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Louis
vanGaalleert
zijnspelers
om
de wedstrijd
vante vorente imagíneren,
zodatze goed gefocust
zíjn,Hockeyer
FlorisEverss/uítin
de kleedkamer
eenpaarminuten
voor de wedstríjdzijn ogenen
denktaande dingendievoorhem
diewedstrijd
belangríjk
naken.tn
het Milanlab makende spe/ers
vanACMílangebruikvande mind
room,waarze hunwedstrijdacties
in gedachten
doornemen.
En ook
in anderetakkenvan sportwordt
gebruíkgemaakt
van dezevorm
van mentale
trainíngom beterte
presteren.
Maarwatis visua/iseren
nu precíes?
En op welkemanier
heeftheteffectop de prestatie?
Eentijdjegeledenkwambtj'DeWerejd
LeertDoor'de voorbereiding
van EpkeZonderl and
op zi j nol ympi sche
goude noef ening
ter sprake.
Prof.Dr.BertOttenvertelde
dat
hetheelbel angriijskdat hetbreinin de
goedetoestand
komt.Hijvertelde
dat Epke
dit haarfijn
aanvoelde:
tijdenshetwachten
op zijnbeurtstondEpkelangsde kant,keek
naarde gronden maaktebewegingen
met
zijnhoofden lippenprecies
in hettempo
vanzijnvluchtelementen,
die hij daarna
daadw erkelgi
i j kngmaken.H i jw asduseigenlijkal aanhetvliegen,
voordathij begon
en dat i svoorhetbrei nheelbel angr ijk,
omdathet breinbij hetvoorstellen
van bewegendezelfde
toestand
meemaakt
alsbij
het uitvoeren
vande beweging.
Met andere
w oorden,
voorj e hersenen
maakthetniet
ui t oÍ j e daadw erkelbew
i j k eegt
of alleenjn
gedachten.

Wat?
In de sportisvisualisatie,
imagery,
verbeeldingoÍ mentaalrepresenteren
eenvormvan
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mentale
training.Dit zijnallemaal
termen
diegebruiktwordenvoorhetzelfde:
het
gebruikmakenvan voorstelsystematisch
lingenom beterte presteren,
effectiever
te
herstellen
en te revalideren.
ledermenskanvisualiseren.
We zijnin staat
om onsvrijwelallesin gedachten
voorte
stellen,of het nu gaatom ietswat we kennen(detrainingsaccommodatie)
of ietswat
we van planzijnte gaandoen(dewedstrijd
winnen)of ietswat we zoudenwillen
(sneller
creëren
herstel).
Andersdan verwachtgaathet bij verbeeldingnietalleenom het beeld,maarook om
anderezintuiglijke
elementen,
zoalsgeluid
en gevoelin de vormvan tactieleen motorische
ervaring.
Duseenschoonspringer
ziet
nietalleenzichzelfin gedachteneenfantastischesprongmaken(visueel),
hijvoeltook
de (draai)bewegingen
diedaarbijhorenin
zijnlijf (kinesthetisch),
hij hoorthetpubliek
en het klotsende
water(auditief),hij voelt
het natteoppervlak
vande planken het
waterlangszijn lichaamalshij in het water
terechtkomt(tast).Sommigesporterskunnenin gedachten
ookeengeuren smaak
oproepen,
zoalsin dit voorbeeld
chloorvan
het badwater.Dit allesdoenze om het voor

"Wezíininstaatomons
vrijwela//esin gedachten
voorte ste//en"
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de hersenen
zo echtmogelijk
te maken,
waardoor
de verbeelding
nog meerimpact
heeft.Sporters
kunnenzelfdezebeelden
oproepen,
maarze kunnenook gebruik
(zie
makenvaningesproken
oefeningen
www.sportsimagery.
nl).

Hoe?
Doorvisualisatie
bereidteenspelerzijn
lichaam
en geestvoorop zijnideale
prestatie.Hij maakteensoortfilmpjein zijn
hoofd,dat hij zo vaakafdraait,waardoor
zijnlijf precies
weetwat het moetdoen.
Hij creëertduseensoortblue-print
van
de beweging,
waardoordezeal bekend
isvoordatde beweging
daadwerkelijk
gemaaktwordt.
Uit onderzoek
blijktdat de locatieen mate
vanactiviteit
in de hersenen
nagenoeg
gelijkistijdenshetdaadwerkelijk
uitvoeren
vande bewegingen
en het bewegenin
gedachten.
Hersenonderzoek
doorMulder
(2007)lietbijvoorbeeld
zien,dat bij 'motor
imagery'(de visualisatie
en het invoelen

vaneenbeweging)
meerdere
hersengebieden betrokken
zijn,dieook actiefzijnbij de
feitelijke
uitvoering
vande beweging.
Daarnaast
blijktdat tijdenshetverbeelden
impulsen
tussenhersenen
en spieren
wordenwaargenomen,
die bij de bewegings-

