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Voorwoord bij de eerste druk
In mijn tijd als topzwemmer zaten weinig sporters te wachten op de bemoeienis van 
sportpsychologen. Door keihard trainen bereikte je de top en als je daarbij de hulp van 
een psycholoog nodig had, kon je beter wat anders gaan doen. Dat is nu anders. Veel 
topsporters maken inmiddels gebruik van kennis uit de sportpsychologie en voor velen 
van hen vormt mentale training een vast onderdeel van hun trainingsprogramma.

Sportpsychologie is meer dan mentale training en is niet alleen van belang voor 
topsporters. Sportpsychologische kennis en inzichten zijn belangrijk om mensen te 
stimuleren tot een fysiek actieve leefstijl, kinderen te motiveren tot sportbeoefening,  
ouders te adviseren hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden bij sportbeoefening,  
enzovoort. Die kennis en inzichten zijn ook bruikbaar als het bijvoorbeeld gaat om de 
manier waarop agressie ingedamd of voorkomen kan worden, de vraag hoe het risico 
op blessures te verkleinen is, en op welke manier een coach zijn team moet aansturen. 
Over al deze zaken en nog veel meer gaat het boek van Bakker en Oudejans.

De afgelopen 25 jaar is de kennis op het gebied van de sportpsychologie sterk toe-
genomen. Het is toe te juichen dat die ontwikkelingen hun neerslag hebben gekregen 
in een boek over sportpsychologie in het Nederlands dat zich kan meten met de beste 
Engelstalige boeken. Wat voor u ligt, is een toegankelijk geschreven boek met veel voor-
beelden en wetenschappelijke studies van eigen bodem. Dat laatste maakt het boek 
niet beter dan andere, maar wel leuker.

In een aantal opleidingen op het gebied van sport en bewegen is sportpsychologie 
tegenwoordig een vast onderdeel van het curriculum. Dat geldt voor universitaire oplei-
dingen in de bewegingswetenschappen en de psychologie en in toenemende mate ook 
voor bacheloropleidingen op het gebied van sport en bewegen. Illustratief voor deze 
laatste ontwikkeling is dat de Hogeschool van Amsterdam vanaf cursusjaar 2012-2013 
een minor Sportpsychologie op het programma heeft staan. Het boek is echter niet 
alleen geschreven voor iedereen die zich op academisch niveau wil verdiepen in theorie 
en toepassing van de sportpsychologie. Het is ook uitermate geschikt voor trainers 
en coaches die zich willen verdiepen in deze materie, al dan niet in het kader van een 
(trainers-/coach)opleiding. Dit standaardwerk is een must voor iedereen in Nederland 
die wat met sportpsychologie wil gaan doen.

Dr. Cees Vervoorn, 
oud-topzwemmer, -trainer en bewegingswetenschapper, thans als lector topsport en 
onderwijs verbonden aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam.
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Dankwoord bij de eerste druk
Studenten van de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek. Velen zullen zich daar geen  
moment bewust van zijn geweest, toch is het zo. Jarenlang volgden zij in steeds groteren  
getale de cursus Sportpsychologie – de laatste keer met meer dan 200 man/vrouw. 
Zonder die cursus en het enthousiasme van de studenten daarvoor, was dit boek er 
nooit gekomen. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Veel studenten zorgden voor een verdieping van hun sportpsychologische ken-
nis door middel van literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek op dit gebied. De 
tientallen scripties en onderzoeksverslagen die dat opleverde, boden een schat aan 
informatie waaruit we dankbaar hebben geput. Een aantal scripties en verslagen doet 
niet onder voor veel andere bronnen die we hebben geraadpleegd; ze staan, net als die 
andere bronnen, gewoon in de literatuurlijst. Dank voor jullie werk.

Dana Tiggelman – inmiddels oud-studente van de faculteit – heeft eerst als 
student-assistente en later, toen ze afgestudeerd was, ‘zo maar’ veel hulp geboden 
door literatuur op te zoeken en samen te vatten. Dana, zeer bedankt.

Wouter van Ginneken en Elmer Kalt – FBW-studenten – hebben een aantal hoofd-
stukken kritisch doorgenomen en van commentaar voorzien. We waarderen die inspan-
ning zeer. Juist omdat studenten een belangrijke doelgroep zijn van het boek, was jullie 
feedback uiterst waardevol. Dank!

We prijzen ons gelukkig met de groep collega’s waarmee we bij de FBW samen-
werken op het gebied van de sportpsychologie: Peter Beek, Geert Savelsbergh, John van 
der Kamp, Rouwen Cañal Bruland, Rob Pijpers, Jacques van Rossum, Arne Nieuwenhuys, 
Nicky Nibbeling en Peter Renden. Jullie werk is een bron van inspiratie geweest voor 
invulling van delen van het boek. Bedankt. Rob, Jacques en Arne ook bedankt voor jullie 
kritische blik op hoofdstukken en paragrafen van het boek.

Onze dank gaat ook uit naar Ad Dudink, een collega met wie het ideaal samen-
werken was: Ad verantwoordelijk voor de sportpsychologie op de Universiteit van 
Amsterdam, wij daarvoor op de Vrije Universiteit. Bedankt voor je nuchtere kijk op de 
sportpsychologie; we hopen dat je ons er een beetje mee hebt kunnen besmetten.

Piet van Wieringen, inmiddels zes jaar met pensioen, wat niet verhindert dat we 
elkaar bijna dagelijks tegenkomen in een van de gangen van ons gebouw, was dertig 
jaar geleden mijn (FB) copromotor. Zijn kritische blik en talloze suggesties, inhoudelijk 
en tekstueel, waren destijds van onschatbare waarde. Bedankt Piet, dat je je nu met 
eenzelfde betrokkenheid en vergelijkbare opbrengst over ons boek hebt ontfermd: het 
is er aantoonbaar op vooruitgegaan.

Onze dank gaat ook uit naar de FBW, niet in de laatste plaats natuurlijk door 
ons ieder jaar opnieuw de gelegenheid te geven onderwijs te verzorgen voor onze 



studenten, maar bepaald niet alleen daarvoor. Wij waarderen de faciliteiten en stimu-
lans die de faculteit bood en biedt in hoge mate.

Dankbaar zijn we al die auteurs en onderzoekers van wie wij delen van hun werk 
mochten gebruiken. Zonder hun werk zou een boek als dit er niet kunnen komen. Wij 
bedanken deze collega’s (en de uitgevers van hun publicaties) voor hun toestemming 
delen van hun werk te mogen opnemen.

Graag bedanken we Arko Sports Media, onze uitgever, voor het vertrouwen en de 
steun die we hebben gekregen. Zo heel veel ervaring met uitgevers hebben we niet, 
maar we zijn ervan overtuigd dat we het getroffen hebben. Michel en Mirjam, hoewel 
jullie rol zeer verschillend was, bedankt. Janneke, jij ging je pas met het boek bemoeien 
toen het eigenlijk al klaar had moeten zijn. Zeer bedankt voor de voortvarendheid waar-
mee je te werk bent gegaan, de snelheid waarmee je je het boek hebt eigengemaakt en 
het resultaat waartoe je bemoeienis heeft geleid.

Zoals het (ongeveer) altijd gaat bij een dankwoord, komt het thuisfront het laatst 
aan bod, terwijl niets zo belangrijk is als juist dit thuisfront. Barbara, bedankt voor je 
continue steun en het aanhoren van mijn (RO) vele updates over de voortgang van het 
boek. Martine, bedankt voor je steun, betrokkenheid bij het boek, de ruimte die je gaf, 
het niet herhaaldelijk stellen van de vraag: Waarom?, en al het werk dat je aan het boek 
hebt gedaan. Ik (FB) kan die dank niet beter tot uitdrukking brengen dan door dit boek 
aan jou op te dragen. 

Frank en Raôul
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Voorwoord bij de vijfde, 
geheel herziene druk
Begin 2012 verscheen de eerste druk van Sportpsychologie. Sindsdien hebben drie 
herdrukken het licht gezien en daarin zijn slechts details gewijzigd. Nu, zeven jaar na die 
eerste druk, is het tijd voor een nieuwe uitgave, waarin de informatie die in de jaren na 
het verschijnen van het boek in 2012 beschikbaar is gekomen, is verwerkt. In een aantal 
gevallen heeft dat geleid tot nieuwe paragrafen, vaker tot het opnemen van nieuwe 
alinea’s of de uitbreiding van bestaande.

Het aantal hoofdstukken en de titels ervan zijn ongewijzigd gebleven. Dat betekent 
dat, net als in de vorige uitgave van het boek, niet alle onderwerpen aan bod komen 
waarover in de sportpsychologische tijdschriften wordt geschreven (zie Paragraaf 1.5). 
Keuzes zijn onvermijdelijk om het boek hanteerbaar te houden. Bij die keuzes hebben 
ook de interesses van ons beiden een rol gespeeld.

Bij de start van de herziening hebben we het voornemen geuit voor alle regels die 
we zouden toevoegen eenzelfde aantal in de bestaande tekst te schrappen. Dat voor-
nemen is niet gerealiseerd, wat eerlijk gezegd niet geheel als verrassing kwam. Afscheid 
nemen van wat je eerder geschreven hebt, is moeilijk. Bovendien staat het er niet 
zomaar en als het zeven jaar geleden de moeite van het opschrijven waard was, waarom 
dan nu niet meer? Dat betekent niet dat alles bij het oude is gebleven: enig schrapwerk 
was wel degelijk mogelijk en dat hebben we gedaan. Een van de voordelen van met 
zijn tweeën schrijven is dat het schrappen in tekst van de ander veel makkelijker is dan 
schrappen in eigen tekst. Van die regel hebben we dankbaar gebruikgemaakt.

Maar toch, het boek is dikker geworden. Welbeschouwd is dat niet verrassend als 
bedacht wordt dat zo’n 240 nieuwe referenties zijn verwerkt en het aantal publicaties in 
de literatuurlijst met bijna twintig procent is toegenomen. Er is in die zeven jaar tussen 
eerste en vijfde druk een aanzienlijke hoeveelheid informatie bijgekomen en het opne-
men van die nieuwe informatie vraagt ruimte. Het verwerken van deze informatie heeft 
geresulteerd in deze geactualiseerde versie van Sportpsychologie, waarmee we naar 
onze overtuiging weer een aantal jaren vooruit kunnen. 

Sportpsychologie wordt veel gebruikt in opleidingen in het hoger onderwijs waarin 
sportpsychologie op het rooster staat. Dat is verheugend. Niet minder verheugend is 
de waardering die studenten hebben voor het boek. Als we studenten – of algemener: 
de lezers – enthousiast kunnen maken voor de sportpsychologie, beschouwen we onze 
missie als geslaagd. Afgaande op de feedback mogen we die conclusie misschien wel 
trekken.



Het herzien en actualiseren van het boek vergde meer tijd dan we van tevoren hadden 
gedacht en ingepland. Ach, eigenlijk niets nieuws. Wat dan helpt, is de steun die je krijgt, 
en daarover hebben we niet te klagen. Integendeel. Dat is op de eerste plaats natuurlijk 
van het thuisfront. Martine en Barbara, net als zeven jaar geleden, heel veel dank. Het 
is ook belangrijk het gevoel te hebben bij een goede uitgever te zitten, en dat gevoel 
hebben we. Michel, dank voor je positieve en ondersteunende houding – we waarderen 
die zeer. Janeke, onze nieuwe redacteur bij deze herziene versie van het boek, zeer veel 
dank voor je scherpe blik, waardevolle adviezen en correcties, en je open houding. Het 
was een genoegen met je samen te werken.

Frank Bakker en Raôul Oudejans
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4. Emoties en sport
Heftige emoties op het sportveld: spelers die uit hun dak gaan na de winnende treffer. 
Spelers die dikke tranen huilen, als uiting van diepe teleurstelling of juist van opperste 
gelukzaligheid. Spelers die zich totaal verliezen en uit woede of frustratie hun tegen-
stander of de scheidsrechter iets aandoen. Dit en nog veel meer is waar te nemen op 
het sportveld.

