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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.

www.knhb.nl

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.
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De kracht van verbeelding
In een filmpje op YouTube vertelt Floris Evers dat hij voor de wedstrijd met zijn team in de kleedkamer
een minuutje stil is om te visualiseren. Hij zit dan rechtop, zodat hij goed kan ademen. Met zijn ogen
dicht denkt hij aan de dingen die hij gaat doen op het veld. Evers en zijn teamgenoten zijn niet de
enigen die gebruikmaken van deze vorm van training om beter te presteren, herstellen en revalideren.
Maar wat is verbeelding (imagery) nu precies? Hoe werkt het? En welk effect heeft het? Dit artikel
geeft antwoord op deze vragen en vertelt hoe verbeelding toegepast kan worden in de praktijk.
door Afke van de Wouw

Wie is Afke van de
Wouw?
Afke van de Wouw is sportpsycholoog, bewegingswetenschapper en voormalig
fysiotherapeut. Daarnaast werkte ze voor sportorganisaties
zoals NLcoach en NOC*NSF.
Als sportpsycholoog begeleidt ze (top)sporters, teams en
coaches op het mentale vlak.
Daarnaast geeft ze educatie aan
coaches, sportfysiotherapeuten, sportartsen, ploegleiders
en overige stafleden.
Kijk voor meer informatie op
www.afkevandewouw.nl.

In gedachten de strafcornerstop doornemen.

Niet alleen in hockey wordt visualiseren
meer en meer gebruikt om beter te presteren. Dat zien we ook in andere takken van
sport, zoals voetbal, turnen, tennis en golf.
Daarnaast wordt visualiseren steeds vaker
ingezet om het herstel te bevorderen na
inspanning. Ook tijdens het revalidatieproces van ernstig geblesseerde spelers
kan imagery van nut zijn.

Wat is imagery?
Imagery, visualiseren, verbeelden en mentaal representeren. Het zijn allemaal termen
die gebruikt worden voor hetzelfde: het
systematisch gebruikmaken van voorstellingen om beter te presteren en effectiever te
herstellen en te revalideren. Daarbij worden
zo veel mogelijk zintuigen betrokken. Dus
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een hockeyer ziet zichzelf niet alleen in
gedachten een fantastische corner nemen
(visueel). Hij voelt ook de bewegingen die
daarbij horen in zijn lijf (kinesthetisch). Hij
hoort het publiek juichen (auditief). Hij
voelt zijn stick bij het balcontact (tast). En
misschien ruikt hij zelfs het water van het
veld (reukvermogen). Dit alles om het voor
de hersenen zo echt mogelijk te laten lijken.
Op die manier heeft de verbeelding nog
meer impact.
Sporters kunnen zelf deze beelden oproepen, maar ze kunnen ook gebruikmaken van
ingesproken oefeningen. Daarnaast kan
een trainer het visualiseren beïnvloeden.
Bijvoorbeeld door (gezamenlijk) te kijken
naar digitale beelden van wedstrijden of
trainingen.
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Je creëert
een soort
blueprint van
de bewegingen
Hoe werkt het?
Door veelvuldig en gestructureerd gebruik
te maken van visualisatie, bereidt een speler
zijn lichaam en geest voor op de ideale
prestatie. Hij maakt een soort filmpje in zijn
hoofd. Hij draait dat zo vaak af, waardoor
zijn lijf precies weet wat het moet doen.
Hij creëert een soort blueprint van de
bewegingen. Daardoor zijn deze al bekend
voordat de bewegingen daadwerkelijk
gemaakt zijn.

perception

imagery

Figuur 1: hersenactiviteit bij zien (perception) en
in gedachten zien (imagery).

Elke speler heeft imagery nodig.

