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Topsporters zijn dag
in, dag uit bezig
met het verbeteren
van hun conditie,
het perfectioneren
van hun techniek
en het kweken van
spiermassa. Maar
wat er in het hoofd
gebeurt, is min-

stens zo belangrijk voor een topprestatie. 
Sportpsycholoog Afke van de Wouw begeleidt

diverse topsporters en -teams en schreef
onlangs het boek Leren presteren, waarin zij
inzichten uit de sportpsychologie en trainings-
leer vertaalt naar een handboek voor trainers
en coaches. 

Wat komt er naast een goede techniek, 
conditie en kracht allemaal kijken bij een 
topprestatie?
“Presteren doe je door de juiste informatie op te
nemen uit de omgeving, op basis daarvan een
keuze te maken en daarna deze keuze uit te
voeren. Een voetballer moet bijvoorbeeld om
zich heen kijken waar de tegenstanders staan,
waar zijn medespelers staan, en met die infor-
matie een beslissing maken: waar ga ik de bal
afspelen? Het uitvoeren van die keuze komt
neer op techniek en spierkracht, maar alles wat
daaraan voorafgaat, gebeurt in het hoofd. En
om dat goed te kunnen doen moet je je goed
kunnen concentreren op wat belangrijk is, en je
moet weten wat er van je verwacht wordt.” 

“Dat vraagt veel communicatie vooraf, maar
ook de durf om het uit te voeren. Soms kan je
misschien iets heel moois zien, maar durf je 
een-op-een met de keeper te gaan of speel je 
de bal toch liever af? Dat heeft weer met zelf -
vertrouwen te maken. Zo spelen zich dus best
veel processen in het hoofd af, wat ik bij wijze
van grapje de hoofdzaken noem.”

U betoogt in het boek dat we deze hoofdzaken
niet los kunnen zien van het fysieke. Waar
blijkt dat uit?
“Een scheiding tussen mentaal en fysiek veron-
derstelt dat dat twee losse dingen zijn. Mentaal
is ‘wat tussen je oren zit’. Maar tussen je oren
zitten je hersenen, en je hersenen zijn eigenlijk
weer fysiek. Het is raar om dat zo tegenover
elkaar te zetten.” 

“Ik zat een keer naar een wedstrijd te kijken
van een professioneel voetbalteam dat ik als
sportpsycholoog begeleidde. Het viel me op dat
een speler die voor het eerst in de basis startte,
elke tien minuten zijn veters strikte. Toen ik
beter keek, zag ik dat hij dat gebruikte om op
adem te komen. Dat terwijl de inspanningsfysi-
oloog me verzekerde dat hij de op één na beste
conditie van de hele selectie had. Later bleek
dat hij zo graag wilde laten zien dat hij een plek-
je in de basis waard was, dat de spanning op zijn
ademhaling sloeg. Wat in zijn hoofd gebeurde,
had een groot effect op zijn lichaam.” 

“Dat effect zie je ook bij belangrijke, beladen
wedstrijden. Spelers krijgen dan eerder kramp
in hun kuiten. De oppervlakkige ademhaling
zorgt ervoor dat spieren eerder verzuren. In
deze voorbeelden is het heel lastig om te zeggen
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Topsporters trainen 
SportpsychologieHet fysieke is verbonden met het mentale

Als je bepaalde scenario’s vaak in gedachten
herhaalt, ontstaat een soort olifantenpaadje
in je hoofd en bereidt je lichaam zich voor op
wat gaat komen. Een goede methode voor
topsporters, legt Afke van der Wouw uit.

‘Soms zie je misschien iets
moois. Maar durf je een-
op-een met de keeper te
gaan, of speel je de bal af?’

waar het fysieke ophoudt en het mentale
begint. Het is één geheel.”

