
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

Als trainer wil je dat sporters vooruitgang maken. Je doet je 
best om gevarieerde trainingen aan te bieden om je doel te 
bereiken. Soms hebben sporters hier het kleine duwtje in de 
rug voor nodig. Zowel op fysiek als mentaal vlak kan dat nodig 
zijn om sportieve prestaties neer te zetten. Jammer genoeg 
neigt dat duwtje soms naar teveel druk zetten op sporters. 
Wat voor een trainer als doorzettingsvermogen of mentale 
weerbaarheid wordt gezien, komt voor een jonge sporter 
soms hard aan. Directe gevolgen van teveel druk zetten zijn 
overtraining, prestatiedruk en stress … Dit kan leiden tot 
drop- out, verlies aan motivatie en zowel fysieke als mentale 
gezondheidsproblemen. 

Trainers die er voor kiezen geen druk te zetten, winnen aan 
gezonde sporters die fit en gemotiveerd zijn, beter presteren en 
langer hun sport met plezier blijven uitoefenen.
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FEITEN OF FABELS? 
Te vaak wordt gedacht dat druk zetten op een sporter goed is voor het neerzetten 
van betere prestaties. Onderzoek toont steeds meer aan dat dit niet het geval is. 
Een sporter die intrinsiek gemotiveerd is, zet zich in, wil leren uit feedback en zet 
sterke prestaties neer. Een sporter die sport vanuit plezier zal ook langer volhouden 
bij tegenslag.

Een motivatie die ingegeven is vanuit ‘moeten’ vergroot de kans op drop-out, 
faalangst en agressief spel. Een sporter die onder druk gezet wordt door de trainer, 
zal zich eerder inspannen om de trainer te plezieren, kritiek te vermijden of om 
bijvoorbeeld te bewijzen hoe getalenteerd hij wel is. Zijn motivatie is dan heel sterk 
ingegeven door ‘moeten’ en niet door spelplezier. 

Druk zetten op een sporter komt in allerlei vormen voor. Zo kan een sporter druk 
voelen om zich te houden aan een onaangepast trainingsschema, zich vroegtijdig 
te specialiseren in één sport(discipline), te trainen/spelen met een blessure of een 
al te streng voedingsschema te moeten volgen. Ook vormen van mentale druk ter 
bevordering van sportieve prestaties, zoals negatief bekritiseren, schreeuwen of 
dreigen met uitsluiting of niet-selectie vallen hieronder.
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FYSIEKE DRUK

Jonge sporters komen steeds vroeger in een competitieve sportomgeving terecht waarin de 
trainingsintensiteit heel hoog ligt. We spreken van overtraining als het trainingsschema niet op 
maat is van de leeftijd, de lichamelijke groei en de ontwikkeling, het ‘aankunnen’ of de mentale 
wilskracht van de jonge sporter. De zware trainingsschema’s zijn vaak repetitief en met te 
weinig aandacht voor de algemene ontwikkeling. Bovendien ligt de frequentie soms erg hoog, 
met vier tot vijf momenten per week dat er getraind en gespeeld moet worden.

Vroegtijdige specialisatie, waarbij sporters op jonge leeftijd gedwongen worden om 
zich toe te leggen op één sport(discipline), is ook een vorm van fysieke druk. Onderzoek 
hierover toont aan dat een te eenzijdige focus op één sport op jonge leeftijd kan leiden tot 
overbelastingsblessures, bv. aan de knieën of enkels, met mogelijk ernstige gevolgen op latere 
leeftijd, zoals misvormde botten of een staat waarin niet meer aan sport kan worden gedaan. 
Gezien de competitieve context ervaart een jonge sporter vaak druk om toch te blijven 
trainen/spelen met een (overbelastings)blessure of te snel terug te keren naar training/
competitie na een blessure zonder een periode van voldoende rust te respecteren. 

Naast de negatieve gevolgen voor het lichaam op lange termijn, leiden deze vormen van druk 
ook tot een verminderde motivatie en mogelijk tot burn-out en drop-out. 

MENTALE DRUK

Mentale druk komt in allerlei vormen voor. Onderzoek spreekt onder andere van negatief 
bekritiseren, schreeuwen, fysiek bedreigen, dreigen met uitsluiting/niet-selectie, intimideren, 
kleineren, negeren of ontzeggen van aandacht … De mate waarin dit voorkomt, bepaalt mee de 
aard en de ernst van de gevolgen. Gemeenschappelijk bij al deze vormen is dat te vaak foutief 
wordt gedacht dat ze bevorderlijk zijn voor sportieve prestaties. Het zou noodzakelijk zijn om 
de ‘hardheid’ te ontwikkelen in een sporter die nodig is om glansprestaties neer te zetten in 
een competitieve omgeving. De druk wordt dan gebruikt om het stressvolle karakter van een 
wedstrijdsituatie na te bootsen. 

