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Hockeyvisie

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.

Presteren onder druk
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Ik zeg met nadruk ‘kan’, want stress valt 
of staat bij hoe de sporter de situatie 
interpreteert. Ziet hij de Olympische 
Spelen als een groot avontuur en vindt 
hij het kicken dat hij op zo’n evenement 
mag presteren? Dan zal hij minder druk 
ervaren dan iemand die dezelfde situatie 
als bedreigend of beangstigend ervaart.
Niet zozeer de situatie zelf maakt hoe 
de sporter zich voelt, maar de manier 
waarop hij die situatie interpreteert. Op 
een andere manier naar de situatie kijken, 
kan daarom al veel spanning wegnemen. 
Bart Veldkamp zegt daarover in de docu-
mentaire De Olympische Droom: “Voor 
je lijf is zo’n Olympische wedstrijd niets 
bijzonders. Alleen je hoofd maakt er iets 
bijzonders van.”

Bij te hoge 
 spanning neemt 
de prestatie af

Omgekeerde U-hypothese
Een sporter heeft echter ook spanning 
nodig om goed te presteren. Sterker nog, 
hoe meer spanning, hoe beter hij zal 
presteren, maar… tot een bepaald punt. 
Loopt de spanning vervolgens nog hoger 
op? Dan zal zijn prestatie juist minder 
worden. Er is dus een bepaald optimum, 
een omgekeerde U, waaraan deze theorie 
zijn naam te danken heeft. 

door Afke van de Wouw

We staan aan de vooravond van een mooie sportzomer, met het EK voetbal, de Tour de France 
en Olympische Spelen. Maar eerst wacht nog de ontknoping van de nationale hockeycompeti-
ties. Kortom, veel belangrijke wedstrijden, waarbij veel op het spel staat. Hierdoor kan de druk 
hoog oplopen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de sporter? Wat voor invloed hebben span-
ningen op zijn prestatie? Hoe kan de sporter er het best mee omgaan? En kun je als coach daar 
ook nog iets in betekenen? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.

Presteren onder druk

Wie is Afke van de Wouw?

Afke van de Wouw is sportpsycholoog 
en bewegingswetenschapper. In het 
verleden is ze ook actief geweest als 
fysiotherapeut in de sport. Daarnaast 
werkt ze voor sportorganisaties als 
NoC*NSF en eerder voor Nlcoach. 
Als sportpsycholoog begeleidt Van 
de Wouw (top)sporters, teams en 
coaches op het mentale vlak. Tevens 
geeft ze educatie aan coaches, 
sportfysiotherapeuten, sportartsen, 
ploegleiders en overige stafleden. 
Kijk op www.afkevandewouw.nl voor 
meer informatie of neem contact op 
via info@afkevandewouw.nl.

Als we kijken naar de Olympische Spelen 
dan werken de meeste sporters daar al 
minimaal vier jaar naar toe. Jaren trai-
nen, wedstrijden spelen, veel dingen doen 
en laten voor een prestatie van soms maar 
een paar seconden. Een paar seconden, 
waarin de sporter moet laten zien wat hij 
kan. Dit onder toeziend oog van duizen-
den toeschouwers in het stadion en nog 
eens miljoenen kijkers voor de televisie 
over de hele wereld. Deze situatie kan de 
sporter behoorlijk zenuwachtig maken. op het hoogste niveau presteren brengt spanning mee.
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een aerobe verbranding kan plaatsvin-
den. Hierdoor verzuur je minder snel.

•	 	De	tonus	(spanning)	in	de	spieren	
wordt hoger; je bouwt een soort voor-
spanning op.

•	 	De	zweetsecretie	(het	uitscheiden	van	
zweet)	neemt	toe,	zodat	de	geprodu-
ceerde warmte goed afgevoerd kan 
worden.

•	 	Pupillen	verwijden,	je	zicht	wordt	
scherper, focus wordt smaller, reac-
tiesnelheid en alertheid nemen toe. Dit 
alles met het gevolg dat je je beter kunt 
concentreren op het gevaarlijke beest 
en zijn wellicht onverhoedse bewegin-
gen.

