
Module 1: Over stress, spanning en zenuwen

Alhoewel er niet perse problemen hoeven te zijn om te kunnen 

profiteren van mentale training, volgt een groot deel van mijn cursisten 

de training omdat zij last hebben van wedstrijdspanning. Zij ervaren op 

dusdanige wijze spanning, dat zij niet meer goed kunnen functioneren. 

Er is sprake van spanning, maar vaak ook van angst. 

Angst is een negatieve mentale staat die gekenmerkt wordt door 

nervositeit, piekeren en activatie van het lichaam (Weinberg & Gould, 

2011). Angst is natuurlijk op zich een heel nuttige emotie. Het stelt je 

lijf in staat om supersnel te kunnen reageren op potentieel gevaarlijke 

situaties. Vroeger, toen wij nog heel goed moesten oppassen dat we 

niet ten prooi vielen aan roofdieren, was angst een levensreddende 

emotie. En ook nu, als we de straat willen oversteken en er komt een 

auto de hoek om gescheurd, stelt angst ons in staat om snel te kunnen 

reageren. Maar heel vaak is angst ook niet terecht omdat heel veel 

situaties die wij als angstig waarnemen, helemaal niet levensbedreigend



zijn en feitelijk helemaal niet met angst bezien hoeven worden. 

Als je dat nog niet gedaan hebt is het handig om de werkbladen 

behorende bij module 1 even uit te printen want ik wil je graag een 

opdracht geven. Neem een situatie in gedachte waarin je heel 

opgewonden, blij, euforisch was. Dat kan zijn omdat je ergens heel erg 

naar uitkeek zoals bijvoorbeeld sinterklaas vroeger, of omdat iets heel 

erg goed ging, of omdat je een mega compliment hebt gekregen. Het 

maakt niet uit wat maar bedenk een situatie waarin je helemaal hyper 

was, in positieve zin. Schrijf nu eens op wat je toen aan jezelf merkte. 

Wat voelde je, waar voelde je, hoe merkte je aan jezelf dat je zo 

ontzettend hyper was. Voer eerst deze opdracht uit voordat je verder 

leest…. 

Oke, top. Nu wil ik dat je een situatie in gedachte neemt waarbij je heel 

zenuwachtig was, je echt opkeek tegen de situatie, erg gespannen was. 

Wat merkte je toen aan je lijf? Waar voelde je toen de spanning? En wat 

voelde je? Maak de opdracht voordat je verder leest. 



Tot slot wil ik dat je beide rijtjes met elkaar vergelijkt. Waarschijnlijk zul 

je zien dat de signalen best op elkaar lijken: de meeste mensen ervaren 

bij situaties waarin ze positief opgewonden zijn kriebels in hun buik, een 

hart dat sneller gaat kloppen, druk op het hoofd, beweeglijkheid, slappe 

benen. Dezelfde signalen worden ook gerapporteerd in situaties waarin 

ze angstig zijn, tegen een situatie opzien. 

Deze oefening laat ons zien dat ons lijf weinig onderscheid maakt 

tussen situaties die positief of negatief spannend zijn, de signalen zijn 

immers vrijwel hetzelfde. De manier waarop wij de situatie waarnemen, 

ergens tegenaankijken, de betekenis die we eraan geven, maar in dit 

geval vooral de manier waarop wij de signalen interpreteren, zorgt 

ervoor dat de signalen worden geïnterpreteerd als iets negatiefs. 

In de volgende module gaan we in op de verschillende vormen van 

spanning en angst en naar wat spanning nu eigenlijk is en wat het voor 

ons kan doen. 


