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Louis van Gaalleert zijn spelers om
de wedstrijd van te voren te ima-
gíneren, zodat ze goed gefocust
zíjn, Hockeyer Floris Evers s/uít in
de kleedkamer een paar minuten
voor de wedstríjd zijn ogen en
denkt aan de dingen die voor hem
die wedstrijd belangríjk naken. tn
het Milan lab maken de spe/ers
van AC Mílan gebruik van de mind
room, waar ze hun wedstrijdacties
in gedachten doornemen. En ook
in andere takken van sport wordt
gebruík gemaakt van deze vorm
van mentale trainíng om beter te
presteren. Maar wat is visua/iseren
nu precíes? En op welke manier
heeft het effect op de prestatie?

Een ti jdje geleden kwam btj 'De Werejd
Leert Door' de voorbereiding van Epke Zon-
der land op zi jn olympische gouden oefening
ter sprake. Prof. Dr. Bert Otten vertelde dat
het heel  belangr i jk  is dat het brein in de
goede toestand komt. Hij vertelde dat Epke
dit haarfi jn aanvoelde: t i jdens het wachten
op zijn beurt stond Epke langs de kant, keek
naar de grond en maakte bewegingen met
zijn hoofd en l ippen precies in het tempo
van zijn vluchtelementen, die hij daarna
daadwerkel i jk  g ing maken. Hi j  was dus ei-
genli jk al aan het vliegen, voordat hij begon
en dat is voor het brein heel  belangr i jk ,
omdat het brein bij het voorstellen van be-
wegen dezelfde toestand meemaakt als bij
het uitvoeren van de beweging. Met andere
woorden, voor je hersenen maakt het niet
ui t  oÍ  je daadwerkel i jk  beweegt of  a l leen jn
gedachten.

Wat?
In de sport is visualisatie, imagery, verbeel-
ding oÍ mentaal representeren een vorm van
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mentale training. Dit zijn allemaal termen
die gebruikt worden voor hetzelfde: het
systematisch gebruik maken van voorstel-
lingen om beter te presteren, effectiever te
herstellen en te revalideren.
leder mens kan visualiseren. We zijn in staat
om ons vri jwel alles in gedachten voor te
stellen, of het nu gaat om iets wat we ken-
nen (de trainingsaccommodatie) of iets wat
we van plan zijn te gaan doen (de wedstrijd
winnen) of iets wat we zouden wil len
creëren (sneller herstel).
Anders dan verwacht gaat het bij verbeel-
ding niet alleen om het beeld, maar ook om
andere zintuigli jke elementen, zoals geluid
en gevoel in de vorm van tactiele en moto-
rische ervaring. Dus een schoonspringer ziet
niet alleen zichzelf in gedachten een fantas-
tische sprong maken (visueel), hij voelt ook
de (draai)bewegingen die daarbij horen in
zijn l i j f (kinesthetisch), hij hoort het publiek
en het klotsende water (auditief), hij voelt
het natte oppervlak van de plank en het
water langs zijn lichaam als hij in het water
terechtkomt (tast). Sommige sporters kun-
nen in gedachten ook een geur en smaak
oproepen, zoals in dit voorbeeld chloor van
het badwater. Dit alles doen ze om het voor

"We zíin in staat om ons
, '  ' t  t lvrijwel a//es in gedachten

voor te ste//en"

de hersenen zo echt mogeli jk te maken,
waardoor de verbeelding nog meer impact
heeft. Sporters kunnen zelf deze beelden
oproepen, maar ze kunnen ook gebruik
maken van ingesproken oefeningen (zie
www.sportsimagery. nl).

Hoe?
Door visualisatie bereidt een speler zijn
lichaam en geest voor op zijn ideale
prestatie. Hij maakt een soort filmpje in zijn
hoofd, dat hij zo vaak afdraait, waardoor
zijn l i j f precies weet wat het moet doen.
Hij creëert dus een soort blue-print van
de beweging, waardoor deze al bekend
is voordat de beweging daadwerkeli jk
gemaakt wordt.
Uit onderzoek bli jkt dat de locatie en mate
van activiteit in de hersenen nagenoeg
geli jk is t i jdens het daadwerkeli jk uitvoeren
van de bewegingen en het bewegen in
gedachten. Hersenonderzoek door Mulder
(2007) l iet bijvoorbeeld zien, dat bij 'motor
imagery' (de visualisatie en het invoelen

van een beweging) meerdere hersengebie-
den betrokken zijn, die ook actief zijn bij de
feiteli jke uitvoering van de beweging.
Daarnaast bli jkt dat t i jdens het verbeelden
impulsen tussen hersenen en spieren wor-
den waargenomen, die bij de bewegings-

