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ONZE VISIE?
Mentale vaardigheden zijn van cruciaal belang in de sport, dus ook voor een 
VCGD-voetballer.

Net zoals technische, tactische en fysieke voetbalvaardigheden, is een 
voetbalmentaliteit perfect aan te leren. 

Het mentaal aspect in het voetbal is helaas een nog al te vaak onderbelicht 
aspect, ook al is er zeker sprake van een inhaalbeweging. 

Een voetballer met getrainde mentale vaardigheden presteert 
geconcentreerder en zelfbewuster en dus automatisch ook beter. Mentale 
begeleiding is een groeiversterkende factor. Daarom is het belangrijk om 
jonge spelers een groeimindset bij te brengen. Een onderzoek toont zelfs aan 
dat mentale begeleiding blessures kan reduceren.



WAT IS MENTALE TRAINING?
Wat is mentale training en hoe kunnen voetballers het gebruiken om beter te 
gaan presteren? 

Je hebt vast wel eens gehoord van de negatieve spiraal doorbreken. 
Misschien heb je zelf wel eens last gehad van wedstrijddruk of een gebrek 
aan focus. Mentale training helpt om deze blokkades te doorbreken. 

Mentale training zijn de oefeningen die sporters helpen om mentale 
blokkades te doorbreken om tot betere sportprestaties te komen. Net zoals 
je naar de sportschool gaat om aan je fysiek te werken, moet je ook aan je 
mentale vaardigheden werken om mentaal sterker te worden.

Mentale training komt o.a. voort uit de sportpsychologie.

Hoe zorg je ervoor dat je niet constant aan het denken bent op het veld? En 
als het even niet zo lekker gaat, wat moet je dan doen om het vertrouwen in 
jezelf te bewaren?

De volgende tips zullen je helpen om je zenuwen onder controle krijgen. 



TIP 1 - ADEMHALING
Elke keer wanneer je jezelf afgeleid voelt? moet je proberen terug te keren 
naar je ademhaling. Dit kan best lastig zijn, want vaak heb je het niet eens 
door dat je afgeleid bent, je denkt aan heel veel dingen tegelijk. Automatisch 
komen er allerlei gedachten in jezelf op. De eerste stap is om bewust te 
worden dat je te veel aan het denken bent.

Stap twee is terug te keren naar je ademhaling.  Wanneer je weer beland in 
je gedachten breng je je gedachten weer terug naar je ademhaling. Je hoeft 
niet boos op jezelf te worden als het even niet lukt om je aandacht erbij te 
houden. Door telkens weer terug te gaan naar je ademhaling train je jezelf 
en wordt je focus alleen maar sterker en sterker.



TIP 2 - LICHAAMSSCAN
Deze oefening kan je thuis doen. Je gaat hiervoor ontspannen liggen (maar 
niet zo ontspannen dat je in slaap valt). Je focust hier op je ademhaling en 
ademt via je neus in. Als je inademt, laat dan de adem tot je buik komen in 
plaats van hoog bij je borst.  Adem circa 5 seconde in en daarna via je neus 
circa 5 seconde uit. Herhaal dit drie keer.

Vervolgens ga je met je gedachten langs elke plek in je lichaam. Van je 
kleine teen tot de kruin van je hoofd. Bij elk lichaamsdeel sta je even stil met 
je gedachten. Je neemt alleen maar waar en je gaat na wat je voelt. Bij het 
waarnemen van je lichaam oordeel je niet. Je zegt dus niet tegen jezelf ” och 
wat heb ik een dikke buik”. Wanneer je afdwaalt met je geest, breng je die 
weer terug naar je lichaam en ademhaling.



TIP 3 - POSITIVITEIT
Soms beland je in een negatieve spiraal en ben je kritisch op jezelf. Je 
scheldt misschien wel op jezelf en zegt dat je slecht bezig bent. Het belang 
van optimisme is aangetoond. Door het meten van positiviteit van de 
individuen van sportteams, kan je voorspellen welke individuen beter zouden 
presteren.

