
> delimburger.nl zaterdag24 april 2021 

SPARTA· VVV PSYCHOLOGIE 

Hoe moet VVV uit de 
negatieve spiraal komen? 
Na tien ne::lerlagen op rij moet de knop nu echt om bij VVV. Een overwinning 
is bittere noodzaak in de degradatiestrijd. Maar hoe krijg je dat voor elkaar 
als je memaal aangeslagen bent? Sportpsycholoog Afke van de Wouw en 
Jos Luhukay over de weerbaarheid van VVV. 
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A
fkevandeWouwissport
psycholoog. Zij werkte 
onder andere voor Vites
se, FC Utrecht, FC Tu'en

te, VVV en diverse grote sportbon
den. ze begon in de sport als fysio
therapeut, maar bekwaamde zich 
daarna ook in de mentale aspecten 
die komen kijken bij topsport. Van 
de Wouw schreef recent het boek 
Lerenpresterenvoor trainers en coa
ches. 
Van de Wouw ,i ndt het moeilijk om 
specifiek in te gaan op VVV. .Dat is 
lastig op a�tar.d. Ik ken de situatie 
en de persoonlijkheden in die selec
tie niet. Waar hebben zij behoefte 
aan? Meer duidelijkheid? or juist 
meer overleg? Over het algemeen 
kun je zeggen dat het nu geen zin 
meer heeftomveel en grote veran
deringen door ie voeren. Een com
pleet andere-nier van voetballen 
gajeer niet meer inslijpen. Je moet 
rust en duidelijkheid brengen. De 
goede momenten eruit lichten en 
niet alleen donderpreken houden. 

Kleine, haalbnre doelen stellen.• 
OndertrainerJosLuhukay isdede
fimsie van VVV versterkt. Het team 
incasseerde de afgelopen drie duels 
minder tegendoelpunten . .Je moet 
na tien nederlagen op rij op zoek 
naar een succesbeleving. Krijgen ze 
minder tegengoals0/ Focus je als 
coach dan daarop. Bekrachtig dat 
succes. Pluis uit waarom dat gelukt 
is." 

Motivatie 
Omde motivatie bij de spelers op te 
vijzelen, helpt het volgens Van de 
Wouw om de onderlinge relatie te 
,..,rsterken .• Ruud van Nistelrooij 
regt'zonder relatie,geen prestatie'. 
Dat geldt ook voorde band tussen 
staf en spelers. Láat de spelers zelf 
met oplossingen voor problemen 
komen door re meer vragen te stel
len in plaats vanzeopte leggen wat 
re moeten doen. Daarmee creëer je 
ook meerbinding.Doorsucceserva
ringen te bekrachtigen, laat je spe
lers voelen dat ze competent zijn. 
En geef ruimte voor kwetsbaarheid. 
Hoemoeilijkhebben despelershet"I 
Komende intr°'wte types inje se-

lectievoldoende aan bod?" 
Terunbwldingsactiviteiten zoals 
paintballen of samen wokken zitten 
erdoor corona niet in. Is dat een ge
mis0/ Dat hoeft niet volgens Van de 
Wouw . .Je kunt ook lol en plezier in 
trainingsvormen brengen. Lachen 
ontlaadtspanningen druk.Datkan 
ook op het trainingsveld. Daarvoor 
hoef je niet de Ardennen in." 

Teambuilding 
VV\ttrainer Jos Luhukay sprak de 
laatste weken geregeld met staf en 
spelers over het mentale aspect. 
Daar kwam teambuilding in de 
vorm van groepsactiviteiten bij ter 
sprake, -ar die mogelijkheid ging 
snel van tak!. .Dat kan nu gewoon 
niet. We moeten ons aan de regels 
houden." 
Hoe heeftLuhukay dan geprobeerd 
dementaleweerbnarheidtevergro
ten? .we zijn voor de wedstrijd te
gen PSV begonnen met het tonen 
van videoclips van de "'edstrijden in 
de maand januari toen het team 
goed presteerde. Als motivatie voor 
de spelers hebben we gezegd: kijk 
hier eens naar, dit kunnen jul !ie niet 
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verleerd zijn. We hebbencl ipjesge
maakt voor de hele groep, maar ook 
voor individuele spelers. Juist niet 
alleen met negatieve dingen, maar 
met goede acties." 
Daarmee grijptLuhukay,die in het 
verleden nooit met een vaste psy
choloog bij zijn clubs heeft gewerkt, 
precies raak inde gereedschap!Kist 
van de deskundige. Niet alleen ha
meren op het negatieve, maar j.,ist 
ook het positieve benadrukker.. In 
kleine stapjes bouwen aan succes . 
.Dat is mooi om te horen, maar het 
werken met die videoclips is niet 
nieuw. Datzieje bij veelcollegn'svan 
mij.-" 

Sportpsycholoog 
Luhukay kent spelers die individu
eel met een sportpsycholoog "..,,. 
ken enjuicht dat toe . .Dat was ooit 
een taboe. Iemand diemeteen psy
choloog werkt, daar mankeert wat 
aan. Maar ik vind het juist van 
kracht en ontwikkeling getuigen. 
Als een speler daarbaatbij heeften 
dat gewoon deelt met de staf, dan 
zou ik daar geen enkel bezwaar te
gen hebben." 
Nu een sportpsycholoog bij de club 
halen voor de helegroephoeft van 

Luhukay niet .,Als je die voor een 
groep zet, zijn er  altijd spelers die 
afhaken. Wat rruj betreft is dat iets 
voor het individu. Sommige spe
lers hebben meer aan een vertrou
wenspersoon." 
Die persoon wilLuhukayindienge
wenst graag zijn . .Ik rrujn tijè bij 
Augsburg ""'rkte het goed om met 
spelers individueel te gaan ontbij
ten buiten de club. Daar kreeg ik 
veel voor terug. Op sociaal vlak. 
Vertrouwen. or ik ging 's avonds 
meteen nieuwe speler, die net als ik 
al leen w-asin de stad, wat eten.Dat 
deed ik echt niet a lleen met de bes
ten, maar vooral met jongens die 
veel kritie k kregen op hun spel. 
Dan reikten de gesprekken ,wder 
dan een gewonnen of verloren 
duel." 


