
Versterk je Mindset

De kracht van overtuiging



Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb 
gekeken, blijf ik denken, zoals ik altijd heb 
gedacht. 

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb 
gedacht, blijf ik geloven, zoals ik altijd heb 
geloofd.

Als ik blijf geloven,zoals ik altijd heb 
geloofd, blijf ik doen, zoals ik altijd heb 
gedaan.

Als ik blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan, 
blijft mij overkomen, wat mij altijd 
overkomt

(Auteur onbekend)  



In deze cursus ga je leren hoe je mindset van invloed is op je prestaties. Aan het 

eind van de cursus weet jij hoe hoe je een mindset kunt ontwikkelen die je gaat 

helpen, in plaats van een mindset te accepteren die jou beperkt.. 

Door middel van oefeningen theorie, filmpjes en werkbladen ga je aan de slag 

zodat je kunt gaan geloven in jouw onbegrensde mogelijkheden. 

Mocht je aan het einde nog vragen hebben, dan kun je me bereiken via 

m.i.willems.gpc@gmail.com, www.gekinhondenpaardensport.nl of via de 

facebookpagina www.facebook.com/gekinhondenpaardensport/

Veel plezier en op jullie succes!

mailto:info@equi-assist.nl
http://www.gekinhondenpaardensport.nl/
http://www.facebook.com/gekinhondenpaardensport/
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Inleiding

Deze online cursus gaat over het ontwikkelen van de mindset van een 

topsporter. In de cursus ‘Tem je Gremlin’ heb je geleerd hoe je kunt 

omgaan met negatieve, beperkende gedachten. In deze cursus leren we 

hoe we negatieve, beperkende gedachten kunnen accepteren als ze er 

toch zijn. We leren hoe we anders naar de wereld om ons heen kunnen 

kijken, zodat we de wereld ook op een andere manier kunnen gaan 

ervaren. We leren hoe we een zienswijze kunnen ontwikkelen die 

gericht is op groei en ontwikkeling, in plaats van op falen en je 

zelvertrouwen ondermijnen. Het is een cursus met oefeningen die je 

bewust gaan maken van je huidige zienswijze en die tools aanrijkt om 

hierin verandering aan te brengen.

Om het maximale uit de cursus te halen raad ik je aan om de cursus per 

module te volgen en daadwerkelijk alle opdrachten te maken. Ik ken het 

zelf ook wel. Je volgt een cursus en wil snel resultaat, en soms zie je



het nut van een oefening niet helemaal in dus sla je hem over of je 

denkt: dat komt later wel. Aan het eind van het liedje heb je de cursus 

doorgescrold maar er niet uitgehaald wat er daadwerkelijk uit te halen 

valt. Je hebt het meest aan de cursus als je hem volgt in de 

aangegeven volgorde en als je de opdrachten ook daadwerkelijk maakt. 

Mentaal sterk worden is een kwestie van trainen: je moet oefenen en 

‘mentale spieren kweken’. Ik raad je daarom aan de werkbladen uit te 

printen en de opdrachten op papier uit te werken. Misschien is het 

handig om een klapper aan te schaffen om je formulieren in te kunnen 

opbergen. Dan kun je een en ander ook nog eens makkelijker 

terugvinden. Het is wellicht ook handig een blocnote bij de hand te 

hebben om vragen, inzichten en opmerkingen te kunnen noteren. 

De cursus bestaat uit 6 modules. Elke module is op dezelfde manier 

opgebouwd en bestaat uit een filmpje met uitleg, theoretische 

achtergronden en opdrachten. De opdrachten kun je uitprinten en



vervolgens uitwerken in de werkbladen. Tot slot kun je de informatie die 

in de filmpjes gedeeld worden teruglezen in een transcript. Aan het eind 

van de cursus krijg je tot slot toegang tot het volledige E-boek, waarin 

alle transcripts en werkbladen zijn samengevoegd. 