•	 	Het	sympatische	zenuwstelsel	wordt	
actiever en het parasympatische 
zenuwstelsel minder actief. Hierdoor 
vindt	er	meer	activiteit	in	de	(willekeu-
rige)	spieren	plaats	en	minder	in	de	
organen. De sympathicus is één van 
de twee tegenovergesteld werkende 
deelsystemen	van	het	vegetatieve	(au-
tonome)	zenuwstelsel.	Het	andere	deel	
is de parasympathicus. Het sympa-
thische zenuwstelsel heeft de over-
hand, wanneer je je in lichamelijke of 

•	 	De	bloeddruk	en	hartfrequentie	gaan	
omhoog, zodat er meer bloed rondge-
pompt wordt. De doorbloeding van de 
spieren neemt daardoor ook toe.

•	 	De	ademfrequentie	gaat	omhoog,	zo-
dat er meer zuurstof in het bloed komt. 
Hierdoor komt er ook meer zuurstof 
in de spieren, wat maakt dat er langer 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 1. 
Op de verticale as staat de prestatie: hoe 
hoger op die as, hoe beter de prestatie. Op 
de horizontale as staat de ‘arousal’. Dit 
woord is helaas slecht te vertalen in één 
Nederlands woord. De omschrijving luidt: 
een algehele fysiologische en psycholo-
gische activatie toestand van de mens. 
Deze	varieert	van	diepe	slaap	(begin	van	
de	horizontale	as	in	figuur	1)	tot	intense	
staat	van	opwinding	(einde	van	de	as).	
Simpel gezegd kun je het zien als een mate 
van spanning. (Weinberg & Gould, 1995)

Toename arousal
Bij een toename van arousal vindt een 
aantal processen in het lichaam plaats. 
Deze processen zijn bedoeld om de mens 
in staat te stellen actie te leveren. Het 
stamt nog uit de oertijd. In die tijd liepen 
we veel gevaar, omdat we ‘samen’ met 
gevaarlijke dieren in het woud leefden. 
Kwamen we in aanraking met deze die-
ren, dan konden we twee dingen doen: 
heel hard wegrennen of het gevecht 
aangaan. In beide gevallen vraagt dit om 
actie. Ze noemen deze overlevingsstra-
tegie ook wel de fight or flight-reactie. 
Om je voor deze actie voor te bereiden, 
gebeuren er verschillende dingen in het 
lichaam. 
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Fight or flight-reactie?

Figuur 1
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psychische stresssituaties bevindt. De 
parasympathicus heeft de overhand 
bij rust.

•	 	Er	vinden	hormonale	veranderingen	
plaats, waarbij adrenaline, noradrena-
line, cortisol en endorfine vrijkomen. 
Hierdoor neemt onder meer de pijnge-
voeligheid af.

Voorbij optimum
Al deze processen vinden dus plaats om 
je klaar te maken voor actie. De prestatie 
zal daarom toenemen als de arousal stijgt. 
Zoals eerder vermeld zit daar wel een op-
timum aan. Loopt de arousal te ver door? 
Dan kunnen deze processen juist een 
negatief effect hebben op de prestatie. De 
bovengenoemde effecten slaan dan door.
•	 	Er	is	een	verhoogde	bloeddruk;	de	

hartfrequentie	zorgt	voor	een	bon-
zend hart, dat klopt in je keel met een 
enorme	frequentie.	Hoofdpijn	kan	
daarbij horen.

•	 	Een	verhoogde	ademfrequentie	kan	
bijvoorbeeld hyperventilatie worden.

•	 	Een	verhoogde	spiertonus	zorgt	voor	
coördinatieverlies of zelfs kramp. •	 	Verhoogde	zweetsecretie	wordt	peen-

tjes zweten en klamme handjes, nog 
voor je begonnen bent. Veel plassen 
komt daarbij ook voor.

•	 	Een	verhoogde	sympaticus	kan	ook	
zorgen voor vlinders in je buik, mis-
selijkheid en een droge mond.

•	 	Een	smalle	focus	wordt	tunnelvisie,	
of zelfs een naar binnen gekeerde 
focus. De sporter heeft geen overzicht 
meer over het hele veld, maar alleen 
oog voor de bal. Of hij blijft te lang 
stilstaan bij een gemaakte fout.