Onderzoek toont echter aan dat mentale druk een heel negatieve impact heeft op de 
motivatie, het zelfvertrouwen, de volharding en het spelplezier van de sporter. Nochtans zijn dit 
stuk voor stuk belangrijke bouwstenen om een sportieve prestatie neer te zetten op belangrijke 
momenten. Aanhoudende druk veroorzaakt negatieve gevolgen op langere termijn voor de 
sociale en emotionele ontwikkeling van sporters die ook buiten de sportcontext voelbaar zijn. 

Mentale druk

Sporters die negatieve kritiek op sportieve prestaties krijgen 17,2%

Fysieke druk

Sporters die gedwongen worden te trainen/spelen terwijl hij/zij 

geblesseerd/uitgeput is

5,5% 

Eetproblemen 

Sporters die negatieve kritiek op uiterlijk of gewicht krijgen 12,9 %
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EETPROBLEMEN
Fysieke fitheid is een noodzaak binnen sport. Deze focus op het lichaam maakt sporters echter 
ook vatbaar voor extreem eetgedrag dat kan uitmonden in een eetprobleem of eetstoornis. 
Een onaangepast voedingsschema in combinatie met overdreven prestatiedruk spelen daarbij 
een grote rol. Als prestatiedruk bij sporters leidt tot stress, dan kan dit evolueren tot een 
eetprobleem of -stoornis. Voorbeelden hiervan zijn anorexia, boulemia, of eetbui-stoornissen. 
Specifiek voor atleten worden soms onofficiële termen als ‘anorexia athletica’ of ‘bigorexia’ 
gebruikt.

Sporters die moeten kampen in gewichtscategorieën of een sport beoefenen waarbij gewicht 
een belangrijk rol speelt (bv. judo, turnen, kunstschaatsen, roeien …), behoren tot de kwetsbare 
groep. Deze sporters zien hun gewicht, en dus ook het te volgen voedingsschema, als een 
onderdeel van hun trainingsschema. Als dit niet op een uitgebalanceerde manier wordt 
aangereikt en opgevolgd, is de kans reëel dat zich een eetprobleem ontwikkelt bij de sporter. 

Sportende vrouwen vertonen een licht verhoogd risico in vergelijking met sportende mannen. 
Bij mannen loopt het risico gelijk met de modale niet-sportende bevolking. Toch wordt deze 
problematiek ook bij mannelijke sporters waargenomen, bijvoorbeeld in de vechtsporten, het 
lopen en het wielrennen. 

De rol van de trainer is cruciaal. Onderzoek toont dat trainers het belang van voedingspatronen 
in trainingsschema’s inzien, maar te weinig kennis hebben van of bijgeschoold zijn op vlak van 
eetstoornissen. De nefaste gevolgen van een te streng dieet op de sportieve prestaties worden 
vaak onderschat. 
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DOE - HET - ZELF
Als trainer heb je de uitdagende taak om de evenwichtsoefening te maken tussen het ‘kleine 
duwtje in de rug’ en ‘overdreven druk’ in alle mogelijke vormen. Je hebt hierbij zowel een 
preventieve als reactieve rol.

VOORKOM DRUK DOOR EEN AANGEPASTE TRAINING- EN 
COACHINGSTIJL 

Voorkom fysieke druk
Fysieke druk voorkom je door een aangepast trainingsschema op te stellen dat rekening houdt 
met de individuele mogelijkheden van de sporter. 

 » Voel de grenzen van fysieke belastbaarheid aan en erken dat deze uniek zijn voor elke 
sporter.

 » Stem de belasting van trainingsprikkels en de belastbaarheid van de sporter goed op elkaar 
af.

 » Hou rekening met de leeftijd, groei en wilskracht van het individu.
 » Hanteer een uitgebalanceerd en gradueel toenemend trainingsschema en vermijd een 

plotse toename van de training (bv. nooit meer dan 10 % per week toename).
 » Zorg voor afwisseling in de training: een dag met intensief werk wordt best gealterneerd 

met uithoudingstraining van lage intensiteit.
 » Vermijd monotone trainingen, varieer in trainingsstof.
 » Laat sporters een trainingsboekje bijhouden waarin zowel fysieke aspecten (gewicht, 

rustpols, algemene gezondheid) als mentale aspecten (gevoel bij training en vermoeidheid) 
in opgenomen zijn. Dit vergemakkelijkt de opvolging van de sporter. 