Module 1 en 2 gaan over negatieve, beperkende gedachten. Hoe komen 

ze in ons hoofd en wat kunnen we ermee doen? In module 3 staan we 

stil bij verschillende soorten mindsets. We maken onderscheid tussen de 

‘fixed’ en de ‘growth’ mindset (Dweck, 2006). Je zult inzicht krijgen in je 

eigen mindset en de voor en nadelen van beide vormen. In module 4 

gaan we aan de slag met technieken die je gaan helpen om een mindset 

te creëeren gericht op groei en ontwikkeling, in plaats van een mindset 

gericht op resultaat. In Module 5 gaan we aan de slag met de 

kenmerken van de mindset van een topsporter. Wat onderscheidt deze 

mensen van andere mensen? In module 6 sluiten we deze cursus af en 

overdenken we de boel nog eens. 



Tot slot: je haalt het meest uit de training als je van tevoren al een idee 

hebt van wat je hoopt te leren, waar je mogelijk tegenaan loopt en 

eventuele vragen voor jezelf opschrijft. Zo kun je aan het eind ook goed 

bekijken of al je vragen zijn beantwoord en of je aan de training hebt 

gehad wat je eraan hoopte te hebben. Daarom raad ik je aan de 

werkbladen ‘vooraf’ te printen en in te vullen. 

Mocht je gedurende de cursus of aan het einde nog vragen hebben, dan 

kun je me bereiken via m.i.willems.gpc@gmail.com , 

www.gekinhondenpaardensport.nl of via de facebookpagina 

www.facebook.com/gekinhondenpaardensport/

mailto:m.i.willems.gpc@gmail.com
http://www.gekinhondenpaardensport.nl/
http://www.facebook.com/gekinhondenpaardensport/


MODULE 1: What’s in a thought

Je gedachten zijn je belangrijkste wapen, maar het kan zich ook tegen 

je keren. 

Een oefening ter illustratie:

Denk eens aan een citroen. Zie de vrucht helemaal voor je. Raak m in 

gedachte eens aan. Je voelt de structuur van de vrucht, is de schil koel, 

droog, wat plakkerig? Stel je voor dat je hem echt voelt. Pak nu in 

gedachten een mes en snij de vrucht door. Je ruikt de zoetzure geur, 

voelt het kleverige vocht. Je snijdt een helft nog een keer door en pakt 

een partje. Je brengt m naar je neus en ruikt. Dan breng je hem naar je 

mond en neemt er een flinke hap uit. 

De kans is groot dat je mond samentrok op het moment dat je in 

gedachte een hap nam. Misschien liep het water je al in de mond. Of 

trok je een gezicht van afkeer. Het punt is dat je die citroen niet echt 



proefde.  Maar je lijf reageerde alsof hij er echt was! Je lijf maakt dus 

geen onderscheid tussen wat echt is, en wat je je inbeeld. Dat betekent 

best veel. Want bij stress reageert je lijf met een vecht of vluchtreactie: 

je lijf maakt stofjes aan om in actie te komen. Het maakt daarbij geen 

onderscheid tussen een situatie die daadwerkelijk levensbedreigend is, 

of een situatie die jij inbeeld als ‘levensbedreigend’. 

Punt 2 is dat jij door middel van je gedachten je lijf miniscule signalen 

geeft. Als jij dus denkt aan de galophulp, sein je je lijf in en zal je 

onbewust hele kleine spieren activeren, onbewust. Bovendien kennen 

onze hersenen het woordje ‘niet’ niet. Denk maar eens NIET aan een 

oranje walvis. Nee, NIET zei ik. Juist, onmogelijk! Wat zal er gebeuren 

als je denkt: ‘Ik hoop niet dat mijn paard nu in galop aanspringt’ of: ‘Ik 

hoop niet dat mijn hond nu af gaat in plaats van te gaan zitten’? Je 

geeft onbewust heel kleine signalen af die wij nieteens merken, maar 

ons paard en onze hond wel. We maken hiervan gebruik bij de zeer 

krachtige tool ‘Verbeelding’. 



Jouw gedachten creëeren jouw werkelijkheid. Wees je daar heel bewust 

van. ‘Of je nu denkt dat je iets wel of niet kunt, je krijgt altijd gelijk’. 

Alles wat is gecreëerd is begonnen met een idee, met een gedachte. 

In de cursus ‘Tem je Gremlin’ hebben we gezien dat je gedachten, de 

manier waarop jij een situatie waarneemt, bepaalt hoe je je voelt en 

hoe je je zult gedragen. In die cursus hebben we strategieën en tools 

besproken die je hebben geleerd anders met die gedachten om te gaan.