Dit alles doet de prestatie juist vermin-
deren. Daardoor gaat de lijn weer naar 
beneden en ontstaat er een omgekeerde 
U. Deze omgekeerde U-hypothese ver-
klaart ook waarom je kunt verliezen van 
op papier mindere tegenstanders. De 
spelers zitten dan waarschijnlijk in het 
eerste gedeelte van de omgekeerde U en 
zijn dan niet ‘aroused’ genoeg om goed 
te presteren. De andere kant heeft ook 
iedereen weleens meegemaakt: stijf staan 
van de zenuwen, waardoor spelers onder 
hun kunnen presteren.
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Een verhoogde 
spiertonus zorgt 
voor coördina-
tieverlies of zelfs 
kramp

Spelers en  
coach moeten 
zoeken naar 
het  optimale 
 arousal-gebied

Pupillen verwijden, zicht wordt scherper, focus wordt smaller.

Presteren onder druk
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presteren te kijken. Dit artikel zal echter – 
gezien de lengte – niet verder ingaan op de 
andere theorieën. 

Bekijk voor een toelichting op onder-
staande paragraaf schema 1 op deze 
pagina. 

Eisen en capaciteiten
De omgeving stelt een aantal eisen aan 
spelers. Bijvoorbeeld: goed spelen tijdens 
de finale van de play-offs. De speler gaat 
dan bij zichzelf na of hij aan deze eisen 
kan voldoen. Heeft hij het idee dat hij 
voldoende capaciteiten in huis heeft om 
een goede wedstrijd te spelen? Als hij 
daar een positief gevoel over heeft, zal er 
een andere respons komen dan wanneer 
hij denkt dat hij te weinig capaciteiten in 
huis heeft. Overigens doelen we hierbij 
niet alleen op hockeycapaciteiten, maar 
bijvoorbeeld ook op het om kunnen gaan 
met druk.
De grote pijl terug geeft aan dat het 
uiteindelijke resultaat weer van invloed 
is op de eisen die in de toekomst gesteld 
kunnen worden. Dat kan al de volgende 
pass in de wedstrijd zijn. “De vorige pass 
kwam niet aan, dus deze moet nu perfect 
zijn.” Dit kan een extra druk veroorzaken 
en daarmee de eis verhogen. (Weinberg & 
Gould, 1995)
Als de uitdagingen van de sporter redelijk 
in balans zijn met zijn vaardigheden, 

heeft hij de grootste kans om in flow te ko-
men. Dit blijkt uit figuur 2 op de volgende 
pagina. Er blijkt ook uit dat verveling 
ontstaat wanneer iemand veel vaardighe-
den heeft, maar er weinig van hem wordt 

hart, maar je had er ontzettend veel zin in.
Dit samen zoeken naar het optimale arou-
sal-gebied gebeurt natuurlijk niet meer 
tijdens de play-offs of de Olympische Spe-
len, maar in het traject daarvoor. Wanneer 
voelt de speler te weinig arousal? Wanneer 
voelt het nog als prettig? En wanneer gaat 
de arousal onplezierig voelen?
De omgekeerde U-hypothese is overigens 
niet de enige manier om naar spanning en 

Voor de sporter en zijn coach is het de 
uitdaging om te onderzoeken waar het 
optimale arousal-gebied van de sporter 
zit. Het gebied waar hij de juiste mate van 
spanning heeft om goed te presteren. 
Deze juiste mate van spanning is namelijk 
voor iedereen verschillend. Soms wordt 
het ook wel vergeleken met ‘Sinterklaas-
spanning’. Dat gevoel dat je als kind had 
op	Pakjesavond:	vol	verwachting	klopte	je	
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De uitdagingen 
moeten in balans 
zijn met de 
vaardigheden

Presteren onder druk

Als de spanning oploopt…

Schema 1

Eisen vanuit de omgeving/situatie
(fysiek en mentaal)

Interpretatie sporter
(heeft de sporter het idee dat hij  

aan die eisen kan voldoen?)