 » Laat sporters niet trainen of spelen bij ziekte.
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Voorkom mentale druk
Door sporters vooral te wijzen op hun positieve prestaties en gedrag, zorg je ervoor de ze 
meer in zichzelf gaan geloven. Iedereen is een ‘positieve’ coach als het goed gaat, maar positief 
coachen moet je vooral doen als het wat minder gaat. Positief coachen in de praktijk doe je 
door: 

 » te kijken naar de goede punten en complimenten te geven.
Beschouw de goede dingen niet als vanzelfsprekend, maar benoem ze expliciet. Geef veel 
complimenten, wees eerlijk en concreet. Positief coachen is een evenwichtsoefening, geef 
daarom voor elke negatieve opmerking vijf complimenten. Schrijf de namen van de spelers 
van jouw team op en noteer tijdens de wedstrijd bij iedere naam positieve punten. Dit 
dwingt je om te kijken naar wat er wel goed gaat en geeft je de kans om bij de nabespreking 
over iedereen iets positiefs te zeggen, ook over de spelers die niet zo opvallen. 

 » taakgericht en niet resultaatgericht te werken.
Hecht minder belang aan het resultaat, maar geef individuele taakgerichte doelstellingen die 
je evalueert. Beloon spelers voor hun inzet in plaats van te kijken naar het resultaat. Geef 
spelers het gevoel dat het oké is als ze tijdens een wedstrijd fouten maken. Meer concrete 
inspiratie om taakgericht te werken vind je in editie ‘Winnen Primeert’.

 » zelf te laten nadenken over oplossingen.
Stel open vragen die je sporters aanzetten tot nadenken en zelfreflectie (bv. ‘Wat zou je de 
volgende keer anders kunnen doen?’ en ‘Wat heb je bijgeleerd?’). 

 » constructieve aanwijzingen te geven.
Vertel niet wat er niet goed ging, maar wat de speler de volgende keer beter kan doen. 
Gebruik de sandwichmethode waarbij je voor en na het werkpunt een positief punt geeft. 
Gebruik bij het formuleren van werkpunten de als-dan redenering, bv. ‘Als je een versnelling 
in je slag brengt, geef je de bal meer spin’. Zo word je gedwongen om de werkpunten 
constructief te brengen en geef je aan wat het gevolg is zodat de acceptatie bij de sporters 
hoger is. 

 » spelers niet met elkaar te vergelijken.
Geef elke sporter de kans op een individueel leertraject, waarbij je erkent dat niet elke 
sporter dezelfde progressie maakt. 

 » zelf het goede voorbeeld te geven.
Blijf positief, ook tegenover de scheidsrechter en tegenstanders. Als jij als trainer het hoofd 
niet koel houdt onder druk, dan zullen je sporters dit ook niet doen. Toon dat je erboven 
staat, begin niet te roepen, flap er geen negatieve uitlatingen uit en beheers jezelf op elk 
moment.

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Aspirant-Initiator/Documents/nieuwsbrief-mei_2015_web.pdf
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Voorkom eetproblemen
Een gezonde en aan de sport aangepaste voeding is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een sporter om goed te functioneren. Het in extremen vervallen (te veel, te weinig) leidt tot 
verminderde sportieve prestaties, een negatief zelfbeeld of een kwetsbare mentale toestand. 
Stel algemene gezondheid centraal, niet het gewicht op zich. 

 » Maak duidelijk dat een gezonde levensstijl ‘automatisch’ leidt tot een gezond 
lichaamsgewicht.

 » Communiceer in respectvolle en neutrale termen over gezondheid en lichaamsgewicht. 
Idealiseer ‘dun zijn’ of ‘extreme fitheid’ niet en spreek niet laagdunkend over overgewicht.

 » Hou rekening met lichamelijke veranderingen en een veranderend zelfbeeld tijdens de 
puberteit (vooral bij meisjes).

 » Baseer je adviezen aan sporters op correcte en concrete informatie over de relatie tussen 
lichaamsgewicht en sportprestaties. 

“NOBODY WORKS BETTER UNDER PRESSURE 

THEY JUST WORK FASTER”Brian Tracy
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HERKEN TIJDIG SIGNALEN VAN DRUK

Signalen van druk in een vroeg stadium herkennen bij je sporters is belangrijk om je 
trainingsaanpak tijdig te kunnen bijstellen en de negatieve gevolgen ervan in te perken.

Overmatige stress en overbelasting uiten zich in allerlei symptomen op zowel lichamelijk als 
psychisch vlak als op het vlak van veranderend gedrag. Het negeren van deze signalen maakt de 
situatie alleen maar erger. Sta voldoende stil bij mogelijke signalen.

