AmbitieusVW-Venlo
doorbreekttaboe met
Afke van de Wouw
Dijk, in een uitJohan Derksen en René van der Giip doen er nogal lacherig over als hun gast, WV-trainerJanvan
zending van Voetbal International vertelt dat hij en zijn selectie baat hebben bif de inbreng van sportpsychologe AÍke
r-an de Wouw. Toch niet de voormalige houwdegen van FC Groningen die zijn tegenstander lachend doormidden
schopte? De voetballerij is een wereld van macho's waar nog altifd geen plaats lijkt te zijnvoor 'zielenknijpers'. Toch
is de psychologische factor binnen de voetbalsport er een die onlosmakelijk is verbonden met de evolutie van het
populairste spelletje op onze aarde.

Topclubs als AZ, Chelseaen AC Milan
rcsreden niet voor niks ontzettend veel
,,:ndacht aan de mentale weerbaarheid
.,'rn hun spelers.Het gaat tenslotte om
een miljoenenbusiness waarin niemand
mas r-erzaken. Ook WV-Venlo innoveert dus op dit gebied met de inbreng
van Yan de $íouw.
^\tte r-an de Wouw ontvangt haar bezoek een uur voor de topper tussen

WV en RI{C Waalwiik in de Business
Lounge van Seacon Stadion De I{oel.
Sinds dit seizoen is de sportpsychologe
werkzaam voor de eerste divisionist.
Vorig seizoenverrichtte ze alwat 'handen spandiensten' voor de I{oelclub,
maar vanaf deze voetbaljaargang maakt
ze structureel deel uit van de technische
staf van de kampioen van de Jupiler
League.
Het is voormalig technisch directeur

Mohammed Allach die de bewegingswetenschapster introduceert bil de
Noord-Limburgse BVO. De twee leren
elkaar kennen tijdens een proiect dat
Van de \il/ouw doet in opdracht van de
Cruiif Direct Program. Van de Wouw:
,, Het ging over de weg die voetballers
bewandelen na hun actieve carrière. Bii
deze pilot waren VW, De Graafschap,
MW en Veendam betrokken. Mohammed was destijds nog speler van WV.

F,en aantal iaten later heb ik hem benaderd voor een congres van Nlcoach,
een belangenorganisatie van en voor
trainers en coaches. Deze vond plaats
in de Sporthogeschool van Sittard waar
Mohammed, als technisch directeur van
WV, werd geïnterviewd door Humberto Tan. Het ging toen onder andere over
sportief presteren en wat voor een rol
de coach daairn speelt. Ik heb vervolgens ook een persoonlijk gesprek met
Mohammed gevoerd over de jeugdopleiding van WV. Hij wilde de mentale
weerbaarheid van de jeugdspelers van
VW vergroten. Ik heb toen een aantal
gesprekken met hem gevoerd en vervolgens mifn expertise erop losgelaten door
een beleidsplan te schriiven."
De samenwerking met Van de $flouvz
is een uitermate vruchtbare te noemen
waarop de Koelclub haar na het veruek
van André Wetzel vraagt mee te helpen
aán het formuleren vaÍl een profielschets
voor de meeste geschikte trainer voor de
club. ,, Mohammed en ik hebben iedereen binnen de organisatie van WV in
dit proces betrokken.
Vanuit deze verschillende invalshoeken
heb ik vragenlijsten opgesteld die uiteindelijk geleid hebben tot een profielschets.Vervolgens heb ik met een aantal mensen binnen de club gesprekken
gevoerd. Het ging hierbif puur om de
persoonlijkheid, niet om de voetbalinhoudelijke kwaliteiten v^n deze potentiele kandidaten. Aan de hand hiervan is
WV gesprekken gaan Yoeren met veÍschillende tainers die pasten binnen het
gemaakte plaatie."
Na het aanstellenvan Jan van Dijk is de
vfaag'wat \-an de \\'ous-r-erder kan betekenen voor de se,.c:ei .. Ih heb onder
andere een kla:r-<r::::---:=. z(.i :Tlààr
een coachziin ror: j.= :, =:: ),'=::::
: . a- . j : i ::.:-i .
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indien nodig. Verder ben ik betrokken
bij alle besprekingeÍl van de medische
en technische staf. Ik ga ook mee op
trainingskampen en tijdens wedstrijden
neem ik meestal plaats in de dug-out.
Ik ben dan met name gefocust op de
manier van coachen van Jan van Dijk
richting zijn spelers." Waar let Van de
\Wouw dan op?
,, Trainers gebruiken
vaak woorden als 'niet' of 'geen'. Deze
worden niet verstaan door de hersenen
en dus overgeslagen. Dat heeft een negatief effect tot gevolg. Dus als Jan van
Dijk zegt ,,'We mogen geen balvedies
lijden", dan horen de iongens alleen het
woordje 'balvedies'. Je kunt beter zeggen: ,, N(/emoeten ef voor zorgefl dat we
in balbezit blijven. Ook een v/oord als
'moeten'is risicovol. Dan kan de druk
voor een speletsgroep te gÍoot worden.
F{et zlin kleine dingen, maar wel van wezenltjk belang om uiteindelijk een topprestatie te leveren."
Jan van Diik bliift tegen het einde van
de competitie hoog en laag vol houden
dat zrjn ploeg geen drukt kent, ondanks
het feit dat de straatlengte voorsprong
gereduceerd is tot een paar tegels. Halverwege het seizoen rees alleen nog de
vraag \ffanneer de club kampioert zolt
worden. Het verschil bedraagt voorafgaand aan de qWedstriid van het Jaar'
nog maar zes punten. Heeft de mental
coach de dagen voorafgaanà aan deze
clash overuren moeten maken?
,, Nee, hoor. Alles ging er redeJijk relaxed aan toen. Er heerste gewoon een
gezonde wedstrij dspanning. " WV weet

de aanvalsstorm te doorstaan en 'wint'
door met 0-0 gelijk te spelen. Vervolgens breekt eÍ een periode vol zelfvertrouwen aan waartn de club uiteindelijk
rechtstreekse promotie naar de eredivisie veiligstelt.
Hoe voelt Van de Wouvr zich eigenlijk
als vrouw in deze mannenwereld? ,, Ik
werk al vijftien iaar in een mannenwereld. Als student ben ik begonnen bij
amateurteams. De eerste twee weken
zijn de spelersmeestal op hun hoede als
er een vrouw in de buurt is. Maar die
vorm vall schaamte en vedegenheid verdwijnt als snel en dan wordt je gewoon
in alles betrokken. Ook de smerige
moppen blijven dan niet achterwege,"
lacht Van de Wouw. ,, Het is ook een
voordeel om een vrouw te ziin in een
wereld die wordt gedomineerd door het
manneliik geslacht. Ze duwen zich in
een persoonlijk gesprek kwetsbaarder
op te stellen en bloot te geven." Met
het aanstellen van AÍke van de Wouw
heeft WV in ieder geval het hierboven
genoemde taboe doorbroken en ziin
er 'weer een aanta) deuren open gegaan
richting een professionele toekomst.