Maar wat nu als je ondanks deze wetenschap toch overvallen wordt 

door disfunctionele gedachten? Wat als ze toch door je hoofd glippen? 

Want dat gebeurt nu eenmaal. We kunnen wel heel stoer proberen alle 

negatieve gedachten weg te toveren, maar dat lukt niet altijd. Sterker 

nog: als we doen alsof ze er niet zijn, die gedachten onderdrukken, dan 

komen ze in een soort van snelkookpan en kunnen zo maar eens 

overkoken. In deze cursus gaan we dan ook leren wat we kunnen doen 

met die gedachten. Onthoud dat jij kunt kiezen aan welke gedachten je 

wel en aan welke je geen waarde hecht!   



Module 2: Het geel met rode paard

Stel je eens voor dat je aan het wandelen bent. Je loopt langs een 

weiland en ziet een paard staan. Je wil doorlopen maar kijkt nog eens 

een keer. Het paard heeft namelijk een knalgeel lijf met groene 

manen en benen. Stel je voor dat je een paard in dat weiland ziet 

staan met een knalgeel lijf met groene manen en benen. Zie voor je 

hoe het beest je schaapachtig staat aan te kijken. Laat dit beeld echt 

goed tot je doordringen. 

GOED…. Nu zit jij dus aan een knalgeel paard met groene manen en 

benen te denken, iets wat het stomste is wat je kunt bedenken. Alleen 

omdat ik het suggereer heb je dat in je hoofd. En de eerstvolgende 

keer dat jij een bord van de MacDonals tegenkomt, bedenk je je dat 

dat dezelfde kleuren zijn als die van dat knalgele paard met die 

groene 



groene manen en benen. Dus de eerstvolgende keer dat jij een bord 

met een grote gele M ziet, is de kans groot dat je aan deze oefening 

denkt en dus weer dat beeld oproept.

Het moraal van dit verhaal? Er gaan op een dag duizende gedachten 

door je hoofd. Sommige slaan echt helemaal nergens op, zoals een 

knalgeel paard met… En veel van die gedachten heb je nog nieteens 

zelf bedacht maar worden getriggerd door je omgeving. Het punt is 

dat wij aan sommige gedachten waarde hechte, ze voor waar 

aannemen. Maar waarom zijn dat meestal de gedachten die ons niet 

zekerder maken? Waarom zou je de gedachte ‘ik kan niets’ voor waar 

aannemen? Deze gedachte is namelijk net zo’n onzin als een geel 

paard met… Onze gedachten nemen soms vormen aan waar wij geen 

controle over hebben, en het is aan ons om te bepalen welke we  



willen geloven en welke niet. Waarom zouden we onze identiteit laten 

afhangen van zoiets willekeurigs als onze gedachten (Jansen&Batink, 

2015)? Dat is een serieuze vraag om eens over na te denken.

Wat? Geloof je niet dat gedachten willekeurig zijn? Dan heb ik nog 

een oefening voor je. Ik wil dat je door je kamer heenloopt en heel 

hard tegen jezelf zegt dat je niet kunt lopen. Nu wil ik dat je op 1 been 

gaat staan en zegt dat je niet op 1 been kunt staan. Belachelijk he? 

Maar zo zeggen we de hele dag door dingen tegen onszelf die 

belachelijk zijn. Waarom zou de gedachte: ‘Ik ben waardeloos’ meer 

waar zijn dan de gedachte: ‘Ik mag er best zijn. Ik ga kijken of ik er een 

mooie dag van kan maken vandaag’. 

Het punt is alleen: we kunnen wel heel hard ons best doen om 

positief te denken, maar die negatieve gedachten zijn er ook. 



En hoe harder we die op afstand houden, hoe zwaarder ze gaan 

wegen. Vergelijk het maar met een bekertje water dat je met 

gestrekte arm van je af wil houden. Naar verloop van tijd is dat niet 

meer te houden. En dit terwijl het bekertje niets weegt als we het vlak 

bij ons houden. 