Uit onderzoek blijkt dat de locatie en mate
van activiteit in de hersenen nagenoeg
gelijk is tijdens het daadwerkelijk uitvoeren
van de bewegingen en het bewegen in gedachten. Figuur 1 laat doorsnedes van de
hersenen zien met daarin de hersenactiviteit. Onder de kolom ‘Perception’ wordt het
daadwerkelijk zien van een situatie weergegeven. Bijvoorbeeld het kijken naar het doel
met daarin de verdedigers en keeper vanaf
kop cirkel tijdens een corner. Bij de kolom
‘Imagery’ worden de ogen gesloten en ziet
de speler in gedachten dezelfde situatie.
Zoals uit de figuur valt op te maken, is zowel
de plek als de mate van activiteit in de
hersenen bij het echt zien bijna hetzelfde
als bij het in gedachten zien van de situatie.
Dit geldt overigens niet alleen voor het zien.
Het geldt ook voor de andere zintuigen,
zoals het voelen van de beweging in het
lijf. Hersenonderzoek door Mulder (2007)
toonde bijvoorbeeld aan dat bij ‘motor
imagery’ (de visualisatie en het invoelen van
een beweging) meerdere hersengebieden
betrokken zijn, die ook actief zijn bij de
feitelijke uitvoering van de beweging.
Met andere woorden: voor de hersenen
maakt het niet uit of je echt beweegt of de
beweging visualiseert.
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Het verschil zit hem in de aansturing: het
doorgeven van de signalen vanuit de hersenen naar de spieren. Bij het verbeelden van
bewegingen gaan er minder signalen van
de hersenen via het ruggenmerg naar de
spieren dan bij het daadwerkelijk bewegen.

De spieren
ontvangen
signalen bij het
visualiseren
Toch ontvangen de spieren bij het visualiseren wel degelijk signalen van de hersenen.
Dit bleek onder andere uit onderzoek bij
de leden van de Amerikaanse olympische
skiploeg (Suinn, 1984). De skiërs zaten
op een stoel en namen in gedachten hun
parcours door. Tegelijkertijd werd middels
ElektroMyoGrafie (EMG) de activiteit geregistreerd van de spieren die bij het skiën
actief zijn. Uit de EMG-registraties konden
onderzoekers afleiden waar de skiër zich
op een bepaald moment in het parcours
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bevond. Eigenlijk dus een soort coördinatietraining; de sporter leert op die manier
de juiste spieren op het juiste moment aan
te spannen. Daarmee verbetert hij weer zijn
prestatie.

Bij AC Milan
hebben ze een
relaxruimte,
de Mind Room
Hoe pas je imagery toe?
Imagery werkt het best als je de beelden
systematisch en regelmatig oproept. Het is
een vorm van mentale training. Dat geeft al

toestand te komen. Deze toestand wordt
vastgesteld door het meten van de hartslag, de hersengolven, de spiertonus en
de ademhalingsfrequentie. Dit is een
professionele en kostbare methode, maar
het gaat er met name om dat de speler
ontspannen is.
Ben je relaxed en is je hoofd leeg? Dan word
je mind er afgeleid door je eigen gedachten. Daardoor kun je je makkelijker focussen
op de inhoud van de voorstellingen (Bakker
& Oudejans, 2012). Voor sommigen is het
luisteren naar relaxte muziek al voldoende.
Anderen hebben misschien meer baat bij
ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
Andere tips om optimaal te kunnen visualiseren zijn:
•	dagelijks een vast moment kiezen voor
de visualisatieoefeningen;

Voor het slapengaan
“Voordat zij ’s avonds gaat slapen,
doet ze haar ogen dicht en visualiseert
ze haar acties in het veld. Dat herhaalt
ze continu (…). Door het op haar
netvlies te krijgen en steeds maar te
herhalen, probeert ze haar acties
te verfijnen om beter te worden.
Tegelijkertijd wordt ze er rustiger
van.”
Schrijfster Erica Krijgsman (2011) over
hockeyinternational Kim Lammers

Een speler kan
beelden oproepen
van zijn ideale
wedstrijd
Presteren

De speler voelt de stick bij de balaanname.

aan dat je de oefeningen gedisciplineerd
moet uitvoeren voor een optimaal resultaat.
Bij AC Milan hebben ze in het Milan Lab een
speciale relaxruimte, de Mind Room. Hier
zitten spelers relaxed in een stoel. Eerst
worden ze getraind om in een meditatieve