Respons
(fysiek en mentaal)

•	 hartfrequentie
•	 spierspanning
•	 ademhaling
•	 focus

Gedrag
(prestatie of resultaat)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4
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Na een tijdje keek je verbaasd op de klok, 
omdat de tijd wel omgevlogen leek. Flow 
is dus niet alleen voor sporters weg-
gelegd, maar misschien wel het meest 
gewild door sporters. Het liefst zouden ze 
een soort knopje op hun lichaam hebben, 
dat ze kunnen indrukken om in flow te 
komen. Maar helaas kan flow niet actief 
aan- en uitgezet worden. 
Je kunt het vergelijken met slapen. Ook 
slapen is passief en overkomt je. Ster-
ker nog, hoe meer je denkt “Ik moet nu 
slapen”, hoe kleiner de kans dat je in slaap 
valt. Je kunt wel de kans op inslapen 
vergroten door de juiste omstandigheden 
te creëren voor het slapengaan. Denk 
bijvoorbeeld aan je tanden poetsen, om-

kleden, gordijnen dichtdoen, licht dim-
men en rustig in bed gaan liggen. Welke 
omstandigheden zouden dan belangrijk 
zijn om de kans op flow te vergroten?

te leveren. Flow is echter een passief iets. 
Het overkomt je; je kunt het niet actief 
oproepen. 
Waarschijnlijk kun je je ook nog wel een 
keer herinneren dat je zo opging in een 
activiteit, dat je alles om je heen vergat. 

gevraagd. Worden er heel hoge eisen aan 
hem gesteld, terwijl hij de capaciteiten er 
niet voor in huis heeft? Dan ontstaat er 
angst, spanning en/of stress. (Csikszent-
mihalyi, 1990) 

Flow
Flow is een toestand, waarin een sporter 
volledig opgaat in wat hij doet en boven 
zichzelf uitstijgt. Hij is dan volledig ge-
concentreerd, zelfverzekerd en ontspan-
nen. Hij heeft alles onder controle en laat 
zich niet afleiden door de omgeving, pijn-
tjes of vermoeidheid. Alles lijkt vanzelf te 
gaan en hij heeft lol in het uitvoeren van 
zijn sport, waardoor hij de tijd vergeet. 
De ideale toestand dus om topprestaties 

Figuur 2. De optimale ervaring als flow weergegeven (Csikszentmihalyi).

Presteren onder druk
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Helaas kan  
flow niet actief   
aan- en uitgezet 
worden

In flow denk je 
uitsluitend aan 
het hier en nu

Volledig vertrouwen op zijn vaardigheid.
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zen,	liggen	we	uit	het	toernooi”).	Hij	
denkt uitsluitend aan het hier en nu. 
Idealiter denkt hij hooguit 3 seconden 
terug	(“Die	pass	was	iets	te	zacht,	de	
volgende bal pass ik harder en meer 
naar	links”)	en	3	seconden	vooruit	
(“Als	ik	straks	meer	de	diepte	in	ga,	
kan	ik	de	bal	makkelijker	aannemen”).	

6.  Het gevoel van controle: de speler heeft 
voortdurend het gevoel dat hij de situ-
atie volledig in de hand heeft. Hij ver-
trouwt volledig op zijn vaardigheden.

7.  Verlies van zelfbesef: de speler is zich 
niet meer bewust van zichzelf, zijn 
zelfbewustzijn verdwijnt. Net zoals 
zorgen of negatieve gedachten.

8.  Transformatie van tijd: de speler 
heeft een ander besef van het verlopen 

3.  Duidelijke doelen: de speler heeft dui-
delijke, concrete doelen. Deze doelen 
sturen de actie en zorgen voor focus.

4.  Ondubbelzinnige feedback: op elk 
moment weet de speler hoe de zaken 
ervoor staan en hoe goed of slecht hij 
het deed. Een speler ziet bijvoorbeeld 
dat een pass goed aankomt. Of hij 
voelt dat zijn passeerbeweging snel 
genoeg was om van de verdediger af te 
komen.

5.  Concentratie op de gestelde taak: de 
aandacht van de speler richt zich al-
leen op datgene wat hij op dat moment 
te doen heeft. Hij denkt dus niet aan 
het	verleden	(“Als	het	maar	niet	zo	
gaat	als	in	de	laatste	wedstrijd”)	of	aan	
de	toekomst	(“Als	we	nu	gaan	verlie-

Voorwaarden voor flow
Csikszentmihalyi heeft onderzoek 
gedaan naar flow om te achterhalen 
onder welke omstandigheden flow veelal 
voorkomt. Hij vond dat in ieder geval 
sprake moet zijn van de volgende negen 
fundamenten.