Spelers die optimistischer zijn, presteren beter dan pessimistische spelers. 
Gelukkig is optimisme ook aan te leren. Een manier waarop we dit kunnen 
verbeteren is de manier waarop we tegen onszelf praten te verbeteren.

Het is m.a.w. belangrijk om op een positieve manier tegen onszelf te praten.

Positieve zelfspraak : positieve zelfspraak is bedoelt om proactief te zijn in 
plaats van reactief. Het zorgt er ook voor dat je meer focus hebt en jezelf 
richt op de zaken waar je wel controle over hebt.

Voorbeelden van reactieve taal

•Ik kan er niets aan doen.

•Zo ben ik nu eenmaal.

•Hij maakt me zo kwaad.



TIP 3 - POSITIVITEIT
Voorbeelden van proactieve taal 

•Ik kan het ook anders aanpakken.

•Ik bepaal zelf mijn gevoelens.

•Ik kan kiezen.

Het gaat erom om te leren denken in proactieve taal.



TIP 4 - TAAKGERICHT
Als je kijkt naar interviews van sporters en let op hoe ze praten. Zijn ze 
positief of negatief. En waar focussen ze zich op. Richten ze hun focus op 
dingen die ze kunnen beïnvloeden of niet. Soms hoor je sporters dingen 
zeggen waarvan je weet dat er toch niets aan valt te veranderen; zoals het 
weer, sportaccommodatie, fans van de tegenstander, etc.

Waar je meer invloed op hebt, zijn je eigen taken op het veld. Als je een 
heenwedstrijd hebt verloren, leg je focus niet op de terugwedstrijd x aantal 
maanden later. Focus je op de volgende wedstrijd. Bekijk alles van moment 
tot moment en kijk wat je aan je eigen spel kan verbeteren.

Als je afgeleid bent, moet je terug met je gedachten. Focus op wat je de 
eerst volgende actie moet doen. Sprinten, verdedigen, koppen. Focus op die 
kleine momenten.

Ook het maken van duidelijke doelen is belangrijk.



TIP 5 - VISUALISEREN
Visualiseren kan je doen door vooraf in je hoofd te ervaren welke taak je 
moet gaan uitvoeren. De bedoeling is dat je een duidelijk beeld maakt van 
een bepaalde oefening of handeling op het veld. Neem bijvoorbeeld vijf 
minuten om een helder beeld te creëren en voor je te zien wat je ervaart en 
voelt tijdens het uitvoeren van een bepaalde handeling (bv. positie 16m 
tegenstander).



TIP 6 - TRIGGERS
Sommige sporters kloppen zichzelf op hun borst of slaan bijvoorbeeld een 
kruisje. Dit geeft ze mentaal een boost. Andere triggers zijn bijvoorbeeld in 
je handen klappen, je vuist ballen of iets tegen jezelf zeggen. Iets wat jezelf 
oppept, kracht en vertrouwen geeft.



TOT SLOT
Bedenk dat het aanleren van mentale vaardigheden een training is. Het zijn 
oefeningen die je moet blijven doen voor het beste resultaat. Het maakt niet 
uit of je aan golf, voetbal, basketbal of tennis doet (of welke sport dan ook). 
Jong, oud, man of vrouw. Iedereen kan er baat bij hebben. Let wel, je zal 
niet in een keer alles voor elkaar hebben.

Hoe meer je oefent, hoe beter het zal gaan!
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MENTALITEIT IS EEN BELANGRIJK 
ONDERDEEL VAN DE 
VOETBALSPORT
Een voetballer kan enorme voordelen halen uit mentale begeleiding. 
Mentaliteit is een belangrijk facet van de voetbalsport. Iedereen kan zich wel 
een voorbeeld voor de geest halen van een talentvolle voetballer die niet 
alles uit zijn carrière heeft gehaald vanwege zijn ingesteldheid. Maar 
mentaliteit kan juist ook veel goedmaken. Zo zijn er spelers die ondanks een 
beperkte technische bagage toch een knappe carrière hebben uitgebouwd, 
net omdat hun mentale vaardigheden veel wisten te compenseren. De 
mentale vaardigheden van een speler hebben een significante invloed op een 
speler zijn spel en speelstijl, en bijgevolg dus ook op dat van zijn team. Dit 
alleen al toont aan dat goede mentale vaardigheden van cruciaal belang zijn.



