
Module 6: En nu?

Goed, een hoop oefeningen en informatie, maar wat nu?

Stap 0: Oefen de technieken op momenten dat je rustig bent. Als je ze 

alleen wil toepassen als je gestresst bent, zal je dat waarschijnlijk niet 

zoveel opleveren. Je moet je lijf aanleren dat het kan ontspannen.

Stap 1: Kom erachter hoe spanning zich bij jou uit. Merk je het in je 

lijf? In je hoofd? Waar heb je last van? Waar loop je tegenaan? Als je 

hier antwoord op kunt geven kun je ook makkelijker kiezen uit de 

aangeboden tools.

Stap 2: Besef dat spanning ook nut heeft, en dat je het dus niet direct 

als een bedreiging hoeft te zien. Je lijf maakt zich klaar om te 

presteren. Als je die vervelende kriebels in het vervolg voelt en je 

beseft dat je lijf zich klaarmaakt voor actie, zal dat al anders zijn dan 

wanneer je nog meer in paniek raakt omdat je bang bent dat die 

kriebels een voorbode voor mislukking zijn.

Stap 3: Kom erachter wat jouw unieke ‘optimale prestatiezone’ is. Let 

op: dit kan iets heel anders zijn dan waar je je prettig bij voelt!! 



Ben jij iemand die het beste presteert bij weinig, gemiddelde of veel 

activatie?

Stap 4: Bedenk wanneer jij ontspanning kunt gebruiken. Is dat de 

avonden voor een belangrijk evenement? Pas de progressieve 

spierrelaxatie toe. Is dat tijdens je training? Pas de 

ademhalingstechnieken toe. Vind je de geleide ontspanningsoefeningen 

fijner, ook prima. Op weg naar het evenement? Muziek in de auto in 

combinatie met ademhalingsoefeningen kan helpen. Voordat je de ring 

in of het veld op gaat? Ademhalingstechnieken. Slaat je hoofd op hol? 

Zelfspraak en gedachtecontrole.

Stap 5: Relativeer! Je bent voorbereid en doet iets wat je waarschijnlijk 

al heel lang traint. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het vandaag 

niet lukt en daar leer je weer van voor de volgende keer. 

Stap 6: GENIET! Je bent met een sport bezig die je in eerste instantie 

leuk vond, vergeet dat niet!

Stap 7: Evalueer! Door succes- en mindere momenten bij te houden 

kun je leren voor de volgende keer. 



Wat wordt jouw stappenplan?

Ben jij iemand die het beste presteert bij weinig, gemiddelde of veel 
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