•	de oefeningen in het bestaande
trainingsschema inbouwen;
•	comfortabel zitten of liggen in een
rustige omgeving;
•	de tijd nemen om vertrouwd te raken
met de visualisatieoefeningen.
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Om beter te presteren kan een speler
gebruikmaken van ‘performance imagery’.
Is de speler eenmaal ontspannen? Dan kan
hij zelf beelden oproepen van zijn ideale
wedstrijd (game imagery). In gedachten ziet
hij zichzelf voorbereiden op de wedstrijd,
zijn warming-up doen, het veld opkomen,
een geweldige passeerbeweging maken,
volgens de afspraken uitverdedigen, een
mooie voorzet geven, fantastisch scoren
etc. Hij richt zijn focus op de relevante
aspecten van de prestatie, op zijn taak in
het veld.
Ook kan de speler in gedachten anticiperen op bepaalde wedstrijdsituaties. Hij
geeft dan een reactie op hetgeen hij zich
verbeeldt. De verbeelding bevat dan zowel
een stimulus (prikkel) als een respons (reactie op de prikkel). Hier kan de trainer ook
een rol in spelen (zie verderop).
Verder kan een speler imagery gebruiken
om bepaalde vaardigheden uit zijn sport
te verbeteren, verfijnen en (nog meer) in
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te slijpen. Dit noemen we ‘skills imagery’.
Denk daarbij aan de service bij tennis en
de penalty bij voetbal. In hockey leent de
strafcorner zich goed voor skills imagery.
Dat geldt ook voor manieren van spelen
(bijvoorbeeld de push) en van aannemen,
zoals de backhandaanname.
Tot slot kan de speler zich inbeelden hoe hij
zich wil voelen tijdens de wedstrijd. Imagery
helpt de sporter om zichzelf in de juiste
‘arousal state’ (activatietoestand) te krijgen.
Heeft de speler bijvoorbeeld last van
wedstrijdspanning? Dan zal hij dit al voelen
tijdens het inbeelden van die wedstrijd. Hij
kan in dit geval een ontspanningsoefening
doen, voordat hij verdergaat met visualiseren. Als hij dit regelmatig mentaal traint,
koppelen zijn hersenen de ontspannen
toestand aan de wedstrijd. Op die manier
ervaart hij minder spanning tijdens de echte
wedstrijd. In vaktermen wordt dit ook wel
‘systematische desensitisatie’ genoemd
(Bakker & Oudejans, 2012).

Zonder nadenken
“Het idee is dat, wanneer de spelers
het veld opkomen en een penalty
moeten nemen, ze volledig gefocust
zijn en mentaal voorbereid, zodat ze
hem gewoon niet kunnen missen. Ze
zijn in staat om hun hartfrequentie te
verlagen wanneer ze niet hoeven te
rennen of aan de bal zijn, waardoor ze
energie kunnen besparen. En ze doen
dit zonder erbij na te denken. De spelers zijn in staat om de juiste mentale
toestand te bereiken, wanneer ze
uitdagingen tegenkomen.”
Hal Myers, psycholoog van het
Milan Lab

Verbeelden verbetert de backhandaanname.

bevorderende maatregelen wordt veelal
vanuit een lichamelijk perspectief gekeken.
De ‘mind-body approach’ kan echter ook
een betekenisvolle bijdrage leveren aan
het effectiever en optimaler herstellen na
een inspanning. Het is namelijk bekend dat
ontspannings- en geleide visualisatieoefeningen invloed hebben op fysiologische en
neurale processen die ook bij herstel een
rol spelen (Benson, 1976, Loundagin & Fisher, 1993, Mulder, 2007). Verder weten we
dat (de ervaring van) stress een negatieve
invloed heeft op herstel (Van de Wouw,
2001, Jones & Stuth, 1997).