TALENT HEEFT NOOD AAN 
UITDAGINGEN EN OBSTAKELS
Onderzoek stelt dat psychologische kenmerken en mentale competenties 
sleutelfactoren zijn voor succes. Het onderzoek wees uit dat jeugdig talent 
nood heeft aan uitdagingen - en zelfs aan obstakels - om als volwassen vlot 
te kunnen presteren. Dit toont misschien ook aan dat het woord “talent” 
soms iets wat misplaatst is, aangezien het louter bezitten van technische 
vaardigheden zeker niet volstaat om succesvol te worden op het allerhoogste 
niveau. Succesvolle jeugdspelers groeien bovendien soms op in een soort 
cocon, waardoor het geen kwaad kan om af en toe eens uit de comfortzone 
te moeten treden.



TALENT HEEFT NOOD AAN 
UITDAGINGEN EN OBSTAKELS
Radja Nainggolan en Gennaro Gattuso zijn het perfecte voorbeeld dat er 
mooie dingen kunnen ontstaan als een speler technische en fysieke 
kwaliteiten kan koppelen aan een strijdvaardige wedstrijdinstelling. De 
spelers die bovengenoemden met plezier bekampen, zijn dan ook schaars. 
Bovendien leveren ze het bewijs dat obstakels op privé- en sportief gebied de 
weerbaarheid van het individu zeker kunnen versterken. Spelers hoeven 
zeker niet allemaal koorknaapjes te zijn, al is een goede mentaliteit op het 
veld zeker nog te onderscheiden van een goede sportattitude naast het veld. 
Het één impliceert niet noodzakelijk het andere. Beiden zijn echter belangrijk 
voor jonge talenten die zich optimaal willen ontwikkelen.
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MENTALE VAARDIGHEDEN ZIJN 
PERFECT TRAINBAAR
Het interessantste aspect van mentale vaardigheden is dat ze wel degelijk 
aan te leren zijn. Alhoewel de ene sporter van nature al wat mentaal 
weerbaarder is dan de andere, kunnen spelers hun mentale kracht zeker en 
vast vergroten. Zo zijn er oefeningen om concentratie en 
doorzettingsvermogen te versterken, maar ook assertiviteit en zelfvertrouwen 
zijn vaardigheden die een sporter zichzelf eigen kan maken. Dit kan zelfs al 
spelenderwijs op jonge leeftijd. Vaak bieden opleiders dit al – grotendeels 
onbewust – aan in hun oefenstof. Zo kan een eenvoudige wedstrijdvorm 
gezien worden als een moment waar bijvoorbeeld bij een achterstand 
doorzettingsvermogen wordt gestimuleerd. Toch kan het handig zijn om in de 
coaching voor, tijdens of na een oefening duidelijk aan te geven dat de 
verrichtte handelingen doelbewust bijdragen aan de mentale ontwikkeling. 
Door hier de nadruk op te leggen, gaan spelers zich bewuster worden van 
hun mentale acties. Deze bewustwording heeft een versterkend effect op het 
aanleren van de vaardigheden. Het strekt dan ook tot de aanbeveling dat 
opleiders op voorhand zorgvuldig nadenken over de mentale boodschap die 
zij binnen een oefenvorm willen meegeven.



PERSOONLIJKE AANPAK IS 
CRUCIAAL
Een mental coach kan een handige hulplijn zijn voor opleiders en andere 
stafleden opdat zij weten welke aanpak het best rendeert bij het individu. 
Een op maat gesneden aanpak is cruciaal. Als sportpsychologen duidelijk in 
kaart brengen hoe een speler in elkaar zit en hoe hij moet worden benaderd, 
wordt het werk van jeugdopleiders en clubmedewerkers al een tikkeltje 
gemakkelijker. Zo kan de bewustwording omtrent de voordelen van positieve 
coaching met betrekking tot het zelfvertrouwen van jonge spelers niet fel 
genoeg benadrukt worden.