Ik hoor je nu denken: ‘Huh? Dus alles wat we in de cursus ‘Tem je 

Gremlin’ hebben geleerd is onzin?’ Nou nee hoor! Het is heel goed 

om te weten hoe je je gedachten kunt herformuleren zodat ze je gaan 

helpen. Maar tegelijkertijd moet je leren omgaan met de negatieve 

gedachten. Want die gaan zo nu en dan door ons hoofd, of we nu 

willen of niet… 



MODULE 3: Ons hoofd als gedachtenmachine

Oke, ik heb een opdracht voor je. Pak een blok met memoblaadjes, 

het liefst van die plakdingen, en zet de wekker op 10 minuten. Ik wil 

heel graag dat je gedurende 10 minuten alle gedachten op die 

memoblaadjes schrijft die in je opkomen. Voor elke gedachte pak je 

een nieuw blaadje. Als je denkt: ‘wat is dit voor een rotopdracht?’ 

prima, schrijf je dat op. Als je vervolgens denkt: ‘Ik denk helemaal 

niets’ ook een gedachte, opschrijven dus. Elk memoblaadje plak je op 

de muur, het raam, je bureau, whatever. Plak ze kriskras door elkaar. 

Zorg je dat je voldoende blaadjes hebt? Zet nu de wekker op 10 

minuten en doe de opdracht. 

Goed, wat doet dat met je, als je al die gedachten verspreid ziet over 

de muur/je bureaublad/het raam of waar dan ook? Besef dat je hoofd



als het ware behangen is met memobriefjes met allerlei gedachten. 

Om gek van te worden toch? En we kunnen er niets aan doen. Het 

enige wat we kunnen doen is accepteren dat het zo is. 

Een andere oefening:

Schrijf een oordeel over jezelf op een briefje in een paar woorden. ‘Ik 

ben dik’, ‘Ik ben slordig’, ‘Ik kan dit echt niet’. Ga helemaal op in die 

gedachte. Probeer de gedachte echt te geloven.

Nu schrijf je dezelfde gedachte op, maar je voegt toe dat je die 

gedachte hebt. Dus: ‘Ik heb de gedachte dat ik dik ben’, ‘Ik heb de 

gedachte dat ik dit echt niet kan’. Maakt dit verschil voor je? 

Waarschijnlijk kun je nu al met meer afstand kijken naar dezelfde 

inhoud. Alleen door te erkennen dat het maar een gedachte is, wordt 



de lading anders. Door afstand te nemen van je gedachte, wordt je 

minder snel meegesleept door die gedachte. Het helpt je herinneren 

dat het niet persé waar is, het is maar een gedachte (Jansen&Bakker, 

2015). 

Ons verstand vertelt ons de meest bizarre, onwillekeurige dingen. 

‘Je moet niet alles geloven wat je denkt’ is hier een passende 

uitspraak bij. 

Goed, wat kunnen we doen om wat minder serieus naar onze 

gedachten te kijken? Geef je verstand een koosnaampje! Mijn 

verstand heet Bep. Als ik weer eens negatieve, lelijke, disfunctionele 

gedachten heb over mezelf (en geloof me, die heb ik…) dan zeg ik 

soms hardop tegen mezelf: ‘Bep heeft weer een goede dag. Ze vindt 

dat ik er niets van bak!’ ‘Bep heeft weer eens vertrouwen in me, ze 



vertelt me weer eens dat ik er niet aan moet beginnen omdat het 

toch wel zal mislukken’. 

Ik zeg niet dat je niet serieus moet kijken naar valkuilen en mogelijke 

risico’s, dat bedoel ik pertinent niet! Maar aanschouw de gedachte en 

bepaal of hij waar is. Is het een feit? Is het echt waar? En kun je er iets 

aan doen? Zo ja: doe er dan wat aan! Kun je het tegenovergestelde 

doen van wat je verstand beweert? Zou dat je helpen? Wat houdt je 

tegen? Zo niet: accepteer het of verander je kijk op de wereld. En 

accepteer dat je verstand je soms wil beperken als 

beveiligingsmechanisme. Aan jou de keus wat je er mee wil doen! 

(mijn suggestie is om vervolgens de technieken uit de cursus ‘Tem je 

Gremlin’ toe te passen ;-) ) 



MODULE 4: Gericht op groei of zit jij vast?

Neem je sport in gedachte en kruis aan in hoeverre de stelling op jou 
van toepassing is. 

