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INHOUD

• Introductie 

• Wat is sportpsychologie?

• Wanneer zet je het in?

• Hoe spreek je spelers aan?

• Afsluiting



EVEN VOORSTELLEN



GEBOUW #11



WAT IS ONS UITGANGSPUNT?

Fysiek & Mentaal

Lichaam & Geest

Body & Mind

Tussen de oren



WAT VERSTAAN JULLIE ONDER 

‘MENTAAL’?

• Schrijf voor jezelf op

• Bespreek met buurman

• Plenair 



VANUIT PSYCHOLOGIE IS ‘MENTAAL’

Alles wat we denken, voelen 

en doen in sportsituaties, dus:

- gedachten

- gevoelens 

- gedrag



BRAIN TRAINING

Systematisch leren en oefenen van 

psychologische vaardigheden met als doel

het verbeteren van prestaties



BRAIN TRAINING

• Stellen van doelen

• Spanningsregulatie

• Verbeelding

• Concentratie

• Gedachtecontrole



SPORTPSYCHOLOGIE

• Zelfkennis

• Teamdynamica

• Coaching

• Communicatie

• Motivatie

• Omgaan met tegenslag

• Zelfvertrouwen

• Zelfregulatie



4 STAPS LEERPROCES

• Onbewust onbekwaam

• Bewust onbekwaam

• Bewust bekwaam

• Onbewust bekwaam



WANNEER ZET JE HET IN?

• Als onderdeel van de opleiding van 

sporters en coaches

• Ter voorbereiding op een belangrijke 

toernooi of wedstrijd 

• Indien op training (veel) beter gepresteerd 

wordt dan in de wedstrijd

• Als sporters, teams en/of coaches 

vastlopen

• Bij blessures

• Bij psycho-pathologie

• …



BART VELDKAMP



MAURITS HENDRIKS

‘Mentale training is niet anders dan 

tactische, technische en conditie training. Je 

traint gewoon een bepaald onderdeel van de 

prestatie’



BROUWER EN MEEUWSEN



SPORTPSYCHOLOGIE TOEPASSEN ALS

• Coach voor de Coach
• Coach voor het Team
• Coach voor de Sporter



SPORTPSYCHOLOGIE TOEPASSEN ALS

´We zien Afke van de Wouw vooral als coach voor de 
coaches. Dus ook voor mij. Door haar ben ik toch 
een andere trainer geworden en dat in een relatief 
korte tijd. Ik ben opener geworden, kan beter 
relativeren en kijk anders tegen winst en verlies aan. 
Ook communiceer ik beter met de pers. ´

Jan van Dijk in 
De voetbal Trainer



DOOR

• Sessies met staf

• Sessies met team

• Coach voor de coach gesprekken

• Coach voor de sporter gesprekken

• Analyse trainingen

• Analyse wedstrijden



KEEPER KEVIN BEGOIS

‘Nu is zi j  verbonden aan VVV en werkt ze met de spelers en ook met 

de technische staf. Dat is heel nutt ig. Niet iedereen is hetzelfde, 

iedereen moet je apart benaderen. (…) Ik praatte dingen van me af en 

zij gaf me oefeningen. Ik moest alles wat we bespraken opschri jven in 

een boekje, zodat ik dat later kon teruglezen en gebruiken. En we 

mailden ook over en weer. Zo kon ik heel veel kwijt . Zi j  gaf me tools, 

hulpmiddelen. Datgene waar je over struikelt,  daar l igt ook de 

oplossing, zegt zi j . ’

In Voetbal International, jaargang 44



VERDER DOOR

• Workshops, lezingen

• Observaties

• Samenwerkingsverbanden

• Gezondheidszorg

• Business

• Ontwikkelingen, innovaties 

• Onderzoek

• Social media



PERSOON ACHTER SPELER

• Persoonlijkheid

• Psychologische, cognitieve en sociale 

competenties

• Leeftijdsspecifieke kenmerken

• Mate van zelfkennis- bewustzijn

• Achtergrond (Gezinssituatie, opleiding/werk, 

geloof/ cultuur)

• Eerdere levenservaringen

• Sterke- en ontwikkelpunten

• Blessure verleden

• Doelen en drijfveren



FUNCTIONEREN HANGT AF VAN

1. Biologische factoren : genen, gezondheid, stress, sekse. 

2. Factoren rond hersenrijping : ontwikkelingsstadium, lft. 

3.Cognitieve en neurocognitieve factoren : waarneming, 

aandacht, informatieverwerking, geheugen, planning. 