Daarnaast kan een mental coach of sportpsycholoog ook spelers helpen om 
zichzelf beter te begrijpen, maar ook om emoties optimaal te kanaliseren. 
Aangezien voetbal de emotie-sport bij uitstek is, zijn (jeugd)spelers er enorm 
bij gebaat om correct met emoties te kunnen omgaan die volgen uit 
bijvoorbeeld een slechte pass, een gemiste doelpoging of een verkeerde 
arbitrale beslissing.

Mensen die vertrouwd zijn met het voetbal kennen ongetwijfeld het 
fenomeen van de speler die tijdens de training de pannen van het dak speelt, 
maar verkrampt acteert in een vol stadion. Nochtans is ook het omgaan met 
druk een vaardigheid die kan worden aangeleerd. Uiteraard is dit een proces 
van lange adem en zijn er ook enkele valkuilen bij mental coaching.



VALKUILEN BIJ 
MENTAL COACHING
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SPELERS MEE KRIJGEN IN HET 
METNAAL GROEIPROCES
Het is belangrijk om de spelers mee te krijgen in het mentaal groeiproces. 
Spelers moeten de voordelen van mental coaching begrijpen. Als spelers 
bruikbare tips meekrijgen, zal de acceptatie van mentale begeleiding 
doorgaans wel snel volgen. Zonder acceptatie zullen de resultaten eerder 
beperkt blijven. Het is dan ook raadzaam om zorgvuldig rekening te houden 
met de noden en wensen van de individuele topsporter. Daarnaast kunnen 
ook culturele verschillen een rol spelen.



SPELERS MEE KRIJGEN IN HET 
METNAAL GROEIPROCES
Mental coaching mag niet herleid worden tot het louter beantwoorden van 
vragenlijsten en het spelen van rollenspellen. Dit neemt uiteraard niet weg 
dat dergelijke technieken een handige (en noodzakelijke) aanvulling kunnen 
zijn voor wat er op het veld gebeurt. 

Good practice:

Integratie van mentale ontwikkeling binnen de oefenstof. Het hoge aantal 
uren dat opleiders op de groene mat spenderen, kunnen zeker ook worden 
aangewend om mentale vaardigheden op een geïntegreerde wijze te 
verbeteren. Sportpsychologen kunnen hiervoor nuttig advies aan opleiders 
verschaffen ("coach de coach"-principe). Individuele sessies bij een 
sportpsycholoog of groepsgesprekken zijn tevens nuttige leermomenten voor 
sporters. Eigenlijk zou elke jeugdwerking gebaat zijn bij een voltijdse 
sportpsycholoog die de jongeren bijstaat in het proces van 
talentontwikkeling.

VCGD heeft een psychotherapeut in dienst: Bernard Raveschot.



GROEIMINDSET ALS 
INTSTRUMENT VOOR 
DE ONTWIKKELING 
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SUCCES HANGT AF VAN HET 
DENKPATROON EN DE 
LEVENSSTIJL
Een onderzoek toont aan dat de capaciteit om met ontgoochelingen om te 
gaan één van de belangrijkste determinanten is voor succes. Succes hangt 
dus ook grotendeels af van de denkpatronen en de levensstijl van de sporter. 
Het gaat daarom zeker niet zozeer om hoeveel talent je bezit, maar wel om 
hoe je het aanwezige talent ontwikkelt. Zonder inspiratie en doelgerichtheid, 
heb je zelfs vrij weinig aan talent. Het is cruciaal dat jonge voetballers een 
attitude wordt aangeleerd waarbij ze open staan voor feedback opdat ze zich 
kunnen verbeteren. Dit moet spelers bewust maken van het feit dat ze 
controle hebben over hun ontwikkeling als voetballer. Vakspecialisten noemen 
dit een groeimindset.



INZET IS EEN NOODZAKELIJKE 
FACTOR VOOR SUCCES
Spelers met een groeimindset zien inzet als een noodzakelijke factor voor 
succes, waardoor ze vaker eens voor of na een trainingssessie aan het 
oefenen slaan. Bovendien begrijpen sporters met een groeimindset maar al 
te goed dat het ook essentieel is om al op jonge leeftijd een 
topsportlevensstijl aan te nemen waarbij goede gewoontes zoals gezonde 
voeding, voldoende nachtrust en het uitvoeren van 
blessurepreventieoefeningen centraal staan. Prof ben je zowel op als naast 
het veld.