Hoe komt het dat bij sport vaak zulke heftige emoties zijn te aanschouwen? Hoe 
kan het dat brave huisvaders zichzelf op het voetbalveld verliezen en dingen doen die in 
het dagelijks leven niet bij ze zouden opkomen? Zijn emoties besmettelijk? Is het moge-
lijk emoties te beïnvloeden, te sturen? Welke effecten hebben emoties op de prestatie? 
Intuïtief is er een koppeling van positieve emoties met positieve effecten op de presta-
tie en van negatieve emoties met negatieve effecten. Is er zo’n samenhang? Of leidt de 
intense vreugde na een belangrijk doelpunt misschien tot concentratieverlies en slaat 
het geluksgevoel binnen korte tijd om in diepe wanhoop?

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vragen die zojuist werden gesteld. 
Opvallend genoeg is in de sportpsychologie veel meer aandacht uitgegaan naar de 
bestudering van negatieve emoties en de effecten daarvan dan naar positieve, met als 
absolute nummer één onder de negatieve emoties angst1 (Hanin, 2000a; Jackson & 
Kimiecik, 2008; Woodman, Davis, Hardy, Callow, Glasscock, & Yuill-Proctor, 2009). In de 
volgende paragrafen gaat de aandacht uit naar het ontstaan en de effecten van zowel 
positieve als negatieve emoties.

In Paragraaf 4.1 worden de begrippen die centraal staan in dit hoofdstuk bespro-
ken: gevoel, stemming en emotie. De theorie van Frijda over emoties biedt goede 
aanknopingspunten voor de verklaring van allerlei emotionele reacties op het sport-
veld (Frijda 1986, 1987, 1988, 1988/2005, 2008). In Paragraaf 4.2 wordt aandacht 
besteed aan die theorie en aan mogelijkheden om invloed uit te oefenen op emoties en 
emotionele gedragingen vanuit het perspectief van deze theorie (emotieregulering). 
In Paragraaf 4.3 wordt stilgestaan bij het werk van Hanin. Hij deed veel onderzoek 
naar emoties en sport, en leverde belangrijke theoretische bijdragen op dit gebied (o.a. 
Hanin, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2007). Hanin heeft ook de vaak als vanzelfspre-
kend aangenomen koppeling van positieve/negatieve emoties met positieve respectie-
velijk negatieve effecten op de prestatie ter discussie gesteld en aangetoond dat zo’n 
koppeling er lang niet altijd is. Deze paragraaf wordt afgesloten met opnieuw aandacht 
voor emotieregulering, nu vanuit het perspectief van Hanins theorie. In Paragraaf 4.4 
wordt ingegaan op de relaties tussen emoties en sportprestaties. In Paragraaf 4.5 
wordt ten slotte het verschijnsel besproken dat sporters hun emoties en de uitingen 
daarvan willen beïnvloeden om op die wijze invloed uit te oefenen op zichzelf en op 
de mensen in hun omgeving. Met dat laatste komt ook de functie van emoties in het 
sociale verkeer aan bod.

1. Aan angst wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd (Hoofdstuk 5).
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4.1 Gevoel, stemming en emotie

De begrippen gevoel2, stemming en emotie hangen met elkaar samen, maar zijn te onder-
scheiden. Gevoelens zijn subjectieve ervaringen, die op twee dimensies kunnen variëren:

1. hedonistische toon van de ervaring, uiteenlopend van prettig (heeft aantrekkings-
kracht) tot onprettig (is te vermijden);

2. activatie, variërend van kalm tot opgewonden.

Beide dimensies zijn onafhankelijk van elkaar, wat wil zeggen dat een score op de ene 
dimensie los staat van een score op de andere, waardoor iedere combinatie in principe 
kan optreden (zie Figuur 4.1) (Buckworth & Dishman, 2002). In elk kwadrant is een 
voorbeeld gegeven van een gevoel.

OPGEWONDEN

boos blij

verdrietig tevreden

KALM

ONPRETTIG
(te vermijden)

PRETTIG
(aantrekkingskracht)

IV

II

III

I

Figuur 4.1  Twee onafhankelijke dimensies waarop gevoelens kunnen variëren: hedonistische 
toon (horizontaal) en intensiteit (verticaal), met in elk kwadrant een voorbeeld (gebaseerd op 
Buckworth & Dishman, 2002, p. 92).

Stemming is een betrekkelijk gematigde gevoelstoestand of affectieve toestand. 
Stemming ontstaat dikwijls geleidelijk. Buckworth en Dishman (2002) geven daarvan 
een aardig voorbeeld in hun beschrijving van iemand die goed presteert tijdens het 
fitnessen op de sportschool. Vervolgens zit het mee met de verkeerslichten als hij 
naar huis rijdt en daar aangekomen blijkt zijn vriendin zijn favoriete maaltijd te hebben 
klaargemaakt. Zijn stemming is goed, terwijl er aan het begin van de middag nog geen 
sprake was van zo’n stemming. Integendeel, toen probeerde hij de ergernissen van het 
werk kwijt te raken. Als de avond zich aangenaam ontwikkelt, zoals hij in zijn opgewek-
te en tevreden stemming verwacht, is de kans groot dat die stemming er ook nog de 
volgende ochtend is. Een stemming kan zich ook zonder duidelijke oorzaak ontwikkelen: 

2. Gevoel zoals hier bedoeld heeft betrekking op gevoel als affectieve reactie/toestand. Gevoel kan ook betrekking hebben op zintuig-
lijke ervaringen, zoals bij tast- en pijnzin; daarop wordt hier niet gedoeld.
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er ontstaat een gevoel van tevredenheid (of juist ergernis), zonder dat duidelijk is waar 
dat vandaan komt. Stemmingen kunnen de manier waarop informatie wordt verwerkt, 
beïnvloeden en mede daardoor zichzelf in stand houden. Daardoor kunnen stemmingen 
soms lang aanhouden (wel enkele weken of zelfs maanden) (Buckworth & Dishman, 
2002; zie Kader Stemming en informatieverwerking).

In Tabel 4.1 zijn kenmerken van stemmingen en emoties opgenomen (gebaseerd op 
Lane & Terry, 2016 en Terry, 2004). Tussen beide begrippen zijn duidelijk raakvlakken, 
wat niet wegneemt dat ze in de regel van elkaar zijn te onderscheiden.

Tabel 4.1  Kenmerken van stemmingen en emoties (gebaseerd op Terry, 2004, p. 50 en Lane & 
Terry, 2016).

KENMERK STEMMING EMOTIE

Duur relatief lang (uren/dagen) kort (seconden/minuten)

Totstandkoming betrekkelijk langzaam snel (onmiddellijk)

Intensiteit van gevoel gematigd sterk

Uiterlijk zichtbaar meestal gering vaak duidelijk

Fysiologische reacties geen duidelijk patroon duidelijk patroon van 
activiteit centraal 
zenuwstelsel

Tot stand gebracht door globale oorzaken specifieke gebeurtenissen

Bewust van de oorzaak vaak niet in de regel wel

Controle beter controleerbaar dan 
emoties

slecht of niet te controleren

Gevolgen algemene gedragspatronen 
en cognities

specifieke gedragingen/
actietendensen

STEMMING EN INFORMATIEVERWERKING

Buckworth en Dishman (2002) schrijven dat bij een wat langer durende positieve 
stemming iemand de neiging heeft vooral op positieve gedachten en gevoelens te 
letten. Er is volgens de auteurs wel gesuggereerd dat dit verschijnsel samenhangt 
met een uitbreiding van neurale netwerken die gekoppeld zijn aan plezierige 
gedachten en gevoelens, waardoor deze toegankelijker zijn dan negatieve. Bij per-
sonen met depressieve gevoelens zou iets soortgelijks plaatsvinden, maar dan in de 
richting van negatieve gedachten en gevoelens.
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Emoties zijn reacties op een duidelijke gebeurtenis of een welomschreven situatie. 
Daarbij doet het niet zo veel ter zake of de situatie of gebeurtenis zich concreet voor-
doet of dat deze wordt opgeroepen uit de herinnering. Een voetballer zal kwaad worden 
op de scheidsrechter die ten onrechte fluit voor buitenspel en daarmee een droomkans 
tenietdoet. Het later oproepen van het beeld van wat gebeurde, is voor de voetballer 
voldoende om zijn emotie weer te ervaren. Emoties zijn gevoelsreacties, waarbij die 
gevoelens heftiger zijn dan bij stemmingen (zie ook Paragraaf 4.2) en ze worden vrijwel 
altijd vergezeld door sterke fysiologische reacties. Emoties worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een actietendens: de neiging om handelingen uit te voeren, passend 
bij de emotie. Emoties zijn er van het ene op het andere moment, iets wat samenhangt 
met het eerste kenmerk (een reactie op een gebeurtenis of situatie). Ten slotte wordt 
veelal aangegeven dat emoties kortdurend zijn en hooguit enkele uren kunnen aan-
houden. Dan zouden ze veranderen in een gevoel waarbij de neiging tot handelen niet 
langer prominent aanwezig is (o.a. Buckworth & Dishman, 2002; Cox, 2012; De Cuyper, 
2002). Toch is het de vraag of dit kenmerk in zijn algemeenheid geldig is. Een aantal 
emoties (jaloezie, kwaadheid, droefenis, ergernis) lijkt langer te kunnen aanhouden 
(Frijda, 1987, 2008; zie Kader Gewenning of niet?).

Bij emoties is, zoals gezegd, vrijwel altijd sprake van sterke fysiologische reacties. Deze 
kunnen worden ingedeeld in drie categorieën (Frijda, 1986):

1. autonoom-fysiologische reacties: onder andere hartfrequentie, bloeddruk, 
ademhaling, zweetafscheiding, reactie van maag-darmkanaal, activiteit van de 
traanklieren;

GEWENNING OF NIET?

Een van de kenmerken van emoties is gewenning. De vreugde na het behalen van 
de overwinning duurt niet eeuwig, hoe graag je dat geluksgevoel ook zou willen 
vasthouden. De trots die je voelde toen je werd geselecteerd, raakt geleidelijk op de 
achtergrond. Vroeger of later is alles weer normaal. Dat is ook zo bij minder aan-
gename emoties. Je boosheid ebt weg, zelfs zo dat er een moment komt dat je je 
niet kunt voorstellen dat je boos was. Frijda (1987, 2008) spreekt in dit verband over 
de Wet van Gewenning. Deze kent voor positieve emoties geen uitzondering – hoe 
jammer dat misschien ook is. Bij negatieve emoties zijn er wel uitzonderingen. Aan 
sommige gebeurtenissen raakt iemand niet emotioneel gewend. Verdriet kan zo 
groot zijn, dat het blijft schuren; onrecht zo groot, dat er nooit gewenning is. In die 
uitzonderingsgevallen is een emotie dus niet kortdurend.
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2. hormonale reacties: adrenaline en noradrenaline via de as van het sympathisch 
zenuwstelsel naar het bijniermerg, en ACTH en corticosteroïden via de as van de 
hypofyse naar de bijnierschors;

3. neurale reacties: verandering van activiteit in het brein.
 
Bij emoties speelt een groot aantal hersenstructuren een rol. Daarbij gaat het zowel 
om delen van de hersenen die in fylogenetisch opzicht ‘oud’ zijn, als om de neocortex. 
Tot de oude delen horen structuren in de hersenstam, het limbisch systeem, met onder 
andere de amandelkernen, hippocampus en het septaal gebied, en de hypothalamus. 
Deze laatste structuur wordt beschouwd als het belangrijkste regelcentrum van emo-
tionele arousal (zie Paragraaf 5.2.1 en Figuur 5.2). Het voert te ver om hier de precieze 
rol en samenwerking van de diverse structuren te bespreken; zie daarvoor bijvoorbeeld 
Frijda (2005), waaraan ook bovenstaande is ontleend, en de door Frijda genoemde 
literatuur (met name in zijn Hoofdstuk 7).

4.2 Theorie van Frijda over emoties

Frijda’s theorie over emoties biedt veel aanknopingspunten voor de verklaring van 
emoties en emotioneel gedrag op en om het sportveld (Frijda, 1986, 1987, 1988, 
1988/2005, 2008).