Hoe kun je sporters het beste begeleiden bij dit
soort zaken?
“Je moet het gesprek aangaan om te kijken hoe
die druk ontstaat. Dat is voor mensen heel ver-
schillend. Bij deze jongen was het zo dat hij
hoge eisen aan zichzelf stelde. Dan ga je kijken
wat je aan die eisen kunt doen, of het reëel is
wat de sporter van zichzelf eist, of dat de coach
dat van hem eist. Enerzijds kun je kijken of je de
doelen of eisen kunt bijstellen, anderzijds kun
je aan je capaciteiten werken, zodat die meer bij
de eisen aansluiten. Dan word je beter, en niet
alleen qua kracht en conditie, maar ook in de
omgang met wisselende omstandigheden,
tegenslag en in concentratievermogen.” 

“Het is niet zo dat je helemaal nooit zenuw-
achtig mag zijn, je kunt hierdoor ook boven
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Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl). 
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Yannick Fritschy.

GEEN BIJWERKINGEN

Vaccin tegen
ziekte van Lyme
doorstaat test
Het Franse bedrijf Valneva heeft
een vaccin tegen de ziekte van
Lyme succesvol getest. Het
vaccin kan binnen vijf jaar
beschikbaar zijn. Jaarlijks wordt
bij tienduizenden Nederlanders
na een tekenbeet de ziekte van
Lyme vastgesteld. Een te late
behandeling kan leiden tot
levenslange klachten zoals pijn
aan gewrichten en zenuwen.
Valneva testte onder 572 vol-
wassenen. Het vaccin was
effectief in het stimuleren van
bescherming van het immuun-
systeem en had geen schade-
lijke bijwerkingen. De volgende
stap is testen onder kinderen en
meer volwassenen. Ook wordt
bekeken of extra doses nodig
zijn voor langdurige immuniteit.

MINDER RUIS

Aardtrillingen
nemen af tijdens
lockdowns
De wereldwijde lockdowns
hebben geleid tot een drasti-
sche afname in trillingen van het
aardoppervlak. Dat ontdekte
een Belgisch team van seismo-
logen. De onderzoekers analy-
seerden gegevens van 268
meetstations wereldwijd. Het
stilvallen van achtergrondtril-
lingen begon in januari in China
en verspreidde zich in het voor-
jaar naar de rest van de wereld.
Zulke trillingen worden normaal
veroorzaakt door bijvoorbeeld
grote voertuigen, industriële
activiteiten en luidruchtige
menigten in stadions. Seismo-
logen doen in de stille periode
onderzoeken die normaal niet
mogelijk zijn. Zo kunnen ze nu
signalen meten van enorm
zwakke aardbevingen.

34 MILLIGRAM PER DAG

Keverlarf kan
piepschuim
afbreken
Keverlarven die piepschuim ver-
teren, kunnen de wereld helpen
de groeiende plasticafvalcrisis
aan te pakken. Dat ontdekten
moleculair biotechnologen uit
Zuid-Korea. Piepschuim wordt
veel gebruikt als verpakkings-
materiaal. Doordat het niet bio-
logisch afbreekbaar is, neemt
het een steeds groter deel van
het afval in beslag. Ook vervuilt
het de oceanen. De onderzoe-
kers ontdekten dat de larven
van een Noordoost-Aziatische
kever, de Plesiophthalmus
davidis, per dag zo’n 34 milli-
gram piepschuim kunnen
opeten. De bacteriën in hun
ingewanden zetten de schade-
lijke moleculen om in onschade-
lijke stoffen.

Afke van de Wouw begeleidt vele 
topsporters en -teams als sport -
psycholoog. Na een studie fysio -
therapie aan de Hogeschool Utrecht 
studeerde ze bewegingsweten-
schappen aan de VU, met als hoofd-
richting sportpsychologie. Zij werkte
als sportpsycholoog onder meer bij
VVV-Venlo, FC Twente, FC Utrecht en
Vitesse en heeft daarnaast een prak-
tijk waar zij sporters en coaches
 individueel begeleidt op sport -
psychologisch gebied. Samen met
Yara van Gendt runt ze de maatschap
WOUW Performance Coaching vanuit
de KNVB campus in Zeist, waar ze ook
projecten doen in de gezondheids-
zorg en het bedrijfsleven. Onlangs
schreef zij het boek Leren presteren
en ontwikkelde de bijbehorende site
(www.lerenpresteren.nl).

