
door Hans Ruggenberg

De mentale gesteldheid van topsporters wordt tijdens de
coronacrisis meer dan ooit op de proef gesteld. Het vi-
rus trapt ambities en doelen aan gruzelementen, rukt

iedereen uit zijn en haar ’comfortzone’. Onzekerheden en ang-
sten dringen de geest binnen, depressies liggen op de loer. Eén
van de grootste olympiërs ooit, ex-zwemmer Michael Phelps,
liet zich zelfs ontvallen dat hij hoopt dat atleten niet een uitweg
zoeken in zelfmoord. Sportpsychologen Bram Bakker, Afke
van de Wouw en Marieke Bender laten hun licht schijnen over
hoe moeilijk deze periode voor sporters is.
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AMSTERDAM • Het
strakke schema dat op
de koelkast plakte, is
als een grote prop in de
prullenbak verdwenen.
Die houvast en het
einddoel, voor velen de
met een jaar uitgestelde
Olympische Spelen, is
abrupt uit hun leven
gerukt. „Sporters zijn
gedisciplineerd en wer-
ken volgens een strakke
planning naar iets toe.
Dat leven is nu veran-
derd in totale chaos.
Atleten willen vooral
onzekerheid uit hun
leven bannen, als dat
opeens wél bepalend is,
word je gek”, zegt Bak-
ker.

„Op dat moment zul je
zien dat een aantal niet
’gezond’ om kan gaan met
de situatie”, vervolgt Bak-
ker, die tevens als psy-
chiater door het leven
gaat. „Alles staat haaks op
wat ze normaal doen en
dan weten ze het even
niet meer. Dan zie je soms
dat verslavingen de kop
op steken. Gamen, gok-

ken, drank en ook drugs, ja,
dat zie ik allemaal langsko-
men.”

„Je ziet overeenkomsten
met het zwarte gat voor als
sporters hun loopbaan be-
eindigen”, haakt Van de
Wouw in. „Het doel om er-
gens voor te gaan, is volledig
weg. Het ritme uit hun le-
ven, waar ze gewend aan

waren, is ontregeld. Het
klinkt misschien wat heftig,
maar toch is er sprake van
rouwverwerking, omdat er
een groot verlies is. Ze kun-
nen door het missen van wat
ze al jaren doen een stuk van
hun identiteit kwijtraken.
Je hoort atleten ook vaak
zeggen. Ik bén tennisser, ik
bén voetballer of ik bén
wielrenner. Dat is hun leven
en dat gemis is voor veel
sporters moeilijk.” 

„Alles leidt ook tot een
vermindering van hun zelf-
vertrouwen”, vervolgt Van
de Wouw, schrijfster van
het boek ’Leren Presteren’.
„Ik werk best veel met voet-
ballers en die hebben het
gevoel dat ze minder waard
zijn, omdat ze niet meer
kunnen doen waar ze goed
in zijn. En ze zien letterlijk
nu op de transfermarkt dat
ze minder waard zijn, dat
werkt door in hun geest. Bij
andere sporters zie je vaak
dat er twijfels en angsten
gaan spelen. Er kan sprake
zijn van ontwenningsver-
schijnselen. De voeding
wordt misschien anders, en
wellicht dat hun lichaam
iets verandert. Nu zijn ze in
topvorm en liep alles vol-
gens plan voor de Olympi-
sche Spelen. Maar wat vol-
gend jaar? Is dan de vorm er
ook? Worden ze dan ook nog
geselecteerd? Dat speelt al-
lemaal mee in hun hoofd.”

„Het komt heel erg aan op
het aanpassingsvermogen
van atleten”, voegt Bender
toe. „En ik moet zeggen dat
ik heel erg zie dat veel spor-
ters dat toch in grote mate
hebben”, zo weet ze dat van
haar werk met veel met

olympiërs. „Je moet niet
vergeten dat ze in hun leven
veel met tegenslagen te ma-
ken hebben gehad en dat
helpt ze in deze coronacri-
sis. Maar dat neemt niet weg
dat het heel lastig is, vooral
het omgaan met alle onze-
kerheden. Want het gaat
niet alleen om het niet op
korte termijn kunnen waar-
maken van ambities. Wat
brengt de toekomst bijvoor-

beeld? Ze maken zich zor-
gen om financiën en van-
zelfsprekend hangt daar-
mee samen of sponsors
doorgaan. Ik werk ook met
coaches, want voor hen
geldt dit eveneens. Veel
hebben een contract lopen
tot en met Tokio dit jaar, die
weten nog niet of ze tot en
met 2021 verder kunnen.” 