“Emoties zijn in de eerste plaats gevoelens.” (Frijda, 1987, p. 6.)

In de regel zijn het sterke gevoelens: gevoelens van vreugde of droefheid, van kwaad-
heid, geluk, angst of trots, enzovoort. Emoties zijn ook actietendensen, geneigdheden 
om iets te doen: erop afgaan of juist weglopen, springen en dansen (zie de gedragingen 
van voetballers na een doelpunt) of slaan en schoppen (zie de reacties op een gemene  
tackle). Gevoel en actietendens zijn wezenskenmerken van emoties. Voordat meer 
gezegd wordt over actietendensen eerst iets meer over het ontstaan van emoties.

“Emoties ontstaan als reactie op het appèl van situaties.” (Frijda, 2008, 
p. 15.)

Emoties worden opgewekt door gebeurtenissen, die bij de persoon raken aan wat 
die persoon belangrijk en waardevol vindt. Dat wil zeggen dat als er iets gebeurt wat 
betekenis voor iemand heeft (wat hem raakt), er een emotie ontstaat. Frijda zegt: “met 
wetmatige zekerheid”. Bijvoorbeeld: als de sporter hoort dat hij niet wordt opgesteld, 
raakt dit zijn verwachtingen met teleurstelling als resultaat. Als de sporter de over-
winning behaalt waar hij al zo lang naar heeft uitgekeken, wordt een diep verlangen 
geraakt en is er vreugde. Verlies leidt tot verdriet, aantasting tot woede, dreiging tot 
angst, enzovoort.



122

In alle gevallen gaat het om gebeurtenissen en situaties zoals de persoon die ziet 
– niet om een objectieve werkelijkheid. Als voorbeeld: een speler die door een tackle van 
een tegenstander hard wordt geraakt en iets voelt knappen in zijn knie, denkt op dat 
moment dat het afgelopen is. Dat is de gebeurtenis die de emotie van de speler bepaalt: 
kapotte knie, minstens zes maanden uitgeschakeld en hij kan het WK vergeten. Dat later 
in het ziekenhuis na de foto’s blijkt dat het allemaal meevalt en dat hij vermoedelijk na 
twee weken volledig zal zijn hersteld, doet niets af aan de emotie die wordt ervaren op 
het moment van de tackle. Die emotie is – afhankelijk van wat bij de speler wordt geraakt – 
wanhoop, woede, teleurstelling of een combinatie van deze en misschien nog andere 
emoties. Het voorbeeld geeft ook aan dat niet de omstandigheden als zodanig bepalend 
zijn voor de emotie, maar de inschatting daarvan door de persoon (appraisal). De scheids-
rechter die naar zijn borstzak grijpt, bezorgt de voetballer die al een gele kaart heeft de 
schrik van zijn leven. Of er ook werkelijk een kaart komt, is niet beslissend; het zijn het 
gebaar en de interpretatie daarvan die bepalen of een emotie ontstaat en welke.

Het appèl van een situatie is sterk, bijna onontkoombaar. Frijda schrijft niet voor 
niets over de Wet van het Appèl en emoties die met wetmatige zekerheid zullen ontstaan:

“Stop er verlies in, en er komt verdriet uit. Stop er frustratie of iets aan-
stootgevends in, en er komt boosheid uit. Stop er belangenbevrediging in, 
en er komt vreugde of tevredenheid uit.” (Frijda, 2008, p. 16.)

Hoe groot het appèl van een gebeurtenis is, heeft alles te maken met het belang dat 
wordt geraakt. Hoe groter het belang, des te heftiger de emotie. In de sport zijn de 
belangen dikwijls heel groot en dan hoeft niet primair gedacht te worden aan financiële 
belangen, zoals in de Champions League of bij een grandslamtoernooi. De investerin-
gen van veel sporters in hun sport zijn groot: in termen van tijd, wat zij ervoor opzijge-
zet hebben en geld. Wanneer zo veel is geïnvesteerd en het doel wordt bereikt, gaat 
iemand uit zijn dak. Maar evenzeer geldt dat wanneer het bereiken van het doel wordt 
gefrustreerd of mislukt, kwaadheid of teleurstelling navenant groot zullen zijn. Die gro-
te belangen vormen een van de verklaringen voor de heftigheid van emoties in de sport.

Een gebeurtenis staat in de regel niet op zichzelf. Er zijn allerlei gebeurtenissen aan vooraf-
gegaan die meebepalen hoe de situatie wordt beoordeeld en welke emoties optreden. Als 
een voetballer hard wordt getackeld zonder dat de scheidsrechter fluit, zal er kwaadheid 
zijn. Als even daarvoor de tegenstanders een buitenspeldoelpunt hebben gemaakt dat 
door de scheidsrechter is goedgekeurd, is de kans groot dat de niet-bestrafte tackle niet 
alleen kwaad maakt, maar tot grote woede leidt. Woede gericht op de scheidsrechter, meer 
nog dan op de speler die de overtreding maakte. Bij de beoordeling van een situatie spelen 
ook andere factoren een rol, zoals eigenschappen van de persoon (de een denkt gelijk aan 
het ergste, de ander reageert laconiek) en de stemming waarin iemand verkeert (soms kan 
niets je kwaad krijgen, terwijl op andere momenten maar heel weinig nodig is om kwaad-
heid teweeg te brengen). Frijda spreekt in verband met die eigenschappen over inschat-
tingsgeneigdheden. In het linkergedeelte van Figuur 4.2 is het voorgaande samengevat.
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GEDRAG

Factoren van invloed op 
inschatting gebeurtenis, 
onder andere:

• eerdere gebeurtenissen
• stemming
• inschattingsgeneigdheden

Emotie:

• gevoelsreacties
• fysiologische reacties
• actietendens

2

4

3

1INSCHATTING

BELANGEN
WAARDEN

GEBEURTENIS

Actierepertoire

• vermoeidheid
• reserves

INTERPRETATIE

Figuur 4.2  Ontstaan van emotie – gevoelsreacties, fysiologische reacties en actietendensen, en 
gedrag. Beïnvloeding van emotie: (1) interpretatie van de gebeurtenis veranderen; (2) belang wij-
zigen; (3) gevoelsreacties en fysiologische reacties beïnvloeden; (4) actietendensen modificeren 
(gebaseerd op Frijda, o.a. 1986/2005; 2008).

Actietendens is zoals gezegd een wezenskenmerk van emoties. In een gesprek met 
Ellen de Bruin noemt Frijda de actietendens de essentie van een emotie (NRC, 14/15 juli 
2007). Door de actietendens centraal te stellen, is ook de verbinding van emotie met 
motivatie gelegd. Emoties zetten aan tot gedrag. Frijda geeft als voorbeeld iemand 
die “Brand!” roept. Dit brengt een emotionele reactie teweeg: angst/vrees in combi-
natie met schrik. Maar het veroorzaakt niet alleen dit gevoel. De hartfrequentie schiet 
omhoog, er komt een stoot adrenaline vrij, alle andere activiteiten worden gestaakt en 
er is nog maar één doel: wegwezen. Verschillende emoties zetten aan tot verschillende 
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gedragingen. Frijda geeft in zijn publicaties tal van voorbeelden, waarvan een aantal is 
weergegeven in Tabel 4.2.

Tabel 4.2  Enkele emoties en daarbij horende actietendensen.

EMOTIE ACTIETENDENS

vreugde dansen, springen, omhelzen

verliefdheid nabijheid van geliefde zoeken, aanraken

kwaadheid slaan, schoppen

droefheid neiging niets te doen

angst/vrees vluchten, onzichtbaar worden

Emoties zetten aan tot gedrag, maar dat betekent niet dat dat gedrag per definitie 
volgt. De neiging aan te raken kan worden onderdrukt, omdat dat niet passend is in 
de omgeving waarin het verliefde stel zich bevindt. Maar toch, als er niemand is die 
ze ziet... De neiging is ook zo sterk. De neiging weg te lopen wanneer iemand “Brand!” 
roept, resulteert niet altijd in een vlucht: je kind zal nog maar boven liggen te slapen. 
Actietendensen zijn echter wel sterk en ertegen ingaan is verre van eenvoudig. Een 
voetballer weet dat als hij de scheidsrechter uitscheldt hem dat op een rode kaart komt 
te staan... Maar hij is ook zó kwaad!

Hiervoor is gezegd dat een van de verklaringen voor de heftige emoties op het 
sportveld ligt in de grote belangen die geraakt kunnen worden. Er is nog een verklaring 
voor die heftige reacties en voor waarom geëmotioneerde sporters soms niet voor rede 
vatbaar lijken. Frijda (1987, 2008) noemt een van de wetmatigheden van emoties de 
Wet van Geslotenheid. Emoties neigen ertoe gesloten te zijn, dat wil zeggen “absoluut 
in noodzaak, waarheid en tijd, en gesloten voor overwegingen die noodzaak, waarheid 
en tijdsperspectief kunnen relativeren” (Frijda, 1987, p. 13). Als een tegenstander een 
gemene overtreding maakt, is het voor de speler die geraakt is “onvoorstelbaar dat 
iemand zoiets gemeens kan doen”. Als de overtreding tot een blessure leidt, “is alles 
verknald”. De fysiotherapeut die toeschiet en probeert hem gerust te stellen, praat 
tegen dovemansoren. De geblesseerde sporter, bij wie emoties als kwaadheid en ver-
driet om voorrang strijden, staat niet open voor dat soort opmerkingen die de ellende, 
narigheid, uitzichtloosheid waarin hij ondergedompeld is, relativeren. De Wet van 
Geslotenheid geeft aan waarom het soms beter is even te wachten met goedbedoelde, 
geruststellende opmerkingen: ze komen eenvoudigweg niet aan en kunnen emoties 
zelfs versterken.

Het directe appèl van een situatie, de emotie die wordt opgeroepen en de actie-
tendens als ogenblikkelijke reactie zijn processen die zich niet zo makkelijk laten (bij)- 
sturen door rationele overwegingen. De rol van de neocortex is bescheiden en de 
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mogelijkheden bewust en gewild invloed uit te oefenen op emotie of actietendens zijn 
beperkt, maar enige invloed is wel mogelijk. Hierna wordt stilgestaan bij de mogelijkhe-
den om emoties (enigszins) te reguleren.

4.2.1 Emotieregulering
Frijda (1987, 2008) wijst erop dat de Wet van het Appèl sterk is, maar dat de persoon er 
niet willoos aan overgeleverd is: de persoon kan tegen het appèl in gaan. Dit kan door 
aan de gebeurtenis een andere betekenis te geven. Het gaat immers om de gebeurtenis 
zoals de persoon die ziet: dat is bepalend voor de emotie. Als het lukt de gebeurtenis 
anders te zien, zal er dus ook een andere emotie zijn. Een voorbeeld: de scheidsrech-
ter fluit ten onrechte voor buitenspel – weg kans. De voetballer voelt zich benadeeld, 
tekortgedaan. Vanuit dat perspectief ziet en beoordeelt hij de gebeurtenis en dan kan 
het niet anders of hij wordt kwaad. Hij kan de gebeurtenis echter ook anders zien: de 
scheidsrechter was er niet op uit hem tekort te doen, maar maakte een fout, zoals de 
speler even daarvoor zelf ook een fout maakte door een opgelegde kans te missen. 
Een fout maken is wat anders dan iemand opzettelijk benadelen en als de voetballer de 
situatie zo ziet, zal het wel meevallen met zijn kwaadheid. Opnieuw geldt echter dat het 
niet makkelijk is. Integendeel, het is hondsmoeilijk.

Ingaan tegen de Wet van het Appèl en een gebeurtenis anders zien, kost energie:

“De wet wordt het duidelijkst zichtbaar als de reserves voor beïnvloeding 
en tegenkrachten tekortschieten, zoals bij ziekte of uitputting.” (Frijda, 
2008, p. 17.)

