
OMGAAN MET 
TEGENSLAG

Afke van de Wouw

Sportpsycholoog & Bewegingswetenschapper



Donald Trump

Donald Trump is niet van plan zijn 
nederlaag toe te geven. Zijn 
persoonlijke advocaat, Rudy 
Giulinani, heeft gezegd dat zijn 
team tegen het einde van de 
week vier of vijf rechtszaken zal 
hebben in battleground states. 

Bron: HLN 8 nov 2020
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Corona 

De eerste golf bracht cadeautjes naar 
het Haagse HagaZiekenhuis. De tweede 
golf? Middelvingers

Het HagaZiekenhuis in Den Haag ligt 
midden in zwaar getroffen 
coronagebied. De ‘zorghelden’ van de 
eerste golf kunnen nu op een stuk 
minder dankbaarheid rekenen. Extra 
beveiligers moeten agressieve 
familieleden van patiënten in toom 
houden.

Bron: Volkskrant 24 okt 2020
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Corona gijzelt 
amateur voetbal

‘Waar de jeugd nog interne toernooien 
en wedstrijden mag spelen, is het 
seniorenvoetbal al wekenlang 
nagenoeg volledig op non-actief gezet.

‘Als ik ze naar huis stuur met 
loopschema’s, weet ik wat ermee 
gebeurt’

Bron: AD 23-11-2020
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Adversity cause men to break, others to break records
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Voorstellen
• Voormalig fysiotherapeut

• Bewegingswetenschapper

• Sportpsycholoog

• NLP

• Action Type

• Haptonomie

• ACT

• Systemisch werk

• Yoga docent
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Sport Health Business
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Sport
• Performance Coaching

• Educatie

• Boeken schrijven
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Bedrijfsleven

Gezondheidszorg



Mens als geheel

• Fysiek & Mentaal

• Lichaam & Geest

• Body & Mind

• Tussen de oren



Vormen van 
Tegenslag



Tegenslag als 
Sporter  

- Verliezen

- Kansen missen

- Cruciale fout(en)

- Beslissingen scheidsrechter

- Niet opgesteld worden

- Mindere prestaties

- Zieke/geblesseerde teamgenoten

- Wedstrijd druk

- Overbelasting/ Blessures

- (over)vermoeidheid

- Ouders 

- Sport omstandigheden

- Privé omstandigheden
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Ryan Babel

I know people tend to think 
that a life of a football player is 
perfect simply because he’s 
able to earn great salaries.

Bron: post Linkedin van Ryan Babel





Getting 
comfortable, 
with the 
uncomfortable



Tegenslag als Trainer  

Info@WOUWpc.nl

- Verliezen

- Mindere prestaties

- Coaching pakt verkeerd uit

- Ontevreden spelers

- Groepsdynamiek 

- Media

- Druk 

- Conflicten

- Geen motivatie

- Beschuldigingen

- Ouders van spelers

- Financiële tegenvallers

- Blessures

- Oververmoeid

- Ontslag

- Sport omstandigheden

- Privé omstandigheden
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Reacties op 
Tegenslag



Reacties op slecht 
nieuws

Grofweg vallen er twee types te 
onderscheiden: het introverte en het 
extraverte. Ofwel schreeuwen mensen 
hun verdriet uit, ofwel keren ze helemaal 
in zichzelf. 

Toen ik een koppel het overlijden van hun 
kind moest meedelen, wilde de man de 
boel afbreken, terwijl de vrouw heel stil 
werd. Eén keer heeft iemand zelfs een gat 
in de muur geslagen, zo agressief was hij.”

Bron: DeMorgen 11-11-2020
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Gregory van der Wiel

Op zijn website schrijft hij dat zijn 
paniekaanvallen het resultaat zijn van het 
jarenlang opkroppen en negeren van 
emoties. 

"Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet. 
Het is gemakkelijk om tegen jezelf te 
zeggen: 'het maakt me niet uit'. En dat is 
wat ik ook deed.“

Bron: NOS 2 nov 2020
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Gebeurtenis

Interpretatie

Beleving





Gedrag

- Bij de pakken neerzitten

- Agressief gedrag

- Terugtrekkend gedrag

- Slachtoffer rol

- Anderen de schuld geven

- In de weerstand

- Blijven proberen, doorzetten

- Opgeven, stoppen



Rouwproces Kubler-Ross



Hoe kun je je 
speler steunen?

• Wees voorbeeld

• Geef ruimte om emoties te delen

• Toon begrip

• Tot rust komen

• Volgende stappen bekijken

• Geef structuur

• Kijk samen naar evt. oplossingen

• Blijf aandachtig

• Pas evt. trainingsintensiteit (tijdelijk) aan

• Geef persoonlijke aandacht



Jurgen Klopp

‘What a footballer can do in and 
out of possession is easy to 
establish, but the deeper layers -
who they are, what they believe 
in, how they've reached this 
point, what drives them, what 
awaits them after training- are 
the real details.'

Bron: Skysports.com



Wat heb je 
ervan 
geleerd?



Spelers 
veerkrachtiger 
maken 
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Bouncing back 
in sport

• Tegenslag

• Uitdagende opdrachten

• Planned disruptions

• What if scenario’s 
doornemen

• Debriefing

• Doelen stellen

• Refocus

• Zelfspraak

• Accepteren

• (Verander) Perspectief

• Lekker in je vel



Roberto Martínez

Soms heb je eens een 
nederlaag nodig om beter te 
worden. Om later succesvol 
te zijn op een groot 
toernooi. Want als je van 
zege naar zege gaat, is het 
zogezegd allemaal goed. 
Wordt er niets opgemerkt 
dat eigenlijk beter moet. Dit 
keer zijn er wel een paar 
aspecten waarmee we aan 
de slag moeten gaan.

