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W innen is leuk voor onze
kinderen, maar plezier is
belangrijker.’ De tekst op
de spandoek bij menig
sportclub laat aan duide-

lijkheid niets te wensen over. Toch wijst de
praktijk vaak anders uit. Zodra de wedstrijd
eenmaal begint, blijkt het toch om de pun-
ten te gaan. „Wie op een zaterdagochtend
naar een sportveld gaat, ziet een heleboel
schreeuwende ouders en trainers langs de
kant”, weet sportpsycholoog Huibrecht
Boluijt. „Mensen die de mond vol hebben
van opleiden, maar uiteindelijk maar met
één ding bezig zijn en dat is winnen.”

De Middelburger Boluijt en Kees Koole,
osteopaat uit Sint Laurens, krijgen in hun
praktijk nogal eens met (jeugdige) sporters
te maken die blokkeren en het plezier in
hun hobby zijn kwijtgeraakt, met alle kwa-
lijke gevolgen van dien. „Kinderen worden
over de kling gejaagd, geestelijk en fysiek”,
stelt Koole.
„Soms worden kinderen echt kapot ge-
maakt. Dan worden ze volgepompt met
stress, terwijl de wedstrijdspanning al meer
dan genoeg is. En dan wordt er ook nog ge-
roepen dat ze met stress moeten leren om-
gaan. Daar worden ze hard van. Allemaal
onzin en eigenlijk gewoon gevaarlijk.”
Koole grijpt vervolgens naar een papiertje
en tekent een hart. „Zeventig procent van je
kracht komt door je hart”, legt hij uit. „Bij
stress gaat de milt in de verdediging en
moet het hart tegen een grotere weerstand
in pompen. Het gevolg is dat er minder
bloed in de spieren en hersenen komt. Dan
wordt de sporter dus minder krachtig en
kan hij niet meer optimaal functioneren.”
Boluijt en Koole richten hun pijlen op
ouders, maar vooral ook op de vele trainers
en coaches. „De kunst van een goede trai-
ner is om het ware talent van een sporter
tot bloei te brengen, maar de meesten zijn
ter meerdere eer en glorie van zichzelf be-
zig”, meent Koole.
In zijn ogen mist de gemiddelde trainer de
kennis en kunde om goed met jonge, ambi-
tieuze sporters om te gaan. „Ze zijn goed op-
geleid in techniek en methodieken van het
spelletje, maar van pedagogiek en psycholo-
gie hebben ze vaak te weinig kaas gegeten.”
Dat op zich is de vakgroep nog niet eens he-

lemaal te verwijten. Vaak ontbreekt het het
trainersgilde simpelweg aan tijd. Maar als
de kennis en kunde er niet zijn, waarom
zou je de deskundigen die over het sociale
welzijn van de kinderen kunnen waken,
dan niet van buitenaf aantrekken? Binnen
jeugdopleidingen en sportverenigingen ge-
beurt dat tot nu toe echter weinig. „Als je
met een mentale begeleider of psycholoog
aan komt, ben je soft bezig”, stelt Boluijt.
„Of de trainer doet alsof hij die vaardighe-
den wel allemaal beheerst. De trainer wil al-
tijd de heerschappij houden. Iemand van
buitenaf mag niet aan zijn koninkrijk ko-
men. Psychologen zijn te confronterend en
boezemen angst in. Dan kom je aan heilige
huisjes.”
Bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland
(JVOZ) hebben ze dat volgens Boluijt en
Koole wel goed begrepen. Daar worden veel
jonge voetballers in een veilig sportklimaat
opgeleid. JVOZ maakt daarbij gebruik van
de diensten van psycholoog Ad Vos uit Mid-
delburg. „Bij de JVOZ hebben ze beseft dat
ze die kennis moeten inhuren en ik weet ze-
ker dat ze daar hun voordeel mee doen. Een
psycholoog of mentale begeleider houdt
zich verre van het prestatiegerichte, die
waakt over de zieleroerselen van de sporter.
Er komt nogal wat op een jonge voetballer
af. School, trainingsuren maken en wedstrij-
den spelen, het is niet niks.”

