
Module 5: Activatietechnieken

Zoals ik eerder al beschreef, komen sporters vooral bij mentale training 

uit als ze vinden dat ze te gespannen zijn voor wedstrijden of 

belangrijke evenementen. Zij hopen dan dat ik ze kan leren niet meer 

zenuwachtig te zijn. Nu weet je inmiddels, dat je een zekere mate van 

spanning nodig hebt omdat dit je lijf en hoofd in staat stelt die prestatie 

te leveren. (En hopelijk heb je ook door dat mentale training je veel 

meer kan bieden )

Maar wat nu als jij juist iemand bent die wel wat extra activatie kunt 

gebruiken? Die merkt dat het allemaal niet zo uitmaakt? Wat vandaag 

niet komt komt morgen wel? Deze mensen zijn vaak onvoldoende 

gefocust, laten zich snel afleiden, halen zeker niet het beste uit zichzelf 

en maken snel slordigheidsfouten vanwege een slechte voorbereiding. 

Sporters die merken dat ze te relax zijn, moeten dus juist proberen 

zichzelf meer op te peppen.

Ik merkte dit ‘probleem’ bijvoorbeeld regelmatig als ik in de 



paardensport een tweede proefje moest rijden. Meestal ging de 1e proef 

gewoon heel goed en was ik voor mijn gevoel wel klaar. Ik was dan moe 

en had geen zin meer. Dan moest ik echt een manier vinden om mezelf 

opnieuw te motiveren en ook die tweede proef te knallen. Heel anders 

was het als de 1e proef ‘mislukt’ was, dan was ik compleet aan om de 2e

proef te laten zien wat we in huis hadden!

Je zult merken dat de technieken lijken op die van de 

ontspanningstechnieken, maar dan juist andersom. Want wat kun je 

doen?

- Gedachtecontrole/zelfspraak

Je zult merken dat je jezelf niet zo motiverend toespreekt op het 

moment dat je te laag in je energie zit. ‘Ik heb geen zin meer’, ‘Wat doe 

ik hier eigenlijk?’, ‘Ik had ook op het terras kunnen zitten’, ‘Nog 1 koffie 

en dan komt de rest wel’ etc. etc. Als je je hier bewust van raakt, kun je 

hier iets mee doen, en wel door activerende, motiverende zelfspraak



toe te passen. ‘Oke, ik heb er niet zoveel zin in vandaag, maar ik ben er 

nu toch dus waarom zou ik er niet voor gaan?’, ‘Kom op, je kunt dit! 

Laat ze een poepie ruiken!’, ‘Joh, een beetje actie! Kom op!’. Je pept 

jezelf als het ware op en motiveert jezelf.

- Luister naar activerende muziek

Je kent het misschien wel: je zit in de auto en je favoriete liedje is op 

de radio. Voor je het weet rij je net een tandje te hard. Muziek kan je 

activeren, energiek maken. Bij het darten en bij het boksen hoor je het 

wel: keiharde muziek bij opkomst. Deze muziek kan je hele lijf vullen 

en zorgt ervoor dat je in een bepaalde gemoedstoestand terecht komt. 

Het kan je zelfvertrouwen geven en een energieboost. Zorg dat je op 

wedstrijd/examen je favoriete nummers bij je hebt. Dat kan in je auto 

(lekker hard) of op je telefoon met een koptelefoon. Zoek nummers uit 

waarbij jij merkt dat die je een energieboost geven. En leef je helemaal 

uit. Brul mee, drum mee, dans mee, wat dan ook, alles wat jou 

activeert. En het leuke is: we kunnen ook muziek horen terwijl het niet 



wordt afgespeeld. Denk maar eens aan die keer dat dat irritante liedje 

niet uit je hoofd wilde. Hier kunnen we gebruik van maken: op het 

moment dat je het veld oploopt of de ring inrijdt kun je je inbeelden dat 

je je favoriete nummer vkeihard door de ruimte hoort spelen. Zie ons 

komen, wij gaan ervoor, wij gaan knallen!  

- Doelen stellen

Stel jezelf uitdagende maar haalbare doelen. Als je merkt dat je iets 

moet doen wat je iets te simpel vindt, maak het uitdagend. Zorg dat je 

het ergens voor doet.

- Fysieke warming up

Zorg dat je ademhaling sneller wordt waardoor er meer adrenaline 

vrijkomt en je geactiveerd wordt. Door lichamelijk actief te worden zul 

je ook energieker worden. Adelinde Cornelissen zie je soms boksen 

voordat ze van start gaat. Wat doen wij als ruiter of hondengeleider 

eigenlijk aan warming up voor onszelf?



- Ontwikkel routines

Door routines te ontwikkelen kun je je lijf in de juiste prestatietoestand 

zetten. Dat zie je wel als basketballers een vrije worp mogen nemen, of 

als tennisers moeten opslaan, bij golf voordat ze een slag nemen. Over 

het ontwikkelen van routines zullen we het uitgebreid hebben in de 

bonusmodule.

- Lach en heb plezier

Bedenk waarom je in eerste instantie je sport bent gaan beoefenen: je 

vond het leuk! Denk daaraan terug en heb plezier. En je kunt je hoofd 

voor de gek houden: door te lachen zul je op een gegeven moment ook 

merken dat je stemming (positief) verbetert.

En nu aan de slag. Welke technieken ga jij uitproberen?  