Bron: Het laatste Nieuws 11-10-2020



Herman 
Finkers





Eric ten Hag

Ten Hag vindt het een ingewikkeld thema. 
„De buitenwereld wordt steeds bozer, maar 
intern zijn we zachter geworden. Op school 
en ook in topsport. Maken we de talenten wel 
weerbaar genoeg? Ik heb er geen oordeel 
over, maar ik stel mezelf wel veel vragen. 
Positief zijn heeft het juiste effect, dat is 
bewezen, maar het kan ook zijn dat sommige 
toptalenten daardoor net niet die grens 
overgaan die topsport vereist. De beste willen 
zijn, vergt een vorm van hardheid.”





Debriefing
• Wat ging goed?

• Wat maakte dat het goed ging?

• Wat zou nog beter kunnen?

• Op welke manier?

• Voetbaltechnisch en tactisch

• Hoe heb je het ervaren? (emoties)

• Hoe reageerde je? (gedrag) 

• Laat ze actief deelnemen

• Laat voorbespreking terugkomen



Concentratie



Wielrenster 
Annemiek van Vleuten

,,In die 102 km wilde ik me alleen 
focussen op mijn taak: hard 
rijden, aerodynamische houding 
aannemen, zo snel mogelijk de 
afdalingen doen, geen fouten 
maken, eten en drinken. 

En als er gedachten in me 
opkwamen als: ik kan hier 
misschien wel kampioen worden, 
heb ik die gelijk geparkeerd en 
echt de focus gehouden op die 
taak.’’

Bron: Interview bij Pauw 30-09-2019
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Slecht nieuws 
brengen

• Wees goed voorbereid

• Probeer de sporter zo goed mogelijk in te 
schatten

• Kom snel ter zake, zonder cru te zijn (geen 
doekjes omwinden)

• Pauzeer even na de eerste klap

• Let erop hoe de sporter op het nieuws 
reageert. Wacht reacties af

• Besef dat rationele info niet doordringt tot 
iemand die emotioneel overweldigd is. 

• Pols ook of de sporter een vangnet heeft.



Bouncingback in life

• Optimisme

• Doelen en waarden

• Focus op controleerbare

• Zelfbewustzijn

• Sociale steun

• Bereidheidsoefeningen

• Lekker in je vel zitten
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Optimisme

• Optimisten komen makkelijker aan 
hulpbronnen dan pessimisten. 

• Bij het wegvallen van hulpbronnen 
accepteren optimisten de situatie 
sneller en maken ze er het beste van. 

• Het gevolg is dat ze daarmee weer 
nieuwe bronnen aanboren.

• 25% wordt bepaald door genen. Overige 
75% kun je zelf vaststellen hoe 
optimistisch of pessimistisch je wilt zijn.
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Doelen en Waarden 
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Focus on Control 

Meer Controle Minder Controle

Belangrijk

Onbelangrijk
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Focus on Control 

Meer Controle Minder Controle

Belangrijk Voorbereiding
Je eigen vorm
Duidelijke afspraken

Omstandigheden
Vorm teamgenoten
Vorm tegenstanders
Wedstrijdschema

Onbelangrijk Of je haar goed zit
Kleding

Wel/geen publiek



Henk Fraser

"De spelers beginnen eraan te wennen. 
Wij moeten ons vooral richten op de 
dingen die we wél in de hand hebben. 

We wisten vooraf al dat het een zwaar 
seizoen ging worden.

Bron: FCUpdate 13 maart 2015
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Zelfbewustzijn

• Merk op wat je denkt en voelt

• Normaliseer

• Accepteer

• Wat vind je belangrijk om nu 
te gaan doen?

• Luister naar je lichaam

• Wat zou je een vriend in 
dergelijke situatie adviseren?
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Je hebt emoties, 
Je bent ze niet

4
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Social support

"Ik heb hem gebeld en ook 
geappt. Ik denk dat iedereen bij 
Oranje dat gedaan heeft. Ik 
weet hoe het voelt en dat het 
zwaar en moeilijk is. 

Het is heel erg zuur dat het 
gebeurd is, maar ik weet dat hij 
mentaal sterk is en dat dit hem 
sterker gaat maken.”

Bron: NOS 09-11-2020
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Bereidheidsoefeningen 

De bereidheid om vervelende gedachten en gevoelens, die je liever niet 
zou willen ervaren, er te laten zijn, is een vaardigheid die je kunt trainen. 
Dit kun je doen door vervelende gedachten en emoties op te zoeken en 
bewust toe te laten of door situaties die je moeilijk vindt, niet langer te 
vermijden.

Daarnaast kun je bereidheid actief trainen door dingen te doen en/of te 
ervaren die je minder plezierig vindt. 
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Lekker in je vel 

• Loskomen van je sport
• Iets leuks doen
• Praten met familie, vrienden
• Goed slapen, eten, rusten
• Ontspanningsoefeningen
• Ademhalingsoefeningen
• Meditatie
• Yoga
• Visualisatie
• Positieve dingen boekje
• Gratitude
• Bewegen/ werken aan conditie
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WOUW PERFORMANCE COACHING
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Bedankt voor je aandacht!