D e JVOZ is een uitzondering. „Bij
veel sportopleidingen worden kin-
deren volgepropt met allerlei op-

drachten. Dat worden mini-profjes of nog
erger robotjes. Voor die spelers wordt ge-
dacht. In plaats van dat er aan spelers wordt
gevraagd waarom hij voor een bepaalde op-
tie koos, zegt de trainer dat hij voor die op-
tie had moeten kiezen. En als de speler niet
doet wat de trainer hem heeft opgedragen,
wordt hij geschoffeerd. In zo’n geval is de

door Henk van de Voorde

IJZENDIJKE – De tennissers van Tiola
uit IJzendijke staan voor een lood-
zware klus in de derde klasse van
de landelijke mixedcompetitie.
Handhaving zou al een klein won-
der betekenen voor de
Zeeuws-Vlaamse equipe. Dat on-
derschrijft ook de 23-jarige Ruben
Haverbeke, geboren en getogen in
IJzendijke en inmiddels drie jaar
studerend aan de Hogere Academy
voor Lichamelijke Opvoeding (HA-
LO) in Den Haag.

,,Op papier zijn we ‘favoriet’ om
eruit te gaan, maar als het meezit
zouden we ons zomaar kunnen
handhaven. Drie jaar geleden heb-

ben we ook al in de derde klasse
gespeeld, maar degradeerden met-
een. In vergelijking met toen, heb-
ben we echter een sterker team.
De factor geluk kan een belangrij-
ke rol spelen. Als je bijvoorbeeld
zware driesetters een aantal keren
winnend afsluit, kan de balans uit-
eindelijk positief uitvallen”, ver-
klaart Ruben Haverbeke.
De tennisser staat bekend om zijn
vlijmscherpe backhands en prima
loopvermogen.
Daisy Boogaard is net als Haverbe-
ke afkomstig uit IJzendijke en zit
ook in het team.
Ook routinier Patrick Marteijn uit
Slijkplaat is weer van de partij,
evenals de 3-spelers Sophie de
Schepper en Dennie Cappendijk

die beiden opgroeiden in Vogel-
waarde.
4-speler Bernd van Broekhoven
uit Terneuzen maakt eveneens
weer deel uit van de
West-Zeeuws-Vlaamse brigade.
Tegenover het wegvallen van Im-
re van Overloop en José de Wit,
staat de komst van de Vlaamse
Dominique Vyncke. ,,Dominique
is bij ons terechtgekomen via
Christiaan Trapman. Helaas is hij
zelf geblesseerd aan zijn knie.
Christiaan is in januari in het zie-
kenhuis van Brugge geopereerd.
Zijn blessure leek eerst mee te val-
len, maar het werd toch een pitti-
ge ingreep.”
Bij de Aardenburger is een cyste
op zijn meniscus verwijderd, een

Als je als
coach alles
voorkauwt,
maak je er
angstige
wezens
van, in
plaats van
creatieve
geesten
Huibrecht Boluijt

MENTALE BEGELEIDING

“

Het gevecht tegen
de heilige huisjes

Nieuwdorp
Middelburg

Sloeweg

B
e
rn

h
a
rd

w
e
g
 W

e
st

E
u

ro
p

a
w

e
g

 O
o

s
t

Assenburgweg

B
o
rs

se
ls

e 
d
ijk

Frankrijk
weg

N62

N62

tolple
in

N254

Vanaf begin maart 2013 werkt de N.V. Westerscheldetunnel aan het
wegvak tussen het Tolplein en de aansluiting op de Sloeweg. Het is
het laatste onderdeel van de verdubbeling van de toeleidende wegen.
De werkzaamheden veroorzaken beperkte hinder voor het verkeer.
Houd rekening met de nieuwe tijdelijke situatie. Wanneer er sprake is
van een omleiding volg dan de gele borden.

Wegwerkzaamheden ten noorden van het Tolplein vanaf

woensdag 10 april t/m vrijdag 26 april.

- Er wordt voornamelijk op werkdagen gewerkt van 07.00 u tot 17.00 u
- Snelheidsbeperking 70 km/uur
- Pas op voor werkverkeer

Werkzaamheden op en rondom het Tolplein

Let op: de Westerscheldetunnel zelf is niet afgesloten en blijft dus 

in beide richtingen beschikbaar.

www.westerscheldetunnel.nl

- Buitenste rijbaan tot en met Borsselsedijk afgesloten
- Wanneer verkeerslussen niet beschikbaar zijn, wordt een
omleidingsroute via de Frankrijkweg (afrit Nieuwdorp) en de
Europaweg Oost ingesteld. Houd rekening met 5 - 10 minuten extra
reistijd.

Wegwerkzaamheden ten zuiden van het Tolplein vanaf

maandag 8 april t/m donderdag 11 april.