Vee/ sporters yisua /iseren
al zonder zich daar bewust
van T.e zJn

uitvoering betrokken zijn. Deze impulsen
zijn ti jdens het verbeelden zeer gering,
maar zorgen wel voor de juiste afstemming
van de spieren, zo bleek uit onderzoek bij
de leden van de Amerikaanse Olympische
Skiploeg (Suinn, 1984). De skiërs zaten
op een stoel en namen in gedachten hun
parcours door. Tegeli jkerti jd werd middels
ElektroMyoCrafi e (EMC) de spieractiviteit
geregistreerd van de spieren, die bij het
skiën actief zijn. Uit de EMC konden onder-
zoekers afleiden waar de skiër zich op een
bepaald moment in het parcours bevond.
Het is dus een soort coórdinatietraining: de
sporter leert op die manier de juiste spieren
op het juiste moment aan te spannen en
daarmee verbetert hij weer zijn prestatie.

Trainingseffect
Veel sporters visualiseren al zonder zich daar
bewust van te zijn. Bijvoorbeeld de avond
voor de wedstri jd, als ze in bed liggen en
zich voorstellen hoe ze zullen gaan preste-
ren. Er is pas een trainingseffect indien re-
gelmatig en structureel wordt gevisualiseerd.
Voor techniek, kracht en uithoudingsvermo-
gen blijft een sporter Íysiek trainen om beter
te worden. Bij mentale training is dat ook
zo. Hoe vaker een sporter oefent met ima-
gery, hoe beter hij erin wordt en hoe meer
effect het heeft op zijn prestaties. Liefst als
vast onderdeel in het trainingsschema en
de wedstri jdvoorbereiding, maar ook ti jdens
de wedstrijd. Zo heeft een tennisser de tijd
om voordat hij serveert, de service eerst in
gedachten te slaan, zodat hij ziet en voelt
waar en hoe hij de bal wil hebben.

Herstel
Visualisatie in combinatie met ontsoan-
ningsoefeningen kan heel goed dienen als
herstelbevorderende maatregel. De fysio-
logische processen die zorgen voor herstel,
worden geactiveerd en mentaal helpen de
oefeningen om de wedstri jd makkeli jker af
te sluiten.

Tips voor visualisatie
kies dageli jks een vast moment om de
visualisatieoefeningen te doen ;
. bouw de oefeningen in je bestaande

trainingsschema in;
o ga comfortabel zitten of liggen in

een rustige omgeving;
. gun jezelf de tijd om vertrouwd te

raken met de visualisatieoefeningen.

Revalidatie
Daarnaast verloopt de revalidatie van een
blessure voorspoediger als sporters visua-
liseren. Dit bli jkt uit verschil lende studies.
Als sporters in gedachten bli jven sporten,
houden ze de verschil lende neurale paden in
de hersenen actief, die behoren bij bepaalde
bewegingen en acties. Ze kunnen daardoor
de draad weer sneller oppikken, indien ze
weer volledig kunnen en mogen bewegen.
Daarnaast zorgt visualisatie ook voor een
optimistische houding -hetgeen positief
geassocieerd wordt met het volhouden van
het revalidatieprogramma -, een grotere
toename van spierkracht en -uithoudings-
vermogen en minder angst voor nieuwe
blessures en pijn.

Meer informatie:
www.afkevandewouw.nl

Link artikel NOC-NSF 'Kracht van ver-
beelding: oefeningen nu beschikbaar
voor topsporters' : http://www. nocnsf .
n l/cms/showpage.aspx?id=9008
Link website visualisatie inclusief MP3
oefeningen : wwwsportsimagery. nl
Link website visualisatie in gezond-
heidszorg: http://www.vanpraaginsti-
tuut. nllgvgeleidevisualisatie. html
Link boek 'Visualisatie' van Edith Roo-
zendaal : http://sport-gek.nl / ? p=q8e
Link 'De Wereld Leert Door' over
Epke: http://dewerelddraaitdoor.
vara. n | / De -We reld - Lee rt- Doo r-
Cemist.2891 .0.html?tx_varamediaoÁ5
Bmediaid % 5D=2 1 02 1 3 &cHash=85e6
3 c625b7 89 del 1 3 cc1 7 ede385 1 O5 1
Link fi lmpje met (Engelse) uit leg
over werking visualisatie 'Men-

tal rehearsal': https://www.you-
tu be.com/watch?featu re=player_
em bedded &v=vD06Af bm FIY