Bv. Cristiano Ronaldo zijn levensstijl is tot in het extreme gebaseerd op zijn 
ontwikkeling als topsporter



BELANG VAN EEN 
GOEDE 

BEGELEIDING EN 
OMKADERING
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INZET IS EEN NOODZAKELIJKE 
FACTOR VOOR SUCCES
Om een goede lifestyle te ontwikkelen, speelt de entourage een belangrijkere 
rol. Ouders die op een gezonde en positief prikkelende wijze hun kind 
stimuleren zijn van onschatbare waarde. Clubs kunnen dit mee begeleiden 
door workshops te organiseren over een goede levensstijl. Selectie op 
mentaliteit is onontbeerlijk, maar lifestyle tips moeten vlot worden 
geïntegreerd binnen de opleiding. De ouders hun levensvisie (vb. focussen op 
harde inspanningen i.p.v. op resultaten) en hun opvoedingsdoelen (vb. het 
creëren van weerbaarheid) dragen bij tot succes. Samen met de 
(extra)sportieve begeleiders vormen de ouders namelijk de mens achter de 
sporter. Een goede mentale begeleiding biedt dus tal van voordelen. Het leidt 
daarnaast zelfs tot een betere gezondheid.

De rol van ouders in het sportsucces is cruciaal.



MENTALE 
BEGELEIDING 
REDUCEERT 
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MENTALE TRAINING = MINDER 
BLESSURES
Een onderzoek heeft aangetoond dat mentale training in het jeugdvoetbal 
voor een significante vermindering zorgt van het aantal blessures. Tijdens de 
studie genoten de jeugdspelers van oefeningen inzake stress management en 
namen ze deel aan een spierontspanningsprogramma. Dat spelers die zich 
goed in hun vel voelen minder snel blessures oplopen, is geen nieuw gegeven 
aangezien eerder onderzoek dit al aantoonde. Uiteraard kunnen blessures 
nog steeds voorkomen op het moment dat de mentale weerbaarheid optimaal 
is, al blijkt dat een goede mentale gezondheid wel een steentje kan bijdragen 
tot fysieke gezondheid. Dit zorgt er dan weer voor dat spelers meer uren 
kunnen doorbrengen op het voetbalveld om zich verder te ontwikkelen.

En als een speler dan toch even op non-actief staat door een blessure, is dit 
misschien net het aangewezen moment om wat extra te focussen op de 
mentale ontwikkeling. Naast de mentale ondersteuning bij het 
revalidatieproces, kan tijdens een revalidatieperiode zeker wat tijd genomen 
worden voor het trainen van de mentale vaardigheden.



CONCLUSIE:
TOPSPORT-

BEGELEIDING ALS 
SUCCESFACTOR
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MENTALE TRAINING = MINDER 
BLESSURES
Dit is zeker geen pleidooi om spelers te pamperen, maar wel is het 
noodzakelijk om te zorgen voor een goede individuele benadering van 
jeugdig talent. Een uitstekende (mentale) begeleiding op maat is hierbij 
onontbeerlijk. Proactief gebruik van een mentale begeleider komt de 
prestaties van de individuele speler – maar ook van de opleider - ten goede. 
Voetballers kunnen best op jonge leeftijd al kennis gemaakt hebben met 
sportpsychologie zodat ze de basisvaardigheden in hun rugzak hebben op het 
moment dat de druk hoger en de competitie zwaarder wordt. Het integreren 
van mentale training binnen een jeugdopleiding leidt tot weerbaardere 
sporters en reduceert ook het aantal blessures. Het is de taak van clubs en 
begeleiders om jonge spelers zoveel mogelijk te beschermen, maar ook om 
ze te wapenen voor wat volgt. Het is namelijk uiterst belangrijk om ook de 
mens achter de voetballer te vormen.

Succes is geen toeval, maar rust op inspanningen achter de schermen en 
doorzettingsvermogen.
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