Als iemand erdoorheen zit, brengt hij het eenvoudig niet op anders tegen een gebeur-
tenis aan te kijken. Dit is ook een van de verklaringen waarom emoties op het sportveld 
zo heftig kunnen zijn (naast het grote belang dat dikwijls in het geding is). Een atleet 
die maanden heeft toegeleefd naar de kwalificatiewedstrijd voor de 10 kilometer op de 
Olympische Spelen en vlak voor de finish van die beslissende wedstrijd wordt ingehaald, 
is kapot. De spanning van de afgelopen maanden, de inspanningen tijdens de wedstrijd: 
hij is door zijn reserves heen. De Spelen zijn over. Bittere teleurstelling en kwaadheid 
strijden om voorrang en hij doet geen enkele moeite dit te verbergen: iedereen mag 
weten dat hij zich afschuwelijk voelt. Op het moment dat hij zich realiseert dat het over 
is, is hij niet in staat te relativeren of de gebeurtenis anders te interpreteren.

Het anders beoordelen van de gebeurtenis biedt dus een eerste mogelijkheid 
invloed uit te oefenen op de emotie (zie Figuur 4.2, (1)). Een tweede mogelijkheid is 
het beïnvloeden van het belang (zie Figuur 4.2, (2)). Als er andere belangen zijn of 
als het belang kleiner is, zullen andere of minder heftige emoties optreden. De speler 
kan bijvoorbeeld het belang relativeren: “Er zijn veel ergere dingen dan naar de reser-
vebank verwezen worden.” Gemakkelijk is dat echter niet en dat heeft alles te maken 
met het directe appèl van de gebeurtenis: je staat, hoe je het ook wendt of keert, niet 
in de basisopstelling. Dat andere belangen tot andere emoties leiden, kan worden 
afgeleid uit de samenhang van bepaalde doelen met onsportief gedrag en agressie. 
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Resultaatdoelen, die horen bij een wedijver- of winstoriëntatie en bij een resultaatkli-
maat (zie Hoofdstuk 2, Tabel 2.4), gaan samen met meer onsportief gedrag en agressie 
dan prestatiedoelen (Kavussanu & Roberts, 2001; Kavussanu, Roberts, & Ntoumanis, 
2002). Bij resultaatdoelen is winnen het (enige) doel en als dat wordt gefrustreerd, is 
kwaadheid een voor de hand liggende reactie. Als het doel is de taken goed uit te voe-
ren (een prestatiedoel) en de speler loopt een achterstand op, is kwaadheid een veel 
minder vanzelfsprekende reactie.

De derde mogelijkheid vormt de beïnvloeding van gevoel en fysiologische reacties 
(zie Figuur 4.2, (3)). Feitelijk wordt in programma’s van mentale training veel aandacht 
besteed aan deze mogelijkheid. In Hoofdstuk 9 over mentale training wordt daarop 
verder ingegaan.

Een laatste mogelijkheid is invloed uitoefenen op de actietendens (zie Figuur 4.2, 
(4)). Kwaadheid zet aan tot slaan, schoppen of schelden, maar gezien de sancties die 
daarop staan, houdt menigeen zich in. Vreugde nodigt uit tot het uitbundige gedrag 
dat dikwijls te zien valt op het sportveld, maar ook al hebben de spelers er nog lang niet 
genoeg van, de knop wordt (als het goed is) weer omgezet en alle aandacht wordt weer 
op de taak gericht. Als de wedstrijd erop zit, mag je je pas overgeven aan die neigin-
gen. Welke actietendens ontstaat, is ook afhankelijk van het actierepertoire waarover 
iemand beschikt (zie Figuur 4.2, linksonder). Een sporter die opgegroeid is in een 
omgeving waarin fysiek geweld not done was, zal bij kwaadheid niet zo snel de neiging 
hebben te slaan of te schoppen. Een gemene opmerking, die soms net zo hard aankomt 
als een klap of een schop, ligt in zijn geval misschien meer voor de hand (zie Bushman & 
Anderson, 2001; zie ook Paragraaf 12.1). De rol van het actierepertoire bij het ontstaan 
van actietendensen wijst erop dat die tendensen ook kunnen worden beïnvloed, maar 
dan indirect, door het repertoire te wijzigen.

4.2.2 De theorie van Frijda – besluit
Zoals de voorbeelden gegeven bij de theorie van Frijda laten zien, biedt de theorie 
goede aanknopingspunten voor de verklaring van emoties en emotionele gedragingen 
in de sport. Toch is er in de sportpsychologie geen of weinig onderzoek gedaan met 
deze theorie als uitgangspunt. Woodman et al. (2009) hebben recent wel de effecten 
bestudeerd van bepaalde actietendensen op de prestatie van sporters, waarmee hun 
studie nauw aansluit bij Frijda’s theorie. In Paragraaf 4.4, waar de relatie tussen emoties 
en prestatie wordt besproken, komt deze studie ter sprake. Eerst wordt in de volgende 
paragraaf de theorie van Hanin besproken.

4.3 Individuele zones van optimaal functioneren

De theorie van Hanin over de Individuele Zones van Optimaal Functioneren (IZOF) 
heeft de afgelopen veertig jaar grote invloed gehad op de theorievorming over emoties 
en sport. Ook op de praktijk van mentale training en begeleiding is die invloed groot 
geweest en feitelijk is de invloed op theorie en praktijk nog steeds zeer aanzienlijk. 
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Ruiz, Raglin en Hanin (2015) geven een overzicht van de IZOF-theorie en de ontwikke-
ling daarvan in de periode 1978-2014. In hun overzicht over die periode zijn meer dan 
180 studies opgenomen.

De IZOF-theorie vindt zijn oorsprong in het werk van Hanin met Russische topspor-
ters en was in eerste instantie gekoppeld aan angst en spanning, en de invloed daarvan 
op de prestaties van topsporters (Hanin, 1989, 1995, 1997; zie Paragraaf 5.3.3). Het 
basisidee was dat er voor iedere sporter een gebied van spanning is (zone) waarin de 
beste prestatie wordt geleverd. Meer of minder spanning betekent een slechtere pres-
tatie. Die zone van optimale spanning verschilt tussen sporters. Wat bij de een te weinig 
spanning is, kan bij een ander deel uitmaken van het optimale gebied en bij weer een 
ander te veel spanning zijn.

Het idee van de zone van optimale spanning is uitgewerkt voor emotionele reac-
ties in het algemeen. Drie belangrijke uitbreidingen van het oorspronkelijke idee zijn 
(Hanin, 1997, 2000a, 2000c, 2007):

1. emoties kunnen worden onderscheiden op de dimensie plezierig/onplezierig en 
hebben of een positieve of een negatieve gevoelswaarde (vergelijk de hedonisti-
sche toon van gevoelens in Paragraaf 4.1);

2. emoties kunnen functioneel zijn, dat wil zeggen bevorderlijk voor een goede 
prestatie, of disfunctioneel en dan een goede prestatie in de weg staan. De func-
tionaliteit van emoties valt niet samen met de dimensie plezierig/onplezierig. Een 
onplezierige emotie kan functioneel zijn, maar ook disfunctioneel, iets wat ook 
geldt voor plezierige emoties;

3. de gevoelswaarde (plezierig/onplezierig) van emoties en in hoeverre zij functio-
neel zijn of niet, is sterk individueel bepaald. Hanin gaat niet zozeer uit van een 
aantal basisemoties die op beide dimensies kunnen worden ingedeeld, maar laat 
de individuele sporter – bij voorkeur in zijn eigen bewoordingen – aangeven welke 
emoties bij hem (on)plezierig zijn en welke invloed zij hebben op zijn functioneren 
en prestaties.

Er is inmiddels veel bewijs voor de hypothese dat onplezierige emoties als angst, 
kwaadheid en spanning in veel situaties gunstig kunnen uitwerken op de prestatie. Dat 
heeft onder andere te maken met de energie die dit soort emoties levert en de daaruit 
voortvloeiende stimulans om langer zware inspanning te leveren, ook als er grote ver-
moeidheid is (zie voor een aantal relevante studies Hanin, 2007). Ook is er bewijs voor 
de aanname dat plezierige emoties niet altijd bevorderlijk zijn voor de prestatie. Vooral 
bij sporten waarin de sporter langere tijd scherp moet zijn of waarin hij moet volhouden, 
kunnen emoties als tevredenheid afbreuk doen aan de motivatie of de inzet van de 
sporter. Heel veel zelfvertrouwen kan leiden tot zelfvoldaanheid en ook dat heeft een 
ongunstig effect op de prestatie (Hanin, 2007).

Een studie van Martinent en Ferrand (2009) laat zien hoe volgens toptafelten-
nissers diverse emoties zowel positieve als negatieve effecten hebben. De onderzoe-
kers interviewden elf spelers over hun ervaringen in belangrijke wedstrijden. In de 
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interviews kwamen negen emoties naar voren die door de tafeltennissers waren erva-
ren tijdens een of meer wedstrijden. Daaronder waren kwaadheid, angst/nervositeit, 
vreugde, opluchting, hoop en teleurstelling. Bij vrijwel elke emotie werden positieve en 
negatieve invloeden genoemd. Ter illustratie zijn in Tabel 4.3 effecten opgenomen die 
werden genoemd bij kwaadheid (negatieve emotie) en vreugde (positieve emotie).

Tabel 4.3  Positieve en negatieve effecten van kwaadheid en vreugde (ontleend aan Martinent & 
Ferrand, 2009).

EMOTIE POSITIEVE EFFECTEN NEGATIEVE EFFECTEN

Kwaadheid •  toename concentratie
•  toename motivatie
•  positieve gevoelens (fysiek beter 

voelen, meer ontspannen)

•  afname concentratie
•  afname motivatie
•  afname vertrouwen
•  negatieve gevoelens (gespannen, 

zich fysiek onplezierig voelen, 
trillen)

Vreugde •  toename concentratie
•  toename motivatie
•  toename vertrouwen
•  meer ontspannen
•  risico’s nemen waar dat 

functioneel is

•  te veel zelfvertrouwen
•  te ontspannen
•  te veel risico nemen waar dat niet 

kan

Het onderscheid op de dimensies (on)plezierig en (dis)functioneel resulteert in vier 
mogelijke combinaties:

1. positief en functioneel (P+);
2. positief en disfunctioneel (P-);
3. negatief en functioneel (N+);
4. negatief en disfunctioneel (N-).

De vier combinaties (P+, P-, N+ en N-) spelen een rol zowel voorafgaand aan, tijdens, 
als na afloop van het leveren van een prestatie. Afhankelijk van het moment kan het om 
andere combinaties gaan. Bijvoorbeeld: spanning, een emotie met een negatieve toon, 
kan voor een bepaalde sporter voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd functioneel 
zijn. De emotie zorgt ervoor dat hij opgeladen is en energie heeft (N+). Stel dat hij slecht 
heeft gespeeld en er na afloop van de wedstrijd nog steeds spanning is, nu omdat hij 
zich zorgen maakt over een plaats in de basisopstelling. De spanning die hij nu heeft, 
belemmert hem de wedstrijd van zich af te zetten en is daardoor disfunctioneel (N-). 
Iets soortgelijks kan gelden voor een positieve emotie, bijvoorbeeld ontspanning. Voor 
de wedstrijd is dit bij een bepaalde speler disfunctioneel (onvoldoende alert, P-), maar 
na afloop van de wedstrijd helpt die ontspanning bij het herstel en is deze functioneel 
(P+).
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Veel van het onderzoek in de sportpsychologie is gericht op emoties die vooraf-
gaand aan een wedstrijd worden ervaren en veel minder op emoties tijdens de wed-
strijd (Sève, Ria, Poizat, Saury, & Durand, 2007). De rol van emoties na afloop van een 
wedstrijd is nog minder onderzocht. Toch is deze rol zeker interessant, bijvoorbeeld als 
in kaart kan worden gebracht welke emoties functioneel zijn voor het herstel na een 
zware training of wedstrijd (Hanin, 2002).