Afke van de Wouw
Ursem, 20 juli 1973



vrij 59‘Epke Zonderland neemt de hele oefening in gedachten door, 
je kunt hem zien uitademen wanneer hij de rekstok moet pakken’
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jezelf uitstijgen. Spanning brengt een focus met
zich mee: je wordt scherper, alerter, je spieren
staan op actie. Maar soms kan het te veel zijn.
Enerzijds is het dan goed te realiseren en accep-
teren dat spanning hoort bij het leveren van
topprestaties, anderzijds kan een sporter ook
gebruikmaken van ademhalingstechnieken,
ontspanningstechnieken en visualisatietech-
nieken om zijn spanning te reguleren.”

Hoe kunnen visualisatietechnieken een
sporter helpen? 
“Er zijn veel verschillende soorten visualisatie-
technieken. Je kunt bijvoorbeeld de hele wed-
strijd visualiseren, dan bereid je je voor op aller-
lei ‘wat als’- scenario’s. Wat als we voor komen
te staan, wat als we achter komen te staan, wat
als ik de bal op deze manier krijg? F16-piloten
doen dat ook. Die gaan in de cockpit zitten ter-
wijl het vliegtuig gewoon aan de grond staat.

Dan gaan ze scenario’s af: wat als mijn rechter -
vleugel wordt geraakt: dat knopje, dat knopje.
Als ze dat heel vaak in hun gedachten herhalen,
wordt het een automatisme. Daardoor kunnen
ze onder druk snel reageren. Je brengt dan
eigenlijk de juiste hersencellen al met elkaar in
verbinding. Als je dat vaak herhaalt, ontstaat er
een soort olifantenpaadje in je hoofd, en
bereidt je lichaam zich voor op wat gaat
komen.”

Wat gebeurt er dan in je lichaam? 
“Bij het Amerikaanse skiteam hebben ze een
onderzoek gedaan waarbij ze op een stoel
moesten zitten en in gedachten hun skiroute
afleggen. Op hun beenspieren kregen ze elek-
troden geplakt om de activiteit in hun spieren
te meten. Aan de spieractiviteit die de onder-
zoekers via de computer uitlazen, konden ze
zien welke bocht de skiër in gedachten aan het

ook in hun hoofd

nemen was. Dus niet alleen de juiste hersen -
cellen komen met elkaar in verbinding tijdens
visualisatie, maar het signaal gaat ook echt al
via het ruggenmerg naar de spieren. Natuurlijk

niet in dezelfde mate als wanneer je echt op de
latten staat, maar daardoor zie je wel de afstem-
ming tussen de hersenen en de spieren. Daar-
mee wordt de coördinatie en de juiste timing
getraind.”
“Zeker bij verrichtingen die veel van het

lichaam vragen, zoals de service bij volleybal 
of tennis, is dit handig. Je kunt de beweging zo
vaak als je wilt trainen in gedachten, zonder dat
je risico loopt op blessures.” 
“Epke Zonderland gebruikt visualisatie ook

heel veel. Die visualiseert als hij op de massage-
tafel ligt, maar ook vlak voor de wedstrijd. Dan
neemt hij de hele oefening in zijn hoofd door,
en je kunt hem zien uitademen op de momen-
ten dat hij de rekstok moet pakken. Dat brengt
hem ook tot rust, omdat hij bezig is met zich
voorbereiden, en daardoor minder ruimte in
zijn hoofd heeft voor gedachten als ‘ik moet
straks goed presteren’.”

Aan de spieractiviteit
konden onderzoekers zien
welke bocht de skiër in
zijn gedachten nam

→ Topatleet
Epke
Zonderland
gebruikt 
ook vaak
visualisatie.
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