1.  Eisen in balans met vaardigheden: 
de eisen die aan een speler gesteld 
worden, zijn in balans met zijn vaar-
digheden. Hij moet al zijn capaciteiten 
inzetten om het te halen, maar het is te 
doen. Zie ook figuur 2.

2.  Samensmelten van actie en be-
wustzijn: de speler heeft het gevoel 
één te zijn met de bewegingen die hij 
maakt.

Presteren onder druk

Alles lijkt vanzelf te gaan…
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lijke resultaat en de eventuele beloning 
daarvan. Dit komt fundament 9 van flow 
(autotelische	ervaring)	niet	ten	goede.
Stel dus als trainer/coach samen met de 
spelers realistische, uitdagende, concrete 
en duidelijke prestatiedoelen. Zowel 
individuele als teamdoelen.

Capaciteiten en vaardigheden
Als de speler over veel capaciteiten en 
vaardigheden beschikt, kan hij ook weer 
hogere eisen en doelen aan. Dat bleek uit 
figuur 2. We hebben het zojuist gehad over 
de doelen. Dan is de volgende stap het 
verbeteren van de capaciteiten.
Blijf continu werken aan het vergroten van 
de capaciteiten en vaardigheden van de 

hij dat doel gehaald heeft. De directe 
feedback over de voortgang ontbreekt 
dan	ook	(‘ondubbelzinnige	feedback’	van	
fundament	4).
Verder is het belangrijk om niet alleen 
resultaatdoelen, maar ook prestatiedoe-
len te stellen. Bij resultaatdoelen vergelijk 
je	je	eigen	(team)prestatie	met	die	van	
anderen. Bijvoorbeeld winnen, kampioen 
worden of bij de eerste drie eindigen. 
Bij prestatiedoelen vergelijk je je eigen 
(team)prestatie	met	je	eigen	voorgaande	
(team)prestatie.	Bijvoorbeeld	je	persoon-
lijke record verbeteren, op een bepaalde 
manier uitverdedigen of het aantal 
benutte strafcorners.
Voordeel van prestatiedoelen is dat je 
minder afhankelijk bent van je tegenstan-
ders. Aangezien je je tegenstanders niet 
onder controle hebt, kan het werken met 
uitsluitend resultaatdoelen je gevoel van 
controle dan ook doen verminderen. Dat 
zorgt er weer voor dat je stress toeneemt. 
Bij resultaatdoelen richt je de aandacht 
van de spelers ook meer op het uiteinde-

van de tijd. De tijd kan zowel sneller 
verlopen als langzamer, maar dan 
vooral langzamer in de zin van ‘tijd 
genoeg om alle complexe handelin-
gen uit te voeren’. Sommige sporters 
geven aan dat ze op zo’n moment hun 
tegenstander in een soort slow-motion 
zien	en	daardoor	heel	snel	en	adequaat	
kunnen reageren.

9.  Autotelische ervaring: de speler geniet 
van de wedstrijd of een training. Hij zit 
in een soort euforische roes. Zijn aan-
dacht is gericht op de activiteit en niet 
op het uiteindelijke resultaat en/of de 
eventuele beloning die daarbij hoort. 
(Jackson & Csikszentmihaly, 1999)

Juiste spanningsniveau
Nu we de achterliggende arousal-proces-
sen beschreven hebben, is het natuurlijk 
ook belangrijk om te weten hoe je deze 
processen kunt beïnvloeden. Hoe je kunt 
zorgen voor het juiste spanningsniveau. 
Dit artikel richt zich daarbij met name op 
het verminderen van het arousal-niveau. 
Dus voor het geval dat de spanning te veel 
wordt onder bepaalde omstandigheden. 