Signalen van fysieke druk zijn:
 » verhoogde ochtendpols;
 » verminderde eetlust en gewichtsverlies;
 » vermoeidheid zowel in rust als tijdens oefening;
 » verminderd enthousiasme om trainingsroutines uit te voeren;
 » minder snel/efficiënt halen van trainingsdoelen;
 » snel geïrriteerd of niet gemotiveerd om samen te werken met trainer/teamgenoten;
 » trager herstel na training;
 » verstoord slaappatroon;
 » prikkelbaarheid;
 » verhoogde bloeddruk in rust;
 » vertraagde daling van de hartfrequentie na inspanning;
 » verhoogde kans op kwetsuren en infecties.

Signalen van mentale druk zijn:
 » opvallend meer te laat komen of aanwezig zijn op trainingen;
 » onzorgvuldig trainen;
 » snel boos worden;
 » verminderd enthousiasme over vooruitgang of positieve prestaties;
 » gevoelens van minderwaardigheid;
 » schuldgevoelens uiten zonder concrete aanleiding.

Signalen van eetproblemen zijn:
 » teveel ‘bijtrainen’ naast het gewone schema;
 » te weinig progressie, ondanks veel trainen;
 » sneller krijgen van overbelastingsblessures;
 » sneller last van verkoudheden;
 » trainen met teveel kledij aan/snel koud tijdens de training;
 » slapeloosheid en verminderde eetlust;
 » slecht humeur wanneer er minder getraind wordt;
 » vermijden van sociale activiteiten waarbij gegeten en gedronken wordt.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
LRV Levade Erpe-Mere
Een concreet geval van verminderde motivatie leidde trainer Willy van ruiter- en ponyclub LRV 
Levade naar de workshops van de M-factor. Gedurende het hele seizoen werd er hard getraind 
met  goede resultaten op regionale wedstrijden. Tijdens het nationale tornooi, het belangrijkste 
moment van het seizoen waar de besten zich met elkaar meten, vallen de prestaties echter 
tegen. De ruiter is zenuwachtig en zet dit over op de pony waardoor de verwachtingen niet 
worden ingelost. Willy besefte dat wanneer de combinatie ruiter/pony niet optimaal presteert, 
het zijn taak is om via een stimulerende aanpak zijn ruiter te coachen. Hij voelde dat hij ondanks 
zijn jarenlange ervaring hiervoor te weinig bagage had. Hij koos ervoor om zichzelf bij te 
scholen via de workshops van de M-factor. Dit maakt hem tot een meer zelfzekere coach om in 
de toekomst beter met zulke omstandigheden om te gaan.

Atletiekclub Vlierzele Sportief
Ondanks de druk van buitenaf om vroeg te specialiseren, kiest het trainersteam 
van atletiekclub Vlierzele Sportief ervoor om tot een leeftijd van 15 jaar polyvalent 
te trainen. De trainers hebben een leerlijn uitgestippeld waarbij het type trainingen 
varieert per leeftijdsgroep. De trainingen evolueren van activiteiten waarbij plezier 
en het verwerven van basisvaardigheden in alle disciplines centraal staan naar het 
aanleren van technieken en het leveren van prestaties. Bij de deelname aan wedstrijden is de 
Olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ het uitgangspunt. 
Op 11-12-jarige leeftijd wordt de ‘ruwe’ voorkeur bekend, maar oefent de atleet nog alles. Tot 
14 jaar leert de atleet hoe hij zich moet voorbereiden op wedstrijden en wat te doen tijdens de 
wedstrijd. Tussen de leeftijd van 15 tot 18 jaar wordt gestart met gericht ‘trainen’, wordt verder 
gebouwd aan de technische vervolmaking, wordt er conditioneel opgebouwd en wordt er een 
keuze gemaakt voor één of meer disciplines. De trainers volgen deze visie en verdedigen de 
standpunten van de sportclub naar externen daar waar tegenwind komt.



MEER WETEN?  
 
 

» » www.mfactor.be
» » https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/theorie/overtraining-0
» » www.eetproblemenindesport.be/
» » http://www.hisalis.nl/files/documenten/2013619_KNHB_positief_coachen.pdf
» » http://www.juvemollem.be/lifestyle/positief-coachen/
» » https://thecpsu.org.uk/news/2015/february/eating-disorders-in-sport/
» » https://thecpsu.org.uk/media/2371/ehu-eating-disorders-presentation.pdf
» » https://thecpsu.org.uk/media/2370/uka-eating-disorders-presentation.pdf
» » Moetivatie of motivatie? De motiverende rol van de trainer.

Aelterman N., VansteenkisteM., Van Den Berghe L., Haerens L.; 2013 (2013)
» » http://changingthegameproject.com/is-it-wise-to-specialize/
» » Eindrapport Ethisch Verantwoord Sporten

Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport; 2014