- Er wordt gewerkt van 19.00 u tot  06.00 u
- Maandag- en dinsdagnacht 8 en 9 april: asfalteren derde rijstrook
- Woensdagnacht 10 april: buitenste banen van het Tolplein
worden geasfalteerd; houd links aan voor passeren tolpoorten;
geen breedtetransport mogelijk

- Donderdagnacht 11 april: binnenste banen van het Tolplein worden
geasfalteerd; houd rechts aan voor passeren tolpoorten

- Op het Tolplein 30 km/uur
- 1 rijbaan beschikbaar en 70 km/uur
- Pas op voor werkverkeer

Wijzigingen onder voorbehoud.

Onze excuses voor het ongemak.

Meer informatie:

Kijk op www.westerscheldetunnel.nl
of stuur een e-mail naar info@westerscheldetunnel.nl
of bel de Klantenservice
- vanuit Nederland: 0900 - 23 58 866 (€ 0,05/min.)
- vanuit België: 0031 - 113 - 23 28 44
Volg ons ook op Twitter via @WSTVerkeerr
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Zwemster Judith Stap is vrij-
dagavond tijdens de Swim
Cup in Eindhoven derde
geworden op de 800 vrij. De
Middelburgse tikte in de
finale, waarvoor ze zich
donderdag als vijfde ge-
plaatst had, aan in 9.04,09 mi-
nuten. De Walcherse, die
voor PSV uitkomt, was de
beste Nederlandse. Eerder op
de dag werd ze met 17.35,14 al
vierde op de 1500 vrij. Bjorn
Scherbeijn, afkomstig uit Aar-
denburg, werd dertiende op
de 200 wissel. Het jonge ta-
lent klokte 2.10,73.

Feyenoord Soccer Schools or-
ganiseert tijdens Hemel-
vaart, op donderdag 9 en
vrijdag 10 mei, een twee-
daags Soccer Camp bij voet-
balvereniging Sluiskil. De
trainingen worden inhoude-
lijk verzorgd door de Feye-
noord Academy. Het voetbal-
kamp is toegankelijk voor
spelers tussen zes en zestien
jaar. Er wordt twee dagen ge-
traind op de Feyenoord-ma-
nier, van 9.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie op www.
feyenoordsoccerschools.nl

kans groot dat zo’n ventje gaat blokkeren en
zich aangevallen voelt.”
„Geef ze vertrouwen en verantwoording.
Laat ze meedenken en laat ze hun ding
doen. Je moet van je trainer ook fouten mo-
gen maken. Als je als coach alles voorkauwt,
maak je er angstige wezens van, in plaats
van creatieve geesten.”
„Het is niet voor niets dat Cruijff nog steeds
predikt dat je die gasten tot hun vijftiende
moet laten doen wat hen goeddunkt. Laat
ze pingelen, laat ze ontdekken in plaats van
dood coachen. Je moet jezelf kunnen zijn
en geen rol te hoeven spelen.”
„Het lijkt wel of het plezier wordt uitgescha-
keld”, stelt Boluijt. „Ik heb trainingen van
jeugdteams gezien waarbij nooit werd gela-
chen. Sterker nog: de trainer zei letterlijk
dat hij bepaalde wanneer er gelachen zou
worden. Ze worden getraind om hun intrin-
sieke motivatie uit te schakelen. Als ik zo ie-
mand in mijn praktijk krijg, probeer ik te-
rug te gaan naar de basis, naar hun talent
en naar hun motivatie om aan sport te gaan
doen. Ze zijn ooit gaan sporten, omdat ze

het gewoon leuk vonden. Ze moeten weer
kunnen genieten, zonder faalangst. Cruijff
vroeg zich onlangs af hoe het toch komt dat
het met het niveau in Nederland zo droevig
is gesteld. Zou het te maken kunnen heb-
ben met de manier waarop talent wordt ge-
scout en begeleid?”

B oluijt: „Brave volgzame en daarmee
goed instrueerbare kinderen worden
als talenten gezien. Grilligheid mag

niet. Eigenwijsheid wordt als brutaal gezien.
Alles moet controleerbaar zijn voor de trai-
ner. Een goede trainer, en die zijn er uiter-
aard ook genoeg, durft zich te laten uitda-
gen door zijn speler, ouders of een andere
deskundige. Als je immers weet waarvoor je
staat, ga je graag het gesprek aan in plaats
van dat je je aangevallen voelt. Je kunt uitleg-
gen waarmee je bezig bent. Dit zijn de trai-
ners die het ver schoppen. Zij zijn be-
nieuwd naar andere perspectieven en heb-
ben geen vernauwde blik.”
Huibrecht Boluijt en Kees Koole trekken
ten strijde tegen de ondeskundigheid, onwe-