Doelen
Uit voorgaande bleek al dat eisen en doe-
len, die je samen met je spelers opstelt, 
van grote invloed zijn op de mate van 
spanning. Stel je namelijk te hoge doelen 
dan ontstaat er stress. Stel je ze te laag 
dan ontstaat er verveling. Daarnaast 
moeten de doelen duidelijk en concreet 
zijn. Hoe vager het doel, hoe moeilijker 
het voor de speler is om zich erop te focus-
sen. Stel je als doel ‘gewoon goed spelen’? 
Dan weet een speler nog niet wat hij moet 
doen op het veld en op welk moment 

Stel samen 
met je spelers 
 realistische 
 doelen Maak een speler 

bewust van zijn 
vooruitgang

Presteren onder druk

euforie na een doelpunt.
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•	 	Maak	de	speler(s)	bewust	dat	een	beet-
je zenuwen of spanning vlak voor de 
wedstrijd heel normaal is. Het draagt 
zelfs bij aan een goede prestatie.

Mentale vaardigheden
Er zijn meerdere mentale vaardigheden 
die sporters zich eigen kunnen maken. 
Hierdoor kunnen ze zelf hun spanning 
reguleren. Denk daarbij aan:
•	 ontspanningsoefeningen;
•	 	ademhalingsoefeningen;
•	 	verbeeldingsoefeningen,	vaak	ook	

wel visualisatie genoemd.

De ontspanningsoefeningen beïnvloe-
den de cognitieve, emotionele, autonome 
en motorische processen. Ze verminde-
ren de spierspanning, verlagen de hart-
frequentie	en	bewerkstelligen	controle	
over de focus. Het zijn technieken die je 
lichaam en geest tot rust kunnen bren-
gen. Ook zorgen ze voor het herstel van 
het lichaam. Hieronder enkele voorbeel-
den van dergelijke oefeningen.
•	 	Body	scan.	Hierbij	ga	je	met	je	

aandacht van lichaamsdeel naar 
lichaamsdeel; je scant als het ware je 
lichaam en daardoor ontspan je.

•	 	Progressieve	relaxatie.	Door	het	
eerst aan- en daarna ontspannen van 
alle grote spiergroepen in je lichaam, 
treedt een ontspannen gevoel op.

vermindering van de spanning. Of 
zoals Gary Mack het beschrijft: “Eve-
rything	gets	interpreted.	Pressure	is	
in the brain of the beholder. Learn to 
view pressure as a challenge to meet 
rather than a threat of defeat.” (Mind 
Gym, 2001, blz. 23)

speler. Hiermee doelen we niet alleen op 
hockeytechnische en -tactische vaardig-
heden, maar ook op mentale vaardighe-
den. Bijvoorbeeld het omgaan met druk. 
Geef de speler complimenten als je merkt 
dat zijn vaardigheden verbeteren. Maak 
hem bewust van zijn vooruitgang. Op 
die manier beïnvloed je ook niveau 2 van 
schema 1: de interpretatie van de speler. 

Achtergrond van spanning
Breng tijdig in een teambespreking het 
onderwerp ‘presteren onder druk’ ter 
sprake. Doe dit dus niet vlak voor de 
play-offwedstrijd als er al sprake van 
spanning is. Vraag naar de ervaringen 
van de spelers zelf. Laat bijvoorbeeld 
oudere, ervaren spelers vertellen hoe 
zij daarmee hebben leren omgaan. Dit 
kun je als trainer/coach aanvullen met 
eerder genoemde informatie.
•	 	Maak	de	speler(s)	bewust	dat	het	in-

terpreteren van een situatie van grote 
invloed is op de arousal. Een andere 
kijk op de zaken kan al bijdragen aan Bespreek het onderwerp spanning tijdig tijdens een teambespreking, niet pas vlak voor de wedstrijd.

Verbeeldingsoefening van de bondscoach?

Presteren onder druk
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ling minder oppervlakkig en worden de 
longen beter gevuld. Dit draagt bij aan 
een ontspannen gevoel.

Visualiseren
Eveneens nuttig is het systematisch en 
regelmatig verbeelden van bepaalde vaar-
digheden of hele wedstrijden. Dit visuali-
seren kan bijdragen aan het verminderen 
van spanning. 
•	 	De	speler	heeft	het	gevoel	goed	voor-

bereid te zijn, omdat hij in zijn hoofd 
regelmatig heeft doorgenomen wat hij 
moet doen. Door die goede voorbe-
reiding krijgt hij ook een gevoel van 
controle. Dat brengt meer rust.