Voor het meten van de emoties, hun gevoelswaarde (plezierig of niet) en aard 
(functioneel of niet) is het belangrijk dat de sporter beschrijvingen geeft van de emo-
ties die er voor hem toe doen. Bij elke emotie geeft hij aan welk effect die heeft op zijn 
prestatie en wat het optimale intensiteitsbereik is. Voor dit laatste kunnen verschillende 
methoden worden gebruikt, met als hoofdonderscheid directe en indirecte methoden 
(Hanin, 2000c):

• bij directe methoden wordt voorafgaand aan en/of na afloop van een aantal suc-
cesvolle en niet-succesvolle wedstrijden door de sporter de intensiteit aangegeven 
van de door hem ervaren emoties. Gebaseerd op gemiddelde scores en de spreiding 
rondom die gemiddelden kunnen daarna de zones van functionele en niet-functione-
le emoties worden berekend (zoals bij angst gebeurt, zie Paragraaf 5.3.3);

• bij indirecte methoden wordt de sporter gevraagd terug te denken aan zijn meest 
succesvolle wedstrijd of een aantal succesvolle wedstrijden en dan intensiteitsscores 
te geven (bijvoorbeeld op een tienpuntsschaal) aan relevante emoties. Hetzelfde 
gebeurt met een heel slechte wedstrijd (of wedstrijden). Als zone wordt vervol- 
gens één of twee punten boven en onder de door de sporter aangegeven score 
aangehouden. Die punten zijn arbitrair en een alternatief is de sporter zelf te laten 
aangeven tussen welke waarden de emotie kan variëren om een (on)gunstig effect 
te hebben op de prestatie. Ter illustratie is in Figuur 4.3 het emotieprofiel van een 
topcrosscountryskiër gegeven. Uit de figuur is af te lezen dat deze sporter goed 
presteert als sommige negatieve emoties (gedeprimeerd, bezorgd, bedroefd) lage 
waardes hebben. Andere negatieve emoties mogen hogere waardes hebben en 
zijn dus functioneel voor deze sporter (tegenzin, nijdig, gespannen). Drie positieve 
emoties (geladen, kalm, vastberaden) hebben hoge waardes als de sporter goed 
presteert (en zijn dus functioneel). Laconiek en levendig, ook positieve emoties, zijn 
bij deze sporter disfunctioneel: alleen bij lage waardes presteert hij optimaal.
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Figuur 4.3  Emotieprofiel van een topcrosscountryskiër (Bron: Hanin, 2000a, p. 80).

De methode waarbij sporters uit hun herinnering moeten putten, is vooral bij topspor-
ters goed toepasbaar. De methode vereist dat sporters stilstaan bij hun ervaringen en 
daarover reflecteren, iets wat topsporters in de regel veel doen (zie Paragraaf 6.3.1 en 
Tabel 6.3 – verschillen tussen topsporters en minder succesvolle sporters).

Hanin benadrukt het belang van die prestatiegerelateerde ervaringen van sporters 
voor de bestudering van emoties. Daarbij maakt hij onderscheid tussen drie niveaus:

1. ervaringen die de sporter in een specifieke situatie en op een bepaald moment 
heeft (bijvoorbeeld uitbundige vreugde na een geslaagde actie);

2. betrekkelijk stabiele patronen van ervaringen die zijn te beschouwen als kenmer-
kend voor de sporter (het gaat om eigenschappen, zoals telkens na een geslaagde 
actie uitbundig reageren);

3. meta-ervaringen: sporters denken na over hun ervaringen en hoe zij daarop reage-
ren. Ook staan ze erbij stil dat sommige ervaringen samenhangen met geslaagde 
acties en andere juist met niet-geslaagde. Zo ontwikkelen zij kennis over hun 
eigen (emotionele) reacties en de effecten daarvan. Een meta-ervaring bij vreugde 
is bijvoorbeeld: “Die leidt ertoe dat ik met nog meer energie speel, maar ook dat ik 
vooral de slagen speel waarbij ik hard kan slaan. Dat laatste is niet altijd goed en 
daarom moet ik die uitbundige vreugde af en toe temperen.”
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Meta-ervaringen zijn van groot belang als het erom gaat invloed uit te oefenen op emo-
ties. Hierna wordt stilgestaan bij de implicaties van Hanins theorie voor die beïnvloe-
ding (emotieregulering).

4.3.1 Emotieregulering
De theorie van Hanin geeft enkele belangrijke aanwijzingen voor de manier waarop 
emoties kunnen worden beïnvloed. Allereerst is van belang welke functie een bepaalde 
emotie heeft op het presteren. Een speler hoeft niet per se in te gaan tegen een nega-
tieve emotie, maar moet dat laten afhangen van de effecten die de emotie heeft op zijn 
functioneren. Bijvoorbeeld: als spanning en kwaadheid binnen de zone van optimaal 
functioneren vallen, moeten die gevoelens niet worden afgebouwd.

Ten tweede is het belangrijk dat interventies niet alleen zijn gericht op het (weer) 
in de zones van optimaal functioneren komen, maar ook op het wegblijven uit de dis-
functionele zones. In Figuur 4.3 is het emotieprofiel van een crosscountryskiër gegeven. 
Voor deze skiër is het zaak bij sommige emoties te streven naar een sterke beleving 
(bijvoorbeeld gespannen (N+) en geladen, kalm en vastberaden (P+), waar intensi-
teitsscores van circa 7-9 optimaal zijn). Bij andere emoties moet hij er juist voor zorgen 
beslist geen hoge niveaus te hebben, omdat bij die emoties relatief lage intensiteits-
scores (hoger dan 2 of 3) al disfunctioneel zijn (bezorgd, bedroefd (N-) en laconiek en 
levendig (P-)).

Ten derde spelen meta-ervaringen een belangrijke rol bij het adequaat reguleren 
van emoties. De sporter moet weet hebben van de effecten die bepaalde emoties bij 
hem teweegbrengen en zijn reacties daardoor laten leiden. Uit een recente studie 
van Nieuwenhuys en zijn collega’s blijkt dat sporters in succesvolle wedstrijden hun 
reacties op gebeurtenissen en gevoelens sterk baseren op meta-ervaringen en dan 
ook succesvol reageren op een gebeurtenis. In slechte wedstrijden zijn reacties op 
gebeurtenissen en gevoelens juist niet ontstaan uit meta-ervaringen, maar zijn het 
ad-hocpogingen gebeurtenissen en gevoelens te beïnvloeden, met in de regel weinig 
succes (Nieuwenhuys, Vos, Pijpstra, & Bakker, 2011). Een voorbeeld van reacties in een 
succesvolle wedstrijd: een hardloper vertelde dat hij tijdens de wedstrijd merkte dat 
hij vertrouwen in zichzelf had. Hij realiseerde zich dat zo’n gevoel een positief effect 
heeft op zijn prestaties, waarna hij zich eraan overgaf en in een soort trancetoestand 
terechtkwam. Een ander voorbeeld, bij dezelfde loper: “Ik krijg moeie benen – als ik posi-
tief denk, besteed ik er verder geen aandacht aan – ik focus op winnen – ik versnel.” Een 
opeenvolging van een momentane ervaring (moe), meta-ervaring (“positief denken, dan 
merk ik moeheid niet op”) en daarop gebaseerde actie (“focus op winnen, versnellen”). 
Een voorbeeld van reacties in een slechte wedstrijd: “Ik kan de kopgroep niet bijhouden” 
(momentane ervaring) – geen meta-ervaring – “Ik denk dat ik de verwachtingen niet kan 
waarmaken” (actie).

Frijda heeft laten zien hoe op vier manieren invloed kan worden uitgeoefend op 
emoties (interpretaties van gebeurtenis veranderen, belang dat geraakt wordt wijzi-
gen, gevoelsreacties en fysiologische reacties beïnvloeden, en invloed uitoefenen op 
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de actietendens). Uit Hanins theorie is af te leiden dat de beïnvloeding van emoties 
sterk zal (moeten) verschillen tussen individuen en zal afhangen van de invloed die 
bepaalde emoties normaal gesproken hebben op het functioneren. Zeker topsporters 
zullen daarover nagedacht hebben en de meta-ervaringen die daaruit voortkomen, zijn 
belangrijk om bij emotieregulering te betrekken. Beïnvloeding van emoties is belangrijk, 
onder meer omdat emoties effect hebben op de prestatie die de sporter levert. In de 
volgende paragraaf wordt stilgestaan bij die relatie tussen emotie en prestatie, en komt 
de regulering van emoties nog een laatste keer aan bod.

4.4 Emoties en sportprestaties

De relatie tussen emoties en sportprestaties is complex (Lazarus, 2000; Roy & Kuan, 
2016; Woodman et al., 2009). Eén voorbeeld ter illustratie: kwaadheid kan afleiden (je 
vergeet te voetballen), maar kan ook leiden tot extra energie en het uitvoeren van een 
taak met meer kracht (Martinent & Ferrand, 2009; Robazza & Bortoli, 2007; Sève et al., 
2007; Woodman et al., 2009). Wat precies zal gebeuren, is afhankelijk van een groot 
aantal factoren. Het is dan ook moeilijk te voorspellen wat het effect van deze emotie op 
de prestatie is.

Over het geheel genomen is er weinig onderzoek gedaan naar de relaties tussen 
emoties en sportprestaties, met uitzondering van die tussen angst en prestatie. De 
factoren die een rol spelen in deze relatie, zijn ook relevant voor de relaties van andere 
emoties met de prestaties. Voor een uitgebreide bespreking van die factoren wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 5, Arousal, stress en angst. Deze paragraaf beperkt zich tot 
het noemen van enkele van die factoren:

1. de aard van de taak: aspecten als kracht, uithoudingsvermogen, cognitieve com-
ponenten en de mate waarin het om precisietaken gaat;

2. de aard van de emotie: plezierig of onplezierig, veel of weinig opwinding, de inten-
siteit (heftig of minder heftig) en de actietendens die bij de emotie hoort;

3. omgaan met de emotie: bij pogingen de emoties te sturen, verschuift de aandacht 
van de primaire taak naar het omgaan met de emoties (Janelle, 2002);

4. individuele voorkeuren en gevoeligheden: deze zijn in Hanins IZOF-model uitge-
werkt: Welke emoties zijn aangenaam/onaangenaam? Welke emoties zijn bevor-
derlijk/hinderlijk voor de prestatie? Wat is het optimale intensiteitsniveau van een 
emotie?

Voor de uiteindelijke invloed op de prestatie zijn allerlei combinaties van bovenstaan-
de factoren belangrijk. Emoties met veel opwinding zijn bijvoorbeeld gunstig bij taken 
waarin kracht een belangrijke rol speelt (Perkins, Wilson, & Kerr, 2001), maar ongun-
stig bij precisietaken (Noteboom, Fleshner, & Enoka, 2001). Minder aandacht voor 
de primaire taak heeft soms gunstige, soms ongunstige effecten, afhankelijk van de 
taak en het niveau van de sporter (zie Paragraaf 7.7 Associatieve en dissociatieve 
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aandachtsstrategieën). Dit soort voorbeelden illustreert dat voorspellingen over 
effecten van emoties moeilijk zijn. Dat neemt niet weg dat sporters hun (tegenvallende) 
prestaties niet zelden toeschrijven aan hun stemming of emoties en aan hun onvermo-
gen in de juiste stemming te komen en hun emoties onder controle te houden (Lane & 
Terry, 2016). Zij staan daarin niet alleen – ook coaches en andere personen in de omge-
ving van de sporters zullen die neiging vaak hebben. Deze als vanzelfsprekend aange-
nomen relatie tussen gevoelens en prestatie suggereert dat een sporter in staat is te 
achterhalen wat voor hem de optimale stemming en gevoelens zijn voor een wedstrijd. 
Dit benadrukt opnieuw het belang van regulering van gevoelens. In Paragraaf 4.4.1 
staan we daar nog een laatste keer bij stil.