1 Mijn capaciteiten staan 
vast

O O O O Ik kan mijn capaciteiten verder 
ontwikkelen

2 Ik hou niet van 
uitdagingen

O O O O Uitdagingen zijn er om aan te 
gaan

3 Alleen mensen zonder 
talent moeten zich 
inspannen

O O O O Ik hou er van me in te spannen 
want dat zorgt ervoor dat ik 
beter word in wat ik doe

4 Ik kan niets met 
feedback en het helpt 
me zeker niet

O O O O Ik luister naar alle feedback, 
daar kan ik alleen maar van 
leren

5 Ik ben succesvol als ik 
mezelf kan bewijzen

O O O O Ik ben succesvol als ik mijzelf 
ontwikkel in wat ik doe

6 Mijn resultaten laten 
zien wie ik ben

O O O O Ik ben meer dan mijn resultaten

7 Ik heb last van het 
succes van anderen

O O O O Ik leer van het succes van
anderen en wil daar meer over 
weten

8 Ik mag geen fouten 
maken

O O O O Ik mag fouten maken want 
daardoor kan ik groeien



De test op de vorige pagina laat zien hoe jouw mindset in elkaar 

steekt. Carol Dweck onderscheidt 2 soorten mindset: de groeimindset 

en de vaste mindset. Je hebt me eerder wellicht ook al wel horen 

praten over uitkomst- en taakgericht. Mensen met een vaste mindset 

willen graag heel goed overkomen. Zij zijn er van overtuigd dat hun 

bestaansrecht afhangt van hun resultaten. Intelligentie en 

mogelijkheden zijn aangeboren. Als je weinig inspanning hoeft te 

leveren is de prestatie meer waard. Als je wel inspanning moet 

leveren heb je geen talent en is het resultaat minder ‘knap’. Mensen 

met een vaste mindset zijn geneidg om uitdagingen uit de weg te 

gaan. Ze geven snel op bij tegenslagen want fouten maken staat gelijk 

aan falen en fouten maken kan niet want dat gaat ten koste van je 

zelfbeeld. Het is een ‘zwakte’ om ergens veel energie in te moeten 



steken. Dat is vervelend en zonde van je tijd. Zij kunnen niet tegen 

kritiek en feedback wordt gezien als iets negatiefs. Zij zullen niet snel 

iets doen met feedback. Mensen met een vaste mindset voelen zich 

bedreigd door het succes van anderen. Zij zullen anderen ook sneller 

naar beneden halen. Als gevolg van deze zienswijze, zullen ze sneller 

op hun toppen van hun kunnen presteren, omdat zij geen moeite 

kunnen of willen doen om obstakels op te lossen. Zij zullen hierdoor 

nooit hun volledige potentieel benutten. 

Voor mensen met een groeimindset daarentegen is het proces nog 

belangrijker dan het eindresultaat. Zij willen groeien, beter worden, 

alles uit zichzelf halen. Van fouten kun je leren en groeien. Zij hebben 

een grote behoefte te leren. Hierdoor zullen zij dol zijn op



uitdagingen. Zij zullen doorzetten bij tegenslagen en alles op alles 

zetten om hieroverheen te komen. Inzet en volhardig zijn de weg naar 

succes en het behalen van je doelen. Zij leren van feedback en kritiek 

en leren van het succes van anderen. Succes van anderen zorgt voor 

inspiratie en motivatie. Doordat zij zo gericht zijn om alles uit zichzelf 

te halen wat er in zit, zullen zij over het algemeen verder komen dan 

mensen met een vaste mindset. De kans dat zij hun maximale 

potentieel bereiken is groter aanwezig dan bij de vaste mindset, 

omdat zij problemen en moeilijkheden aangaan en willen oplossen. 

Terug naar de vragenlijst: als jij de kruisjes vooral links hebt geplaatst, 

heb je momenteel vooral een vaste mindset. Staan de kruisjes vooral 

rechts, dan beschik je over een groeimindset. Bewustwording is stap



1. En toegegeven: De meeste mensen zullen het resultaat ook

belangrijk vinden. Bij topsporters zie je echter dat zij vooral alles uit 

zichzelf willen halen binnen de mogelijkheden. Daarbij vinden zij 

eindresultaat belangrijk omdat dit een belangrijke motivator is. 

OPDRACHT: Let binnen je sport eens op situaties waarin je 

voorbeelden ziet van vaste en groeimindset. Dat kan bij jezelf zijn, 

maar let vooral ook eens op anderen. Het kan op de club zijn, op 

wedstrijd, op social media, op tv, etc etc. Vul de formulieren op de 

volgende pagina in.