4.Psychologische en pedagogische factoren : emotie, 

motivatie, stress, beleving, angst. 

5.Psychosociale factoren : eerdere ervaringen, microcultuur 

(gezin/familie/vriendjes/team), economische status, opleiding. 

6.Culturele factoren : culturele groep, religie, etniciteit, buurt 



HOE KOM JE DAAR ACHTER?

• Gesprekken met spelers

• Gebruik maken van vragenlijsten

• (digitaal) Portfolio aanleggen

• Observeren en analyseren

• Alg kennis vergaren (zoals nu)

• Inventariseren bij spelers, coaches, clubs waar hij 

/zij gespeeld heeft.



PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN

• Myer ’s Briggs Type Indicator (MBTI)

• Youth Talent Development Indicator (YTDI)

• Action Type (Peter Murphy)

• Jungian Type Index (JTI)

• Insights kleuren profielen

• Roos van Leary (Axenroos)

• Kernkwaliteiten

• DISC test

• Enneagram

• Belbin teamrollen



PROFIEL SPELERS STAF
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BRAIN PERFORMANCE PROFILE

• Doelen stellen

• Perfectionisme

• Zelfvertrouwen

• Leiderschap

• Motivatie

• Wedstrijdspanning

• Focus

• Zelfregulatie



NOC*NSF
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NOC*NSF

De kracht van het voorstellingsvermogen van sporters is groot. Om die 

kracht optimaal te benutten hebben sportpsychologe Afke van de Wouw 

en het Van Praag Instituut in opdracht van NOC*NSF een drietal digitale 

bestanden ontwikkeld met ontspannings- en visualisatieoefeningen, 

speciaal voor Nederlandse topsporters. 

Bron: www.nocnsf.nl (20 maart 2012)



PRESTEREN

• Ontspanning

• Verbeelding vaardigheden

• Verbeelding wedstrijden

• Powerflow

• Verbeelding Teambuilding

• Affirmaties
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HERSTELLEN

• Ontspanning

• Verbeelding fysiek herstel

• Verbeelding mentaal herstel

• Verbeelding voor pijnreductie

• Affirmaties



REVALIDEREN

• Ontspanning

• Verbeelden genezingsproces

• Verbeelden sportprestaties

• Verbeelden voor pijnreductie

• Affirmaties
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COMMUNICATIE MODEL



WIJZE VAN COMMUNICEREN 

 Non-verbaal

- Lichaamstaal

Verbaal

- Woorden

- Tonaliteit



COMMUNICATION BREAKDOWN 



NONVERBAAL



VERBAAL

 Wees zo concreet mogelijk. Coach handelingsgericht.

 Woorden kunnen verschillende betekenissen hebben voor 

sporters. Zorg dat je het over hetzelfde hebt.

 Coach je teamgenoten op 

wat ze wel moeten doen i.p.v. 

wat je wil dat ze vermijden

 Welke woorden gebruik je?

 Benadruk ook wat goed gaat



COMMUNICATIE PROFIEL

 Handelingsgericht

‘Kijk l inks van je.’ ‘Kaats rechts’ ‘Rustig aannemen’

 Algemene aanmoedigingen

‘Kom op! Nog even door.’

 Positieve feedback

‘Goeie bal jongen! Lekker gespeeld!’

 Negatieve feedback

‘Wat is dat dan?!?’



COMMUNICATIE PROFIEL
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COACH HANDELINGSGERICHT

‘Het gaat om duidelijke taal 

spreken. Tijdens het coachen van 

spelers moet men het niet meer 

hebben over ‘initiatief nemen’ of 

‘anticiperen’ , want dat zegt de 

speler niets. Je kunt vervolgens 

spelers niet verantwoordelijk 

maken voor ‘anticiperen’. Die 

abstracte zaken kun je concreet 

maken in handelingen. Wat dóet 

een speler die ji j initiatiefri jk 

noemt?’

Leon Vlemmings



COMMUNICATIE TRAINING



Voor meer info:

▪ WWW.WOUWPC.NL

▪ INFO@WOUWPC.NL

▪ FACEBOOK: 
WOUW PERFORMANCE COACHING

▪ WWW.SPORTSIMAGERY.NL