Zoals hiervoor bij punt 4 werd aangegeven, zijn in de theorie van Hanin effecten 
van emoties op sportprestaties sterk individueel bepaald. In het voorspellen van die 
effecten is de eerste stap vast te stellen welke emotionele ervaringen van de sporter 
functioneel zijn en welke disfunctioneel. Dat wil zeggen dat de intensiteit van emoties 
die voor deze sporter relevant zijn, wordt bepaald voorafgaand aan, tijdens en na afloop 
van succesvolle en minder succesvolle prestaties (prestaties zoals die meestal worden 
geleverd, matige prestaties, slechte prestaties) (Hanin, 2007). Deze kwalitatieve en 
kwantitatieve ervaringen zijn vervolgens de criteria waaraan de emoties die de sporter 
op een bepaald moment ervaart, worden getoetst. Op basis van die toetsing kunnen 
positieve, neutrale of negatieve effecten van die emoties worden verwacht (o.a. Annesi, 
1998; Robazza, Pellizzari, & Hanin, 2004). Een illustratie van deze aanpak vormt een 
studie van Robazza, Pellizzari, Bertollo en Hanin (2008).

Aan de studie van Robazza et al. (2008) namen 56 Italiaanse topsporters deel 
(zwemmen en atletiek). De onderzoekers vroegen de deelnemers onder meer naar hun 
gevoelens voor een wedstrijd. De vraag over gevoelens/emoties voor de wedstrijd werd 
een dag voor de wedstrijd gesteld (“Hoe zul je je morgen vlak voor de wedstrijd voe-
len?”). Hoewel de methode op het eerste gezicht wellicht niet nauwkeurig lijkt, zijn er 
diverse aanwijzingen dat de aanpak bij topsporters tot alleszins betrouwbare resultaten 
leidt. De resultaten toonden aan dat de intensiteitsscores voor de verschillende emoties 
bij een goede prestatie in de regel binnen de optimale zones en buiten de disfunctione-
le zones vielen. Bij emoties voorafgaand aan een slechte prestatie was het tegenover-
gestelde het geval. Dit zijn uitkomsten die geheel overeenkomen met voorspellingen op 
basis van Hanins theorie.

Tussen de vier soorten combinaties van emoties die Hanin onderscheidt (P+, 
P-, N+ en N-) zijn interacties en die zijn bepalend voor het uiteindelijke effect op de 
prestatie. Als de bevorderende effecten overheersen, leidt dat tot gemiddelde of goede 
prestaties; als de negatieve effecten het sterkst zijn, resulteert dat in matige of slechte 
prestaties, zoals is weergegeven in Tabel 4.4.
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Tabel 4.4  Interacties tussen positieve en negatieve effecten van emoties en hun uiteindelijke 
invloed op de prestatie (Bron: Hanin, 2007, p. 44).

EFFECTEN VAN EMOTIES

Negatieve effecten (N-; P-)

Groot Klein

Positieve effecten (P+; N+)
Groot gemiddelde prestatie succesvolle prestatie

Klein slechte prestatie gemiddelde prestatie

Hieronder worden drie opvallende punten besproken in studies naar relaties tussen 
emoties en sportprestaties. Ten eerste worden effecten op de prestaties over het alge-
meen weinig direct gemeten; veel vaker worden percepties van die effecten door de 
sporter in kaart gebracht. Ten tweede wordt nauwelijks experimenteel onderzoek uit-
gevoerd. Ten derde is er een voortdurende wisselwerking tussen emoties en prestaties, 
iets wat het onderzoek aanzienlijk compliceert. De laatste circa tien jaar zijn er echter 
verschillende pogingen ondernomen om greep te krijgen op die wisselwerking.

Studies naar emoties (andere dan angst) en sportprestaties gaan voor een belang-
rijk deel over de percepties van die effecten door sporters. De zones van optimaal func-
tioneren, zoals beschreven in Hanins theorie, zijn volledig gebaseerd op die percepties. 
Ook in studies vanuit andere theoretische invalshoeken worden effecten dikwijls geme-
ten door de sporter te vragen naar zijn perceptie van die effecten. Een goed voorbeeld is 
de studie van Vast, Young en Thomas (2010) naar effecten van emoties op de concen-
tratie en prestatie van softbalspeelsters. Na afloop van een softbalwedstrijd vulden 
de deelneemsters de Sport-Emotie-Vragenlijst in (Sport Emotion Questionnaire, SEQ, 
Jones, Lane, Bray, Uphill, & Catlin, 2005), waarmee intensiteitsscores werden verkregen 
voor vijf emoties tijdens de wedstrijd. Bijvoorbeeld: “In welke mate was je kwaad tijdens 
de wedstrijd?” De speelsters werd ook gevraagd aan te geven welk effect elke emotie 
had op hun concentratie en prestatie. Aan de twee positieve emoties (opgewonden en 
blij/gelukkig) werden positievere effecten toegeschreven dan aan de (drie) negatieve 
emoties (bang, kwaad, bedroefd), die feitelijk geen effect hadden (noch positief, noch 
negatief). Dat laatste is niet verrassend, gezien de lage scores van de negatieve emo-
ties (deze varieerden van 0,7 tot 1,2 op een schaal van 0 tot 4).

Weinig onderzoek is experimenteel van aard, dat wil zeggen dat emoties zijn 
opgewekt door de onderzoekers en dat is nagegaan tot welke effecten dat leidde. Een 
van de uitzonderingen is een studie van Woodman et al. (2009). Zij deden onderzoek 
naar effecten van bepaalde actietendensen op de prestatie van sporters. Als theore-
tisch kader voor hun studie gebruikten zij de theorie van Lazarus (2000). Deze heeft 
duidelijke overeenkomsten met Frijda’s theorie en de resultaten van hun studie zijn ook 
relevant voor die theorie.
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Woodman et al. (2009) veronderstellen dat de actietendens die bij een bepaalde 
emotie hoort, afhankelijk van de taak, positieve, negatieve of geen effecten zal hebben op 
de prestatie. In hun eerste experiment lieten zij de deelnemers zich inbeelden kwaad te 
zijn (zie ook Hoofdstuk 8, Mentale voorstellingen). In een van de taken die de deelnemers 
moesten uitvoeren, ging het om het leveren van zo veel mogelijk kracht met het rechter-
been. Zoals de auteurs hadden voorspeld, resulteerde kwaadheid in meer spierkracht, 
vergeleken met de controleconditie. In een gedeeltelijke replicatie van het experiment 
werd een overeenkomstig resultaat gevonden (Woodman et al., 2009, Experiment 3). De 
verklaring is dat de actietendens die bij kwaadheid hoort – slaan/schoppen – in dit geval 
de taakuitvoering ondersteunt en dus gunstig is voor de prestatie.

In hun tweede experiment richtten de onderzoekers zich op de emotie hoop. Bij 
hoop “vrees je het ergste en verlang je intens naar een goede afloop, en geloof je dat 
die goede afloop mogelijk is” (Lazarus, 2000, p. 234). Hoop zet volgens Woodman et al. 
(2009) aan tot het leveren van extra (mentale) inspanning: “Je gelooft immers dat het 
kan.” Ook nu werd visualisering gebruikt om de deelnemers (voetballers) hoopvol te 
stemmen (wat ook lukte, zoals uit een manipulatiecheck bleek). De deelnemers werden 
getest op hun reactiesnelheid in een taak die verband hield met voetbal: zo snel mogelijk 
reageren als een bal op het computerscherm verscheen, waarop zij met een muis een van 
de spelers volgden. Mentale inspanning werd gemeten door te vragen: “Hoeveel moeite 
heb je gedaan om geconcentreerd die taak uit te voeren?” In de conditie waarin hoop was 
opgewekt, reageerden de deelnemers significant sneller op het verschijnen van de bal 
dan in de emotieneutrale (controle)conditie. Ook deden zij in de hoop-conditie aanzienlijk 
meer moeite om geconcentreerd de taak uit te voeren (8,06 tegenover 4,78 in de controle- 
conditie op een schaal van 0 tot 10; een zeer significant verschil).

Voor zover ons bekend is dit de eerste studie waarin effecten van emoties op 
aan sport gerelateerde prestaties zijn onderzocht in samenhang met actietendensen. 
Actietendens – de essentie van een emotie (Frijda) – lijkt op uiteenlopende manieren 
prestaties te kunnen beïnvloeden: bevorderend (zoals bij kwaadheid in combinatie 
met krachttaken), ondersteunend (zoals bij emoties waar energie vrijkomt die ergens 
naartoe moet, zoals bij vreugde) of belemmerend (zoals wanneer de actietendens is 
niets te ondernemen, wat het geval is bij droefheid of verdriet). Een van de uitdagingen 
voor onderzoek naar dit soort mogelijke effecten is het vinden van taken die dicht bij de 
sportpraktijk liggen – de taken die in de studies van Woodman en zijn collega’s werden 
gebruikt, zijn typische laboratoriumtaken. De tweede uitdaging is het beïnvloeden van 
emoties. De methode van visualisering (ook gebruikt door bijvoorbeeld Perkins et al., 
2001) bleek effectief, maar aanvullende methoden zijn zeker welkom.

Hanin benadrukt dat emoties en prestaties in een voortdurende wisselwerking 
met elkaar staan. Dat betekent dat aan de ene kant emoties invloed hebben op de pres-
taties, terwijl aan de andere kant die prestaties de gevoelens en emoties beïnvloeden. 
De snelle interacties die kunnen optreden, bemoeilijken onderzoek naar die wisselwer-
king. Toch zijn er de laatste jaren pogingen gedaan dat soort verschijnselen in kaart te 
brengen.
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Ter illustratie: Sève et al. (2007) onderzochten de emoties van enkele toptafel- 
tennissers tijdens zeer belangrijke wedstrijden (kwalificatie voor de Olympische 
Spelen). Video-opnamen van de wedstrijden werden gebruikt ter ondersteuning van 
het interview met de tafeltennisser dat binnen 48 uur na de wedstrijd werd gehouden. 
In het interview kwamen zaken ter sprake die met specifieke acties van de speler te 
maken hadden (bijvoorbeeld: “Wat wil je hier proberen?”, “Waar ben je op uit?”, “Waar let 
je op?”, “Waarom doe je dit?”). Hoewel daar niet expliciet naar werd gevraagd, werd ook 
gerapporteerd over tal van emotionele ervaringen. Na analyse van de interviews wer-
den negen emoties benoemd door de onderzoekers: vertrouwen, tevredenheid, plezier, 
opluchting, ongenoegen, teleurstelling, bezorgdheid, irritatie en moedeloosheid.

Over het geheel genomen was er een duidelijke (en niet verrassende) samenhang 
tussen het resultaat van een set en de toon van de emotionele uitingen: bij verloren 
sets overwegend onplezierige emoties en bij gewonnen sets plezierige. De emoties 
konden eveneens worden uitgelokt door een specifiek scoreverloop (achterstand inlo-
pen, voorsprong uitbouwen en dergelijke). Ook de beoordeling van een specifieke slag, 
van de speler of van die van zijn tegenstander, gaf aanleiding tot emoties: bij een suc-
cesvolle uitvoering van een zeer moeilijke slag door de speler gaf dit positieve gevoe-
lens; bij een heel moeilijke bal van de tegenstander, negatieve. Vooral dit soort reacties 
geeft aan dat soms weinig nodig is voor het ontstaan van specifieke emoties, die op hun 
beurt weer gevolgen kunnen hebben voor de prestatie (vergelijk het binnen of buiten 
de optimale zones terechtkomen of het ontstaan van specifieke actietendensen).

4.4.1 Emotieregulering
De twee voorgaande paragrafen over emotieregulering (4.2.1 en 4.3.1) waren sterk 
geïnspireerd door de theorieën van respectievelijk Frijda en Hanin. Hier besteden we 
kort aandacht aan een benadering die als vertrekpunt de praktijk van de begeleiding van 
sporters heeft en gebruikmaakt van eigentijdse mogelijkheden van het internet, beschre-
ven door Lane en Terry (2016). Uitgangspunt van de benadering van deze auteurs is dat 
sporters instinctief nagaan hoe het gesteld is met hun gevoelens (stemming en emotie) 
en spontaan overgaan tot het beïnvloeden daarvan. Via de site www.moodprofiling.com 
hebben sporters de mogelijkheid op een gestructureerde manier hun gevoelens in kaart 
te brengen (zie hieronder). Op basis van de uitkomst van de meting van hun gevoelens 
krijgen zij feedback en worden strategieën aangeboden om hun gevoelens bepaalde 
kanten op te sturen.