Door deze opdracht krijg je meer inzicht in de verschillende soorten 

mindset en in de gevolgen daarvan. 



• Ik zag deze situatie/dit filmpje/bericht/… of had deze ervaring:

• De mindset die ik daarin terug zie:
• Vast
• Groei

• Uitleg en gevolg:

______________________________________________________

• Ik zag deze situatie/dit filmpje/bericht/… of had deze ervaring:

• De mindset die ik daarin terug zie:
• Vast
• Groei

• Uitleg en gevolg:



• Ik zag deze situatie/dit filmpje/bericht/… of had deze ervaring:

• De mindset die ik daarin terug zie:
• Vast
• Groei

• Uitleg en gevolg:

______________________________________________________

• Ik zag deze situatie/dit filmpje/bericht/… of had deze ervaring:

• De mindset die ik daarin terug zie:
• Vast
• Groei

• Uitleg en gevolg:



OPDRACHT: Hou de komende week eens bij welke groei- en vaste 

mindset gedachten jij hebt

Vaste mindset Groei mindset



Je kunt je vaste gedachten uidagen en proberen om te zetten naar 

groeigedachten. Accepteer dat je de disfunctionele gedachte hebt, en 

bedenk welke geloofwaardige, helpende, groeigedachte je ervoor in 

de plaats kunt zetten. Kies welke gedachte je voor waar aan wil 

nemen. 

OPDRACHT:

Bevorderen groeimindset

Bedenk tegen welke problemen je aanloopt en hoe je normaal 

gesproken geneigd bent om hiermee om te gaan. Schrijf het probleem 

op en beoordeel of dat er objectief gezien sprake is van een 

probleem. Welke les schuilt er in het probleem? Wat heb je geleerd 

als het probleem is opgelost? 



Wat kun je concreet doen om dit obstakel te gaan handelen? Hoeveel 

stappen ben je verder als het probleem is opgelost? 

OPDRACHT

Hoe sta je nu in de groei/vaste mindset? Wat kun je nog meer doen 

om je meer bewust te zijn van beide mindsets in je sport en wat kun 

je nog meer doen om je groeimindset te ontwikkelen? 



OPDRACHT

Bevorderen groei-gedrag

Hou deze week eens bij wat je goed gedaan hebt om te bereiken wat 

je wil bereiken. Schrijf ook op welke kwaliteiten daarbij horen. 

Compliment/actie Kwaliteit

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7



MODULE 5: De mindset van een topsporter

Zoals we in deze cursus hebben gezien zijn topsporters er vooral op 

gericht om zichzelf verder te ontwikkelen tot de beste versie van 

zichzelf. Zij zijn zeker ook gericht op uitkomst, dat is een belangrijke 

motivator, maar als je teveel op de uitkomst gericht bent dan is de 

kans groot dat je vastloopt.

Zijn in het hier en nu

Veel mensen met een niet optimale mindset zijn vooral bezig met het 

verleden (fouten die gemaakt zijn, hoe het de vorige keer ging, hoe 

het anders zou moeten gaan) of met de toekomst (wat nou als het 

mis gaat, het gaat keigoed, dit wordt een succes! Als ik mijn punten 

binnenhaal start ik de volgende keer een klasse hoger). van je taak. 



Het probleem hiervan is dat je niet bezig bent met het nu en dat je 

dus afgeleid raakt van je taak. Probeer bezig te zijn met je taak en niet 

met iets anders. In de cursus ‘Focus en Aandacht’ zullen we hier 

uitgebreid aandacht aan besteden. 

Waarnemen versus oordelen

Er is een verschil tussen waarnemen en oordelen. Je kunt vaststellen 

dat iets niet goed is gegaan. Dat is waarnemen. Als je vervolgens de 

conclusie trekt dat je waardeloos bent, dat je het nooit gaat leren en 

dat het wel een hele stomme fout was, dan ben je aan het oordelen. 

Aan oordelen heb je niet perse iets op het moment dat je een 

prestatie moet leveren. Probeer de situatie waar te nemen en te 

handelen zoals nodig is om te dealen met de situatie. Probeer de



emotie eruit te laten. 

