groeien.

de aandacht is hier vaak funest voor een 
succesvolle uitvoering. Met behulp van het 
model van Nideffer kun je als coach spe-
lers leren hun concentratiestijl in bepaalde 
situaties te vervangen door een andere 
concentratiestijl. Het nemen van een straf-
bal is hiervoor een goede testcase. Vraag 
aan de speler: waar richt je je aandacht 
op? En wat gebeurt er als je je aandacht 
ergens anders op richt? Laat spelers 
experimenteren met het gebruik van de 
verschillende stijlen. Laat hen ook ervaren 
wat het effect is op het resultaat.Essen-
tieel voor het integreren en verbeteren 
van alle mentale vaardigheden is de eva-
luatiefase, die helaas nogal eens vergeten 
wordt. De 15 minuten direct na de training 
of wedstrijd zijn de ideale momenten om 
kort en scherp te evalueren.

Tot slot
Dit artikel laat zien dat er een wereld 
schuilgaat achter een simpel woord als 
concentratie. Als coach, begeleider of 
trainer wil je je spelers maximaal laten 
groeien. Dit is je taak en verantwoordelijk-
heid. Daarnaast is het waarschijnlijk ook 
de reden waarom je überhaupt coach bent 

De aandacht van een speler zal tijdens een 
hockeywedstrijd constant verschuiven: 
van de bal naar de tegenstander, naar het 
publiek, naar de coach, naar medespelers, 
en ga zo maar door. Uitzondering hierop is 
het nemen van een strafbal. Dit vraagt om 
een ander type concentratie dan de rest 
van de wedstrijd. Het ‘verspringen’ van 
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