tendheid en de arrogantie. Ze houden bin-
nenkort lezingen en proberen trainers bij
het doorgronden van de materie te helpen.
„Het wordt tijd voor zelfreflectie”, meent
Koole. „Trainers moeten vooral niet denken
dat ze onfeilbaar zijn”, vult Boluijt aan. „Ze
moeten het aandurven om zich kritisch te
laten bekijken. Dat is soms een hele stap,
maar het draagt bij aan een beter sportkli-
maat. Als je dat beseft, kun je elkaar helpen
en hoef je de mentale begeleider of psycho-
loog niet als een bedreiging te zien.”
Wat dat betreft deed het Boluijt en Koole
goed dat PSV-directeur Tiny Sanders on-
langs het boetekleed aantrok naar aanlei-
ding van de aaneenschakeling van misdra-
gingen door verschillende spelers. „Dat het
zo vaak uit de hand loopt verbaast me niet”,
zegt Boluijt. „De topsporters zijn gaan gelo-
ven in wat ze van jongs af aan krijgen inge-
prent. Verliezen mag niet. En daarmee gaan
ze dus voorbij aan het basisprincipe van het
spel en de ethiek van de sport, dus dat ver-
liezen kan én mag.”

Jan Dagevos

Vandaag wordt in Goes de
Oosterscheldeloop gehou-
den. Voor de hardloopwed-
strijden met start en finish
vlakbij Sportpunt Zeeland
hebben zich al meer dan
tweehonderd atleten aange-
meld. Ze doen mee aan de 3,
10 of 20 kilometer. Er is ook
flink wat animo voor de
wandeltocht. Na-inschrijven
is mogelijk. Dat kan in Sport-
punt Zeeland, vanaf 12.00
uur. De start van de 10 en 20
kilometer is om 14.00 uur,
de 3 kilometer om 14.10 uur.
Bij de mannen is Huub van
Noorden uit Goes één van
de favorieten op de 20 kilo-
meter. Anjolie Engels is de
te kloppen vrouw op de 10
kilometer. AV’56 tekent
voor de organisatie.

Feyenoord Soccer
Camp in Sluiskil

stukje kraakbeen onder de knie
en bovendien is de voorste kruis-
band ingescheurd.
Komende zondag is in IJzendijke
om 12.00 uur de ouverture tegen
het Rotterdamse Victoria.
,,Normaal gesproken hadden we
uit tegen Victoria moeten spelen,
maar vanwege de staat van de ba-
nen daar kon de wedstrijd niet
doorgaan. In onderling overleg is
daarom besloten om in IJzendijke
te tennissen. Wat onze doelstel-
ling is? Vooral genieten. We zit-
ten in een hele mooie klasse. Nee,
ik ben geen aanvoerder, dat is Pa-
trick Marteijn. Hij is precies der-
tig jaar ouder dan ik, maar vooral
in de dubbels en mixen nog altijd
belangrijk voor ons. Ik heb me

een beetje verdiept in onze tegen-
standers. Van Victoria weet ik dat
er een 2-speler bij zit. Verder spe-
len er ook een jongen en een
meisje in dat team die bij de top
van Nederland behoren tot en
met 16 jaar. Diverse spelers van
Voctoria spelen regelmatig A-toer-
nooien. Een groot verschil met
ons”, memoreert Ruben Haverbe-
ke.
Zijn team vierde vorig jaar thuis
in IJzendijke, door een klinkende
7-1-overwinning op de reserves
van het Vlissingse De Schelde,
het kampioenschap van de vierde
klasse. Tegenover de titel van Tio-
la stond de degradatie van De Bos-
kreek. In Breskens werd de compe-
titie afgesloten met een 6-2-neder-

laag tegen de reserves van het
Middelburgse MLTC. Het team
uit Breskens tracht via het kam-
pioenschap in de vijfde klasse het
prijsgegeven terrein te herwin-
nen.

Mannen
In de eerste klasse van de man-
nencompetitie staan Drive en De
Boskreek in dezelfde poule. De
Sasse formatie, onder leiding van
captain Dylan Blackman, degra-
deerde vorig jaar uit de hoofdklas-
se.
De Bressiaanders werden kam-
pioen in de tweede klasse. Huls-
ter Ambacht komt door twee kam-
pioenschappen op rij, dit jaar uit
in de vierde klasse.

Veel animo voor
Oosterscheldeloop

Stap op podium
tijdens Swim Cup

� Kees Koole (links) en Huibrecht Boluijt proberen een lans te breken voor de mentale begeleiding in de sport. foto Ruben Oreel
G O E S

E I N D H O V E N

een loodzware klus

� Ruben Haverbeke: ,,Op papier zijn we ‘favoriet’ om eruit te gaan.”
foto Camile Schelstraete

S L U I S K I L
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