Fysiek herstel
Om fysiek effectiever te herstellen kan de
speler de herstelprocessen in gedachten
doornemen. Deze fysiologische processen worden dan meer en beter in gang
gezet. Ook kan imagery bijdragen aan
pijndemping. Dit doet de speler door zich
te concentreren op de pijnlijke plekken in
zijn lichaam. Over het algemeen wil een
sporter liever niet aan pijn denken en deze
juist ontwijken of ontkennen. Hierdoor blijkt
hij ook minder goed te herstellen. Daarom
is het effectiever om juist wel aandacht
te besteden aan deze plekken. Door te
verbeelden dat ze langzaam minder pijnlijk
worden, loslaten en ontspannen, kan de
plek minder gevoelig worden en de pijn
zelfs verdwijnen.

Imagery kun je
ook inzetten voor
mentaal herstel
Mentaal herstel
Imagery kun je ook inzetten voor mentaal
herstel. Hierbij neemt een speler zijn wedstrijd of training achteraf in gedachten nog
eens rustig door. Dit stelt hem in staat om
de goede acties en momenten opnieuw

Herstellen
Na een wedstrijd of intensieve training
is het van belang om goed te herstellen
(recovery). Bij het toepassen van herstel-

Imagery-oefeningen kunnen zorgen voor afname van pijn.
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Hij stelt zich
voor hoe het
vocht uit zijn
knie verdwijnt

Een moment van herstellen en ontspannen.

te beleven. Zo kan hij deze een volgende
keer makkelijker oproepen. Daarnaast helpt
het de speler na te denken over wat een
volgende keer wellicht nog beter kan – en
hoe hij dit kan doen. Op deze manier kan
hij zichzelf evalueren en de wedstrijd goed
afsluiten.

met het volhouden van het revalidatieprogramma;
•	een grotere toename van spierkracht
en uithoudingsvermogen (Lebon, 2010,
Cupal & Brewer, 2007, Christakou, 2007);
•	minder angst voor nieuwe blessures en
pijn (Cupal & Brewer, 2007).

Imagery
bespoedigt de
revalidatie

Geblesseerde sporters zelf schreven de
volgende functies toe aan het gebruik van
mentale voorstellingen (Bakker & Oudejans, 2012):
•	oefenen en daardoor voelen van sportvaardigheden en bewegingen;
• v oorkomen dat sportvaardigheden te
zeer achteruitgaan;
•	trainen van oefeningen die als onderdeel van de revalidatie moeten worden
gedaan;
• gemotiveerd blijven voor de revalidatie;
•	overwinnen van de angst opnieuw
geblesseerd te raken (vooral wanneer
een sporter op het punt staat de training
weer te hervatten);
• versterken van het zelfvertrouwen;
• o
 mgaan met pijn en het hanteren van pijn;
•	herstel bevorderen door ‘healing
imagery’.

Revalideren
Volgens Ievleva & Orlick (1991) revalideren
sporters sneller door het gebruik van ontspannings- en visualisatieoefeningen. Ook
uit andere studies blijkt dat de revalidatie
van een blessure voorspoediger verloopt
als sporters imagery toepassen tijdens hun
herstelperiode.
Gerapporteerde effecten zijn onder meer:
•	een optimistische houding (Green,
1992), wat positief geassocieerd wordt
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Healing imagery
In het revalidatieproces wordt vaak gebruikgemaakt van twee soorten imagery-oefeningen: healing imagery en performance
imagery. Bij eerstgenoemde creëert de
sporter positieve beelden van fysiologische
processen die zich op dat moment afspelen
in zijn lijf. Zo kan hij zich voorstellen dat zijn
enkelbanden weer naar elkaar groeien. Of
hij stelt zich voor hoe het vocht uit zijn knie
verdwijnt en zijn spieren weer geleidelijk
hun vorm en functie terugkrijgen (Bakker
& Oudejans, 2012). Op die manier ondersteunt hij de genezingsprocessen in zijn
lichaam en herstelt hij sneller en effectiever.

Bondscoach Paul van Ass in gedachten.