Het drietal sportpsycho-
logen merkt overigens nog
niet dat er opeens een storm
aan aanmeldingen is. „Dit

duurt pas een paar weken”,
zegt Bender. „Als de situatie
over een maand nog steeds
zo is, denk ik wel dat er
meer gaan zoeken naar
mensen om ze te helpen te
begeleiden. Al kunnen dat
ook personen uit hun eigen
omgeving zijn.”

Eerder deze week open-
baarde Tom Dumoulin in De
Telegraaf dat hij overwoog
een psycholoog te benade-

ren, omdat hij het mentaal
steeds moeilijker had. Al
heeft hij door zijn hardnek-
kige knieblessure in 2019 al
bijna een jaar geen wed-
strijd meer gereden en dus
reden te meer om hulp in de
schakelen. Collega-wielren-
ner Mark Cavendish onthul-
de onlangs dat hij depressief
was. Michael Phelps kende
een mentale knock-out en
ook de door velen benoem-
de ’s werelds beste tennis-
ster ooit, Serena Williams,

sprak openlijk over haar
donkere periode. De ex-
voetballers George Best,
Paul Gascoigne en Wim
Kieft zijn andere voorbeel-
den van de ontelbare spor-
ters die in een diep dal ge-

raakten.
Al was dat
voor allen
een pro-
ces van ja-
ren, maar

wel allemaal sporters die op
momenten worstelden in
hun leven.

Bakker, schrijver van ver-
schillende boeken, wil ove-
rigens niet refereren aan de
uitspraak van Phelps. „Het
is niet patsboem opeens
zelfmoord, dat vind ik wat te
ver gaan. Het ligt er aan hoe
lang het allemaal gaat du-
ren. Al denk ik zeker dat at-
leten uiteindelijk in een die-
pe depressie kunnen raken
door deze situatie.”

Bram Bakker: ’Strakke leven van topsporters is veranderd in totale chaos’

’Gamen, gokken, drank en ook drugs,
ja, dat zie ik allemaal langskomen’

Ervaringsdeskundige Michael
Phelps wijst op de negatieve,
mentale gevolgen van de coro-
nacrisis voor topsporters. 
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AMSTERDAM • Handbal-
ster Lois Abbingh is
terug in Nederland.
Vorige week zat de Ne-
derlandse international
en speelster van Rostov
Don (volgend seizoen het
Deense Odense) nog
vast in Rusland en wist
ze niet of ze überhaupt
terug kon keren. „Ik
moest de afgelopen
dagen echt even bijko-
men van al het reizen en
de stress”, aldus de top-
schutter, die Oranje in
december tegen Spanje
in de slotsecondes naar
de wereldtitel schoot.
„Ik weet nog niet of ik
toch weer naar Rusland
moet, omdat de competi-
tie nog niet definitief is

beëindigd, maar ik ben
in ieder geval blij dat ik
daar nu niet meer alleen
hoef te zitten.”

➤ Ook autocoureur
Rinus van Kalmthout
komt terug naar Neder-
land. Hij bereidde zich in
Florida voor op zijn eer-
ste IndyCar-seizoen, dat
tot zeker begin juni is
uitgesteld.

Topschutter Abbingh
’vlucht’ naar Nederland

HEERENVEEN • Schaats-
ster Esmee Visser heeft
een contract tot en met
de Spelen van Peking
2022 ondertekend bij
Team IKO. De 24-jarige

olympisch kampioene op
de 5000 meter treft bij
haar nieuwe ploeg on-
der anderen Jorien ter
Mors, Letitia de Jong en
Jan Blokhuijsen.

Nieuwe ploeg voor Visser
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ADVIES VAN PSYCHOLOGEN
Marieke Bender: „Je in ieder geval niet richten op

onzekerheden die corona met zich meebrengen,
maar zekerheden. Zorg dat je de dingen doet waar
je blij van wordt en pak je mentale rust. Grijp naar je
aanpassingsvermogen, dat is heel belangrijk in deze
periode.” 

Afke van de Wouw: „Vaak zie je sporters die stoer
en sterk moeten blijven van zichzelf, ook nu. Maar je
hebt recht op de emoties die hier bij komen kijken.
Het wegdrukken van emoties kan zijn als een ballon
onder water duwen. Dat kost veel energie en ’die
ballon’ komt dan toch altijd weer omhoog. Zorg dat
je een ander doel stelt dan je aanvankelijk had, ook
dat kan je helpen.”

Bram Bakker: „Ga in gesprek met familie, je part-
ner of vrienden. En als dat je niet helpt, zoek dan
professionele hulp. Dit alles kan een grote preventie-
ve waarde hebben.”

Lois Abbingh 