•	 	De	speler	heeft	zichzelf	in	gedachten	
regelmatig goed zien presteren. Dat 
kan hem het idee geven dat hij vol-
doende capaciteiten heeft. Dit draagt 
weer bij aan de positieve interpretatie 
van de gestelde eisen/doelen. 

•	 	Je	kunt	een	combinatie	maken	met	
een ontspanningsoefening. Na eerst 
volledig te ontspannen, ga je in 
gedachten naar de sportaccommo-
datie waar de belangrijke wedstrijd 
zal plaatsvinden. Op het moment 
dat je wat spanning voelt opkomen 
– bijvoorbeeld bij het in gedachten 
zien van je tegenstander – ga je weer 
terug naar die ontspanningsoefening. 
Ben je weer ontspannen? Dan gaat je 
verbeelding van de wedstrijd weer 
verder. Tot je weer wat zenuwen voelt 
opkomen en je nog een keer gaat 
ontspannen. Dit noemen ze ‘systema-
tische desensitisatie’. (Weinberg & 
Gould, 1995)

•	 	Tot	slot	kun	je	je	ook	verbeelden	
dat je op een fijne, ontspannen plek 
bent, bijvoorbeeld het strand. Maak 

beïnvloeden. De instrumenten zelf 
hebben geen invloed op lichaams-
functies, dat doet de sporter helemaal 
zelf.  

•	 Meditatie.	
•	 Ademhalingsrelaxatie.

Onder druk wordt de buikademhaling, die 
we van nature hebben, vaak een borst-
ademhaling. Hierdoor wordt de ademha-
ling oppervlakkiger en sneller. Dit zorgt 
ervoor dat de longen minder goed gevuld 
worden en er minder zuurstof in de bloed-
baan en spieren komt. Daardoor worden we 
eerder gedwongen over te gaan op anae-
robe verbranding, wat maakt dat we sneller 
verzuren. Vandaar dat bij beladen wedstrij-
den nogal eens kramp optreedt, terwijl die 
sporter een heel goede conditie heeft.
Ademhalingsoefeningen richten zich 
meestal op de buikademhaling en het 
verlengen van met name de uitademing. 
Op	die	manier	gaat	de	ademfrequentie	
omlaag. Daarnaast wordt de ademha-

•	 	Autogene	training.	Hierbij	verbeeld	je	
je dat je lichaamsdelen één voor één 
warm en zwaar worden.

•	 	Bio-feedback.	Hiervoor	heb	je	bio-
feedback apparatuur nodig, wat niet 
iedereen tot zijn beschikking heeft. 
Bij AC Milan en Chelsea maken ze 
veel gebruik van bio-feedback. Bio-
feedback  apparatuur meet onbewus-

te functies van het lichaam. Via een 
computer wordt feedback gegeven in 
de vorm van bijvoorbeeld licht, geluid 
of een grafiek. Zo kan de sporter 
kleine veranderingen in de lichaams-
functies leren voelen en daarna leren 

lach als je spanning voelt opkomen.

Goede adem-
haling draagt bij 
aan ontspanning

Visualisatie  
geeft een gevoel 
van controle

Presteren onder druk
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Deze tekst is vanuit praktisch oogpunt geschreven in de mannelijke vorm. 
Overal waar de term ‘spelers’ staat vermeld, doelen we eveneens op speelsters. 

Dit geldt tevens voor andere gebruikte mannelijke vormen.

in je verbeelding gebruik van al je 
zintuigen. Hoor de zee ruisen, voel 
het warme zand onder je voeten, ruik 
de frisse zeelucht en geniet van het 
weidse uitzicht. Hierdoor komt je lijf 
helemaal in die sfeer en ontspant het 
zich.

De wetenschapper Robert S. Weinberg 
heeft vanuit zijn eigen praktijkervaring 
nog wat aanvullende tips.
•	 Lach	als	je	spanning	voelt	opkomen.
•	 Geniet	van	de	situatie.
•	 	Boots	op	de	training	stressvolle	

 situaties na.
•	 Vertraag,	neem	je	tijd.
•	 Blijf	met	je	focus	in	het	hier	en	nu.
•	 	Kom	goed	voorbereid	met	een	

 wedstrijdplan.
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