Performance imagery
Deze vorm van imagery zorgt ervoor dat de
sporter tijdens het revalidatieproces minder achterop raakt. Hierdoor kan hij sneller
een comeback maken. In gedachten blijft
hij zijn sport en de daarbij behorende acties
en bewegingen doornemen. Dit zorgt dat
de hersenen de patronen beter vasthou-
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den. Hierdoor kan een speler zijn sport
weer sneller oppakken op het moment dat
hij weer volledig hersteld is.
Uiteraard kan de sporter tijdens de revalidatie ook de eerder genoemde imagery ter
pijndemping toepassen. Tot slot blijkt uit
onderzoek dat relaxatietraining het wondherstel versterkt (Broadbent, Kahokehr,
Booth, Thomas, Windsor, Buchanan &
Hill, 2012). Zeker na operaties kan dit heel
waardevol zijn.

Teamafspraken
kun je visueel
maken
Wat is de rol van de trainer/coach?
Als trainer/coach kun je spelers ondersteunen door hen te informeren over imagery.
Dat verbeelden gebruikt kan worden om
prestaties aan te leren, te verbeteren en te
perfectioneren. En dat het kan bijdragen
aan effectiever herstellen en revalideren.

Rust en focussen
“De spelers hebben twee dagen vrij
gekregen. In mijn ogen is rust ook een
training. Op de dag voor de wedstrijd
gaan we op trainingskamp. Dat is de
manier om spelers te laten focussen en
imagineren. Dan wordt met wedstrijdbeelden duidelijk gemaakt wat er van
hen wordt verwacht.”
Louis van Gaal in Algemeen Dagblad

Daarbij kun je vertellen hoe het werkt en op
welke manier spelers het kunnen gebruiken. Op www.sportsimagery.nl zijn verschillende visualisatie- en ontspanningsoefeningen beschikbaar die spelers zelf kunnen
downloaden.

Elke speler verbeeldt zich een fantastische actie.

Ook kun je een bijdrage leveren door het
oproepen van bepaalde beelden. Als
trainer heb je een visie op hockey. Die
visie komt tot uiting in afspraken die je met
elkaar maakt op het veld. Deze afspraken
kun je bij een speler visueel maken. Dit kun
je doen door hem te laten denken aan een
bepaalde wedstrijd of training, waarin deze
afspraken of speelwijze duidelijk naar voren
kwam(en). Je kunt de speler vragen om in
gedachten terug te gaan naar dat moment.
Stel vervolgens open vragen als: “Weet je
nog hoe we toen aanvielen?”, “Wat hebben
we toen gedaan om de nul te houden?” of
“Hoe hebben we uitverdedigd?”.
Indien mogelijk kun je daarbij gebruikmaken van digitale beelden, bijvoorbeeld van
de speler zelf. Het kunnen ook beelden zijn
van andere teams, die dezelfde speelwijze
op een succesvolle manier hebben uitgevoerd. Zo maak je voor een speler visueel
wat je bedoelt. Daarmee kan de speler
makkelijker zijn eigen filmpje in zijn hoofd
maken.

Beelden kunnen
een gemoedstoestand oproepen
7

Voor de wedstrijd
Beelden kunnen een bepaalde gemoedstoestand oproepen. Daardoor kun je
imagery ook gebruiken voorafgaand aan de
wedstrijd. Je wilt natuurlijk dat jouw spelers
vol zelfvertrouwen het veld oplopen.

De coach neemt het scenario door met de speler.

Spelers krijgen dit zelfvertrouwen door
goede prestaties. Als trainer/coach kun je
aan het einde van jouw teambespreking aan
de spelers vragen: neem in gedachten jouw
beste prestatie ooit nog eens door. Bijvoorbeeld die fantastische pass, dat lekkere
doelpunt, die geweldige verdedigingsactie, dat een-tweetje met je medespeler,
die mooie assist etc.
Als trainer/coach kun je ook what-if scenario’s doornemen. Zo hebben de spelers
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(bijna) alle spelsituaties al een keer in hun
hoofd doorgenomen. Daarbij is het van
belang om met de spelers van tevoren de
sportaccommodatie van de tegenpartij te
verkennen – of in ieder geval te bespreken.
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