Focus

Focus is de sleutel tot winst en helaas is verlies van focus ook vaak de 

reden van verlies. Probeer bezig te zijn met je taak en je niet te laten 

afleiden door onbelangrijke aspecten. Denk aan je telefoon tijdens 

een training, gesprekken langs de kant, niet ter zake doende prikkels 

etc. etc. Bedenk wat je taak is en wat je nodig hebt je taak goed te 

kunnen uitvoeren.

Consumeren verus investeren

Ben jij iemand die verwacht dat een ander het wel van je overneemt 

als het lastig wordt? Die vindt dat de trainer vooral verantwoordelijk



is voor wat je leert? Met andere woorden: consumeer jij wat een 

ander je aandraagt of ben je actief bezig jezelf te ontwikkelen? 

Hiermee wordt ook bedoeld: train je alleen op het trainingsveld of 

pak je buiten je begeleide trainingen ook de zaken op?

We zien vaak dat mensen buiten de training om niet werken aan 

datgene waar ze in de training mee bezig zijn geweest. Ze trainen 

opeens zonder intentie. Ze gaan dan voor ‘save’ en makkelijk en fijn 

en zien wel wat ze doen. Natuurlijk is het goed om zo nu en dan een 

paar stappen terug te doen en iets makkelijks op te pakken, de boog 

kan immers niet altijd gespannen staan, maar het wordt een ander 

verhaal als je eigenlijk ontwijkt waar je mee bezig zou moeten zijn. 

Investeer in jezelf en je trainen, dat brengt progressie met zich mee. 



Zo komt het ook voor datmensen tijdens een wedstrijd of examen 

opeens op save spelen en heel anders te werk gaan dan tijdens de 

training. Bedenk dat er veel meer te winnen valt dan een wedstrijd als 

je gaat voor progressie en groei. En daar hoort soms ook bij dat je 

jullie grenzen opzoekt en niet altijd op veilig speelt.

Respect voor je tegenstander

Hoe vaak wordt een tegenstander niet afgekraakt. Of hij nu wint of 

verliest, er is altijd wel wat te mopperen. Heel vaak krijgt de winnaar 

een hele bak ellende over zich heen aan wat niet goed was en hoe 

oneerlijk het is. Stop daarmee. Je doet je tegenstander hiermee te 

kort. Uiteindelijk ondermijn je je zelfrecpect door je tegenstander af 

te vallen. Als je een wedstrijd verliest, is je tegenstander op dat



moment in de ogen van de jury of keurmeester beter, zo simpel is het. 

Als je wil winnen weet je je taak…

Tot slot:

Bedenk dat elke achtie onderdeel is van een leerproces, ook als die 

actie niet succesvol is. Het gaat erom wat je er vervolgens mee doet.  



MODULE 6: Beschouwing

In deze module hebben we 2 aspecten behandeld: 

Allereerst hebben we gezien dat het niet altijd werkt om je gedachten 

te willen controleren. Accepteren dat heel regelmatig voorkomt dat er 

ongewenste, disfunctionele gedachten door je hoofd gaan is een 

belangrijke stap. En ook dat we hierdoor emotioneel geraakt kunnen 

worden. We hebben een aantal technieken behandeld die je gaan 

helpen meer afstand te nemen van je gedachten zodat je minder 

meegesleept wordt door die gedachten. In combinatie met de 

technieken die je in ‘Tem je Gremlin’ leert, zul je beter in staat zijn 

een juiste mindset te ontwikkelen.

Daarna hebben we het gehad over die mindset. We hebben gezien



dat er zoiets is als een groeimindset en een vaste mindset. Je hebt 

tools meegekregen die je gaan helpen een helpende mindset te 

ontwikkelen.

Tot slot hebben we valkuilen en tegenhangers besproken van een 

sportmindset. 

Bedenk nu voor jezelf wat je hebt gehad aan de voorgaande modules. 

Hoe kun je de informatie integreren in jouw sport en jouw specifieke 

situatie. Bedenk ook waar je eventueel nog tegenaanloopt. 



De laatste opdracht van deze module is:

Laat me weten wat je aan deze cursus hebt gehad en wat situaties zijn 

die voor jou nog moeilijk zijn om te handelen. Dan kunnen we verder 

aan de slag. 

Op jullie succes!
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