Tips voor visualisatie
kiesdagelijks
eenvastmomentom de
visualisatieoefeningen
te doen;
. bouwde oefeningen
in je bestaande
trainingsschema
in;
o ga comfortabel
zittenof liggenin
eenrustigeomgeving;
. gunjezelfde tijd om vertrouwdte
rakenmetde visualisatieoefeningen.

yisua
Vee/sporters
/iseren

alzonder
zichdaarbewust
vanT.e
zJn
uitvoeringbetrokkenzijn.Dezeimpulsen
zijntijdenshetverbeelden
zeergering,
maarzorgenwel voorde juisteafstemming
vande spieren,
zo bleekuit onderzoek
bij
de ledenvan de Amerikaanse
Olympische
(Suinn,1984).De skiërszaten
Skiploeg
op eenstoelen namenin gedachten
hun
parcours
door.Tegelijkertijd
werdmiddels
ElektroMyoCrafi
e (EMC)de spieractiviteit
geregistreerd
vande spieren,
diebij het
skiënactiefzijn.Uit de EMCkondenonderzoekers
afleidenwaarde skiërzichop een
bepaaldmomentin het parcours
bevond.
Het is duseensoortcoórdinatietraining:
de
sporterleertop die manierde juistespieren
op hetjuistemomentaante spannen
en
daarmeeverbeterthij weerzijn prestatie.

Revalidatie
Daarnaast
verlooptde revalidatie
van een
blessure
voorspoediger
alssportersvisualiseren.
Dit blijktuit verschillende
studies.
Alssporters
in gedachten
blijvensporten,
padenin
houdenze de verschillende
neurale
de hersenen
actief,diebehorenbij bepaalde
bewegingen
en acties.
Ze kunnendaardoor
de draadweersneller
oppikken,
indienze
weervolledigkunnenen mogenbewegen.
Daarnaast
zorgtvisualisatie
ook vooreen
optimistische
houding-hetgeen
positief
geassocieerd
wordt met het volhoudenvan
het revalidatieprogramma
-, eengrotere
toenamevanspierkracht
en -uithoudingsvermogen
en minderangstvoornieuwe
blessures
en pijn.

Trainingseffect
Veelsportersvisualiseren
al zonderzichdaar
bewustvante zijn.Bijvoorbeeld
de avond
voorde wedstrijd,
alsze in bedliggenen
zichvoorstellen
hoeze zullengaanpresteren.Eris paseentrainingseffect
indienregelmatigen structureel
wordtgevisualiseerd.
Voortechniek,
krachten uithoudingsvermogen blijfteensporterÍysiektrainenom beter
te worden.Bijmentale
trainingisdat ook
zo. Hoevakereensporteroefentmet imagery,hoe beterhij erinwordt en hoemeer
effecthet heeftop zijn prestaties.
Liefstals
vastonderdeel
in hettrainingsschema
en
de wedstrijdvoorbereiding,
maarooktijdens
de wedstrijd.Zo heefteentennisser
de tijd
om voordathij serveert,
de serviceeerstin
gedachten
te slaan,zodathij zieten voelt
waaren hoehij de balwil hebben.

Herstel
Visualisatie
in combinatie
metontsoanningsoefeningen
kanheelgoeddienenals
herstelbevorderende
maatregel.
De fysiologische
processen
diezorgenvoorherstel,
wordengeactiveerd
en mentaalhelpende
oefeningen
om de wedstrijd
makkelijker
af
te sluiten.

Meer informatie:
www.afkevandewouw.nl
LinkartikelNOC-NSF'Krachtvanverbeelding:
oefeningen
nu beschikbaar
voortopsporters'
: http://www.nocnsf.
nl/cms/showpage.aspx?id=9008
Linkwebsite
visualisatie
inclusief
MP3
oefeningen
: wwwsportsimagery.
nl
Linkwebsite
visualisatie
in gezondheidszorg:
http://www.vanpraaginstituut.nllgvgeleidevisualisatie.
html
Linkboek'Visualisatie'
vanEdithRoozendaal
: http://sport-gek.nl
/ ?p=q8e
'De
Link
WereldLeertDoor'over
Epke:http://dewerelddraaitdoor.
vara.n|/ De-Wereld- Leert-DoorCemist.2891
.0.html?tx_varamediaoÁ5
Bmediaid
%5D=210213&cHash=85e6
3 c625b789 del 13cc17 ede3851O51
Linkfilmpjemet (Engelse)
uitleg
'Menoverwerkingvisualisatie
tal rehearsal':
https://www.youtube.com/watch?featu
re=player_
embedded
&v=vD06Af
bmFIY