Lane en Terry (2016) maken voor het in kaart brengen van gevoelens gebruik van de 
Brunel Mood Scale (BRUMS; Terry, Lane, & Fogarty, 2003). De BRUMS is afgeleid van de 
Profile of Mood States (POMS; McNair, Lorr, & Droppleman, 1971; zie Hoofdstuk 6, in het 
bijzonder Figuur 6.2) en geeft scores voor Gespannen, Gedeprimeerd, Kwaad, Krachtig, 
Vermoeid en Verward. De standaardinstructie luidt de vragen te beantwoorden voor 
“zoals de sporter zich op dit moment voelt”, maar die instructie kan aangepast worden, 
afhankelijk van het moment waarin men geïnteresseerd is in de gevoelens van de sporter. 
De score van een individuele sporter wordt afgezet tegen gegevens die bij grote groepen 
sporters zijn verzameld en dankzij de mogelijkheid de vragenlijst online in te vullen, gaat 
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het om aanzienlijke aantallen. De sporter krijgt vervolgens feedback, waarbij de opstellers 
de analogie met verkeerslichten aanhouden: groen betekent dat de score relatief laag 
is voor de vijf negatieve gevoelens en relatief hoog voor het positieve gevoel Krachtig. 
Groene scores zijn geassocieerd met goede prestaties. Oranje betekent dat de score iets 
bovengemiddeld is voor de negatieve gevoelens en iets ondergemiddeld voor Krachtig. 
Oranje is een soort waarschuwingssignaal: “Let op, deze stemming kan ongunstig uit-
werken op je prestatie – misschien moet je proberen hier iets aan te doen.” Rood geeft 
aan dat de score relatief hoog is voor de negatieve gevoelens en laag voor het positieve 
gevoel en is te beschouwen als een stopsignaal: “Doe er wat aan, want deze stemmingen 
hebben gemakkelijk negatieve effecten op je prestatie.”

Afhankelijk van de scores op de BRUMS kan de sporter ook mogelijkheden aan-
geboden krijgen voor het beïnvloeden van zijn gevoelens. Ter illustratie is in Tabel 4.5 
een overzicht gegeven van de suggesties die een sporter aangereikt krijgt bij een hoge 
score voor Kwaad en een lage voor Krachtig (Lane & Terry, 2016).

Tabel 4.5  Strategieën voor het reguleren van gevoelens van kwaadheid en het ontbreken van 
gevoelens van kracht (ontleend aan Lane & Terry, 2016, p. 330).

KWAAD KRACHTIG

Je score voor Kwaad is rood. Dat betekent dat 
je ruim boven het gemiddelde hebt gescoord. 
Het rode licht is een signaal: je kwaadheid 
kan gemakkelijk een goede prestatie in de 
weg zitten.
(…)
Onderzoek heeft aangetoond dat de 
onderstaande strategieën vaak effectief zijn 
om je minder kwaad te voelen:

• gebruik ontspanning om jezelf te kalmeren;
• zoek een plek waar je kunt nadenken over 

de situatie;
• probeer de situatie die je kwaad maakte te 

vermijden;
• luister naar je favoriete muziek;
• focus op wat je moet doen;
• plaats je gevoelens in perspectief door de 

situatie in een bredere context te plaatsen;
• uit je gevoelens;
• praat met iemand over je gevoelens;
• zoek afleiding (humor!);
• wees fysiek actief om die gevoelens te laten 

afnemen.

Je score voor Krachtig is oranje, wat betekent 
dat je op dit aspect onder het gemiddelde 
hebt gescoord. Over het algemeen gaat dit 
niet samen met goede prestaties.
Wees je ervan bewust dat als je je niet zo 
krachtig voelt, je (zelf)vertrouwen en energie 
kunnen afnemen, wat ongunstig kan zijn 
voor je prestatie.

De meest effectieve manieren om gevoelens 
van kracht te doen toenemen, zoals uit 
onderzoek is gebleken, zijn:

• wees fysiek actief om zo je energie te laten 
toenemen;

• probeer je gedachten onder controle te 
houden en zorg ervoor dat ze positief zijn;

• focus op je taak door die te visualiseren;
• luister naar je favoriete muziek met een 

snelle opwindende beat;
• focus op strategieën hoe je je taak kunt 

aanpakken;
• plaats je gevoel in het juiste perspectief: 

het is normaal dat je je van tijd tot tijd niet 
zo krachtig voelt;

• eet een snack;
• drink een cafeïnehoudend drankje;
• geef jezelf een peptalk.
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Er valt natuurlijk af te dingen op de suggesties die in Tabel 4.5 zijn gegeven. Niet alle 
strategieën die worden aangereikt, zijn even sterk geworteld in empirisch onderzoek, 
en al helemaal niet als het gaat om de gunstige effecten ervan op de prestatie. Dat 
het beïnvloeden van gevoelens invloed kan hebben op de prestatie, staat echter wel 
vast. Zo toonde Wagstaff (2014) aan dat de opdracht om emotionele reacties op een 
schokkende video te onderdrukken ertoe leidde dat een slechtere duurprestatie werd 
geleverd in vergelijking met de situatie waarin die opdracht niet werd gegeven of als 
helemaal geen video werd bekeken. Een ander voorbeeld: Balk, Adriaanse, De Ridder 
en Evers (2013) lieten zien dat instructies gericht op het omgaan met de spanning van 
een situatie waarin onder druk moest worden gepresteerd (een vorm van emotiestu-
ring) positieve effecten hadden op de prestatie die werd geleverd. Als emotieregulering 
invloed heeft op de prestatie, is de vraag niet zozeer of alle suggesties die Lane en Terry 
(2016) geven even sterk zijn onderbouwd, maar eerder of zij voor de praktijk toege-
voegde waarde hebben. En bij die vraag moet bedacht worden dat sporters vaak op hun 
gevoel zullen afgaan en op basis daarvan zullen proberen invloed uit te oefenen op hun 
stemming en emoties waarvan zij veronderstellen dat die bepaalde effecten hebben op 
hun prestatie. Het kan goed dat zij dan beter af zijn met suggesties zoals aangereikt in 
(bijvoorbeeld) Tabel 4.5.

4.4.2 Emoties en sportprestaties – besluit
De bespreking van relaties tussen emoties en prestaties maakt duidelijk dat de sport-
psychologie bij dit onderwerp aan het begin staat en nog een aantal moeilijkheden 
heeft te overwinnen. Om er enkele te noemen: de snelheid waarmee emoties kunnen 
ontstaan, de invloed van het wedstrijdverloop, de grote individuele verschillen en de 
moeilijkheden emoties te meten en experimenteel te beïnvloeden. Emoties spelen in de 
sport een grote rol en daarom is de ontwikkeling van de laatste jaren dat meer aandacht 
wordt besteed aan andere emoties dan angst, hoopvol. In Hoofdstuk 5 wordt uitgebreid 
ingegaan op het onderzoek en de theorievorming rondom angst en sportprestaties. 
Daar zal ook duidelijk worden dat de moeilijkheden die bij onderzoek naar emoties en 
gevoelens overwonnen moeten worden inderdaad aanzienlijk zijn, en dat terwijl het bij 
angst ‘slechts’ om één emotie gaat. In de volgende paragraaf is er eerst nog aandacht 
voor een aspect van emoties dat dikwijls op en om de sportvelden valt te observeren: 
het tonen of juist verbergen van emoties.
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4.5 Invloed uitoefenen op de uiting van emoties – functies van 
emoties in het sociale verkeer

In de voorgaande paragrafen heeft de nadruk gelegen op de functie en betekenis van 
emoties voor het individu. Termen als hedonistische toon, actietendens, optimale 
zone en invloed op prestaties verwijzen allemaal naar functies van emoties voor het 
individu. Van Kleef (bv. 2013; zie ook Van Kleef, Van den Berg, & Heerdink, 2015) ont-
wikkelde een theorie waarin sociale functies van emoties belicht worden: Emoties Als 
Sociale Informatie (EASI). De communicatieve en, breder, sociale functies van emoties 
zijn onderbelicht volgens Van Kleef. Aandacht voor de betekenis van emoties in het 
sociale verkeer vormt een waardige afsluiting van dit hoofdstuk over emoties en sport. 
Alvorens het EASI-model beknopt te beschrijven, worden hieronder enkele studies 
beschreven die een illustratie vormen van waaraan gedacht kan worden als het over 
sociale functies van emoties gaat.

Sporters zijn soms net toneelspelers. Ze overdrijven hun gevoelens of laten daar 
juist niets van merken, of ze doen alsof en simuleren. Uit verschillende studies komt 
naar voren dat sporters dat welbewust doen en dat zij daar verschillende functies aan 
toeschrijven (Hackfort & Schlattmann, 1991, 2004; zie ook Hackfort, 1992).

Tonen (of niet tonen) van emoties is onderdeel van wat self-presentation wordt 
genoemd (Hackfort & Schlattmann, 2004). Mensen presenteren zichzelf en maken 
daarmee, bewust of onbewust, een bepaalde indruk op anderen. Bij jurysporten 
doen sporters welbewust moeite zich te presenteren op een wijze die de jury voor ze 
inneemt of overtuigt. Bij andere sporten is dat vermoedelijk minder uitgesproken het 
geval, maar ook dan laten sporters indrukken achter waar anderen (teamgenoten, 
tegenstanders, scheidsrechter) weer op reageren. Self-presentation heeft ook func-
ties in het beïnvloeden van de persoon zelf, bijvoorbeeld jezelf vertrouwen geven door 
gedecideerd op te treden.

Hackfort en Schlattmann (1991; zie ook Hackfort, 1992) interviewden 25 sporters 
die, ondersteund door videobeelden, rapporteerden over hun emoties en gevoelens 
tijdens de wedstrijd. In het interview werd ook aandacht besteed aan het al dan niet 
laten zien van de emoties en aan de functie die dat volgens de sporters had: beïn-
vloeding van zichzelf of van de sociale omgeving. In Figuur 4.4 zijn de uitkomsten van 
het onderzoek samengevat. In totaal werden door de deelnemers 486 commentaren 
gegeven bij de emoties die zij noemden. Ruim de helft had betrekking op het tonen 
van emoties (n = 284) en iets minder dan de helft op het niet tonen (n = 202). In circa 
dertig procent van de gevallen werden functies genoemd die te maken hadden met het 
invloed uitoefenen op de sporter zelf en in zeventig procent met het beïnvloeden van de 
sociale omgeving.
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Emoties (niet) tonen
aantal commentaren/uitspraken

(n = 486)

Tonen
(n = 284)

Niet tonen
(n = 202)

Zelfregulering
(n = 105)

• motiveren
• activatie laten 

afnemen
• goed voelen

Regulering sociale 
omgeving
(n = 179)

• motiveren 
ploeggenoten

• positieve sfeer 
scheppen

Zelfregulering
(n = 42)

• zich geen zorgen 
maken

• concentratie

Regulering sociale 
omgeving
(n = 160)

• ploeggenoten niet 
ongerust maken

• besmetting 
voorkomen

• misleiden 
tegenstander

Figuur 4.4  Uitspraken over de functies van het (niet) tonen van emoties (gebaseerd op Hackfort, 
1992 en Hackfort & Schlattmann, 1991).

Het laten zien van emoties had voor de sporters bijvoorbeeld de functie zich te motive-
ren (zoals bij kwaadheid) of zich goed te voelen (bij zelfvertrouwen). Door emoties niet 
te tonen, wilden de sporters bereiken dat gevoelens van bezorgdheid niet sterker zou-
den worden (bij angst) of voorkomen dat concentratieverlies zou optreden (bij vreugde, 
trots). Beïnvloeden van uitingen van emoties om daarmee het effect van de emotie op 
de persoon zelf te veranderen, past in feite binnen een breder kader van het sturen en 
controleren van emoties (vergelijk Tabel 9.1 en 9.2 en Paragraaf 9.5; zie ook de interven-
ties voor het omgaan met angst in Hoofdstuk 5).

Het gaat de sporters er echter zeker niet alleen om invloed uit te oefenen op 
zichzelf. Het (niet) laten zien van emoties beoogde in belangrijke mate de sociale omge-
ving te beïnvloeden. Door emoties te tonen, wilden de sporters bijvoorbeeld ploeg-
genoten motiveren (bij vreugde), tegenstanders frustreren (bij trots) en medelijden/
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schuldgevoelens opwekken (bij verdriet). Het niet tonen van emoties had onder andere 
de bedoeling te voorkomen dat emoties als kwaadheid en angst anderen (teamgeno-
ten) zouden besmetten. Uit de interviews kwam ook naar voren dat uitingen van emo-
ties soms werden aangezet of gesimuleerd. Ook dan is de functie primair het beïnvloe-
den van de sociale omgeving (na een tackle pijn en verdriet voorwenden in de hoop dat 
de tegenstander zwaarder bestraft wordt).

Ronglan (2007) volgde een jaar lang een van ’s werelds beste handbalteams. Uit 
interviews met de spelers en coach bleek onder andere dat de spelers ervan uitgingen 
dat het laten zien van vreugde na een succesvolle prestatie en dat delen met het team 
het teamzelfvertrouwen zeer ten goede kwam. De spelers dachten ook dat die uitingen 
bij de tegenstander het negatieve gevoel na een verloren wedstrijd zouden versterken 
(zie ook Paragraaf 9.4.3). De uitkomsten van de studie van Ronglan liggen direct in het 
verlengde van die van Hackfort en Schlattmann (1991).

Uit een studie van Greenlees, Bradley, Holder en Thelwell (2005) is af te leiden dat 
de manier waarop sporters zichzelf presenteren (inclusief hun emoties) ook daadwer-
kelijk invloed heeft op anderen. De auteurs toonden aan dat aan tafeltennissers van wie 
de lichaamstaal door toptafeltennissers als positief werd beoordeeld (rechtop, hoofd 
op, ogen direct gericht op de tegenstander) meer zelfvertrouwen en concentratie werd 
toegedicht. In het licht van de effecten van zelfvertrouwen en gebrek daaraan op de 
prestatie, mag worden aangenomen dat het niet bevorderlijk is voor de eigen prestatie 
als zo tegen de opponent wordt aangekeken (zie Paragraaf 9.4 over de effecten van 
zelfvertrouwen).

Moll, Jordet en Pepping (2010) leveren bewijs dat het uiten van emoties effecten 
heeft op andere spelers. Of die effecten verlopen via emoties die bij de andere spelers 
worden opgewekt of op een andere manier tot stand komen, is niet met zekerheid te 
zeggen, wel dat er invloed van uitgaat op de prestatie. Moll en zijn collega’s analyseer-
den 244 strafschoppenseries tijdens WK’s en EK’s voetbal. Spelers die in zo’n serie 
scoorden en daarna trots en plezier/geluk toonden, zaten vaker in het team dat uitein-
delijk de serie won. Interessant is vooral dat spelers van de tegenpartij die een penalty 
moesten nemen direct na die uitingen van trots en plezier/geluk van de speler van het 
andere team, significant vaker misten.

Effecten van emoties op de sociale omgeving houden verband met emotionele 
besmetting. Emotionele besmetting heeft betrekking op het overnemen van emoties 
van een persoon door iemand anders. Een van de verklaringen voor dit verschijnsel 
is dat het zien van affectieve reacties bij anderen overeenkomstige reacties teweeg-
brengt bij de persoon die de reacties observeert (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 
1994). Mogelijk spelen daarbij de spiegelneuronen een belangrijke rol (zie Kader 
Spiegelneuronen in Paragraaf 8.4.2).

Barsade (2002) toonde aan dat besmetting van positieve emoties er onder andere 
toe leidde dat in een groep beter werd samengewerkt en er minder conflicten waren. Bij 
besmetting met negatieve emoties gebeurde het tegenovergestelde. Totterdell (2000) 
liet zien dat stemmingen van de spelers in een cricketteam tijdens de wedstrijd op 
elkaar werden overgebracht en dat geluksgevoelens uitmondden in betere prestaties.
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Samenvattend: sporters proberen welbewust hun emoties te tonen of juist niet 
te tonen. Ze verwachten daarmee invloed uit te oefenen op zichzelf, maar vooral ook 
op hun sociale omgeving. Wat dat laatste betreft, zijn er duidelijke aanwijzingen dat die 
invloed er inderdaad is, waarbij besmetting waarschijnlijk een van de mechanismen is 
die de effecten veroorzaakt.

De hiervoor besproken studies passen goed bij de theorie over Emoties Als Sociale 
Informatie (EASI; Van Kleef, 2013; Van Kleef et al., 2015). Veel mensen, aldus Van Kleef, 
voelen intuïtief dat zij met hun emoties anderen informatie kunnen geven over zichzelf 
en die anderen kunnen beïnvloeden. Zij stemmen hun uitingen van emoties – bewust 
of onbewust – af op hun omgeving. Van Kleef geeft een mooi voorbeeld van een studie 
naar het gedrag van bowlers. Na een goede worp stond er een brede glimlach op het 
gezicht van de bowlers op het moment dat zij zich naar het publiek draaiden. Direct 
na de worp, als zij nog naar de omgevallen kegels keken, was die glimlach er niet of 
nog niet zo breed. De brede glimlach was dus niet alleen een uiting van vreugde bij 
de bowler over het mooie resultaat, maar ook een boodschap aan het publiek: “Ik ben 
blij en ik laat het publiek delen in mijn blijdschap.” In dit voorbeeld verloopt de poging 
de omgeving – het publiek – te beïnvloeden vermoedelijk onbewust. In de studies van 
Hackfort c.s. zijn er verschillende voorbeelden van pogingen de omgeving van de spor-
ter bewust te beïnvloeden: simuleren van bepaalde emoties, maskeren van emoties en 
dergelijke.

In het EASI-model worden twee manieren onderscheiden waarop emotionele 
beïnvloeding kan plaatsvinden. Ten eerste kunnen emoties van anderen gevoelens 
oproepen bij de omstanders. Er is dan sprake van besmetting – een brede lach werkt 
aanstekelijk, meelopen in een begrafenisstoet voelt verdrietig, ook als je de overle-
denen niet of nauwelijks kent. Die opgeroepen gevoelens kunnen zich uiten als een 
positief of negatief gevoel over de ander. De blijdschap die wordt overgenomen van de 
ander stemt ook welwillend en coöperatief. De boosheid die irritatie opriep bij de ander 
bewerkstelligt het tegenovergestelde (Van Kleef, 2013, p. 51). Ten tweede verschaffen 
emoties informatie over hoe een situatie wordt gezien door de persoon die zijn emoties 
uit. Boosheid ontstaat als een belangrijk doel wordt gefrustreerd en een ander daar-
voor verantwoordelijk wordt gehouden. Voor de persoon op wie de boosheid is gericht, 
betekent dit dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de situatie die tot boosheid 
leidde. Als variant op een voorbeeld dat Van Kleef geeft, volgt hier een voorbeeld uit 
de sport. Een speler komt te laat op de training en de trainer reageert kwaad: “Dit is de 
zoveelste keer dat je niet op tijd bent; je denkt zeker dat je een speciale behandeling 
verdient? Nou, die kun je krijgen! Aanstaande zondag sta je ernaast!” Het kan goed dat 
de speler ook kwaad wordt (besmetting). Hij kon er in dit geval absoluut niets aan doen 
en ervaart de boosheid van zijn trainer als onterecht. De emotie van zijn trainer werkt 
besmettelijk en de situatie escaleert gemakkelijk. Het kan ook dat hij nadenkt over de 
reactie van zijn trainer en de conclusie trekt dat hij inderdaad vaak te laat komt en zijn 
trainer dus beslist een punt heeft. Die gevolgtrekking vraagt van de speler dat hij de 
informatie in de gegeven situatie opneemt en daarover nadenkt. Welke van de twee 
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processen de overhand heeft – besmetting of gevolgtrekking op basis van informatie – 
is afhankelijk van verschillende factoren. Zonder in detail te treden gaat het dan om het 
willen en kunnen nadenken over de emotie van de ander (de boosheid van de trainer) 
– en dat is weer afhankelijk van bijvoorbeeld de vermoeidheid van de speler en van de 
vraag in hoeverre de emotie van de trainer gepast wordt gevonden (als de speler twee 
minuten te laat is, zal hij die kwaadheid vermoedelijk als zwaar overdreven beschouwen 
en dus als ongepast). Gepastheid is ook afhankelijk van de cultuur waarin iemand is 
grootgebracht. Zoals Van Kleef toelicht (p. 52): “In individualistische culturen, zoals de 
Westerse, zijn uitingen van boosheid redelijk acceptabel: het wordt eerder gezien als 
assertiviteit dan als agressie. In collectivistische culturen, zoals in Japan, wordt boosheid 
niet gewaardeerd. In dergelijke culturen hecht men veel waarde aan sociale harmonie 
en boosheid wordt gezien als emotie die de harmonie in gevaar brengt. Boosheid is daar 
dus minder gepast.”

Het EASI-model biedt een kader, waarin resultaten van studies als die van Hackfort 
en Schlattmann (1991; 2004) goed ingepast kunnen worden. Bovendien heeft de 
benadering van Van Kleef praktische relevantie. Factoren waarmee trainers, coaches en 
andere betrokkenen in de sport rekening moeten houden, zijn bijvoorbeeld het vermo-
gen van spelers en trainers informatie te verwerken en bewuste gevolgtrekkingen te 
maken, verschillen daarin tussen personen en de mate waarin bepaalde uitingen van 
emoties gepast worden gevonden. Dat laatste is weer afhankelijk van regels en normen 
in een bepaalde cultuur. Kortom: emoties hebben naast hun functies voor het individu 
ook communicatieve functies waarvan al dan niet bewust gebruikgemaakt wordt door 
zowel de zender van de emotionele boodschap als de ontvanger van die boodschap.

4.6 Besluit

Sport en emotie zijn sterk met elkaar verbonden. In het voorgaande zijn daarvan diverse 
voorbeelden gegeven. Bij winst en verlies treden heftige emoties op. Emoties hebben 
invloed op de prestatie, waarbij de koppeling tussen positieve emoties en gunstige 
effecten, en negatieve emoties en ongunstige veel minder sterk is dan vaak wordt 
aangenomen. Sporters doen pogingen om door het al dan niet tonen van hun emoties 
invloed uit te oefenen op zichzelf en personen in hun omgeving. Het kost sporters 
moeite zich niet over te geven aan de emoties en de actietendensen die daar onderdeel 
van vormen.

‘Emoties en sport’ is een terrein dat voor zowel de praktijk van mentale training en 
begeleiding als voor het onderzoek belangwekkend is. In beide gevallen is het ook een 
terrein dat de nodige uitdagingen kent. Voor wat de praktijk betreft: de belangen die in 
het geding zijn, zijn vaak zo groot, dat emoties navenant hevig zijn. De omstandigheden 
om emoties te sturen, zijn verder dikwijls verre van optimaal (vermoeidheid). Dat maakt 
emotiesturing geen sinecure. Voor het onderzoek zijn de uitdagingen ook groot: de per-
manente wisselwerking tussen emoties en prestatie, en de moeilijkheid experimenteel 
onderzoek te doen, zijn slechts twee voorbeelden daarvan.
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Emoties hebben naar verhouding maar beperkt aandacht gekregen in de sport-
psychologische literatuur, afgezien van angst en, in mindere mate, kwaadheid (voor-
namelijk in relatie tot agressie). Illustratief in dat verband is dat het onderwerp in 
verschillende (inleidende) boeken op het gebied van de sportpsychologie geen afzon-
derlijk hoofdstuk vormt (Cox, 2012; Tenenbaum & Eklund, 2007; Wann, 1997; Weinberg 
& Gould, 2007; Williams, 2010). Gezien het belang van het onderwerp, ook voor de 
praktijk, is meer aandacht voor dit onderwerp zeker gewenst. Daarbij zou het dan niet 
alleen moeten gaan om de thema’s die in dit hoofdstuk zijn besproken, maar ook om 
andere, zoals de beïnvloeding van emoties van de ene speler op de andere (besmetting) 
en teamemoties.
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