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Gregory van der Wiel
verwerkt een mentale
dreun op het allerhoogste
podium. Met Oranje verliest hij de WK-finale van
2010 van Spanje.
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OPINIE Thijs Wagenaar, sportpsycholoog

Laat brief Van der Wiel
een alarmsignaal zijn

G

regory van der
Wiel schreef in zijn
open brief op zijn
website: ’Als profvoetballer had ik
altijd de druk om de beste
kant van mezelf te laten
zien, hoe ik me ook voelde.
Ik zette altijd mijn emoties
opzij en dat is iets dat zich
na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede,
teleurstelling, verdriet’.
In de topsport wordt emoties tonen vaak gezien als
een teken van zwakte en
word je geacht sterk genoeg
te zijn om met je eigen ‘zooi’
te dealen. Juist daarom is
het zo dapper dat Gregory
van der Wiel en Ricardo
Kishna zich hierover uitspreken.

Strandbal

Want te vaak is nog de beleving dat jonge sporters die
niet kunnen omgaan met
emoties, tegenslagen en de
gevolgen ervan, niet goed
genoeg zijn voor de top.
Maar wanneer de emoties
zich opstapelen en je hebt
geleerd om ze weg te drukken of ze te omzeilen, dan
duw je eigenlijk constant
een strandbal onder water.
Steeds dieper en dieper, die,
totdat je er niet meer bij
kunt onder water, met een
enorme klap omhoog knalt.
De kans is groot dat een
sporter op de lange termijn
schade oploopt in de vorm
van bijvoorbeeld depressivi-

Ex-international Gregory van der Wiel
openbaarde deze week dat hij kampt met
angstgevoelens en paniekaanvallen. Ook
ex-Ajacied Ricardo Kishna deelde soortgelijke ervaringen. Thijs Wagenaar ziet
de signalen als aansporing voor clubs om
sporters al vroeg mentaal te begeleiden.
teit, faalangst en/of hartkloppingen.
Het signaal van Van der
Wiel moet voor clubs, begeleiders en ouders alarmerend genoeg zijn om mee
aan de slag te gaan. Hoe
dan? Leer spelers vanaf de
jeugdopleiding hoe om te
gaan met hun mentale gesteldheid. Laat zien, dat het
oké is om te praten over
emoties en uitdagingen. Het
is essentieel dat spelers bij
bvo’s (betaald voetbal organisaties) minimaal vanaf
hun veertiende jaar mentale
begeleiding krijgen. De bedragen die omgaan in het
voetbal blijven stijgen, de
druk door sociale media
wordt alleen maar groter,
maar de begeleiding blijft
hetzelfde. Maak je ruimte
om hierover te praten, dan
is er ook ruimte voor groei.
Dat vraagt lef van coaches,
bestuursleden, ouders en
sporters om dingen anders
te gaan inrichten. Want uiteindelijk draait het in de

topsport om winnen. En
daar hoort een optimale begeleiding bij. Zoals ze in Engeland al langer roepen: ’Ik
ga naar een sportpsycholoog om beter te kunnen
presteren’.

Paniekaanvallen

Van der Wiel schrijft dat
hij de grootste emotionele
klap kreeg toen hij vorig jaar
moest vertrekken bij Toronto FC, waar hij zich erg thuis
voelde. Hij verhuisde naar
Los Angeles, maar
kwam daar niet aan de
bak. Zijn routinematig
leven van elke dag trainen en elke week wedstrijden spelen veranderde in een leven zonder doelen of routine.
’Zes maanden later begonnen mijn paniekaanvallen’, meldt Van
der Wiel.
Voor veel topsporters
die altijd bezig zijn met
het behalen van hun
doelen, kan het be-

angstigend zijn wanneer ze
denken aan het leven erna.
Wat als het topsportleven
wegvalt en de omgeving je
ook niet meer ziet als de
topsporter, maar als individu? Wie schuilt er dan achter de topsporter en wat kan
je naast dat topsportleven?

Identiteit

Ook hier is een rol weggelegd voor bvo’s. Met de juiste
begeleiding kunnen spelers
vaardigheden beheersen die
ze na hun carrière ook kunnen gebruiken. Neem ze
daarin mee. En kijk bij jonge
sporters samen met school
en de ouders hoe het kind/
de speler zich ontwikkelt als
individu met zijn eigen
identiteit. Wie ben je, wie
wil je zijn en wat is jouw
(maatschappelijke) droom
naast en na jouw sportcarrière? Als de identiteit niet
wordt ontwikkeld, dan is
het natuurlijk doodeng
om opeens stoppen
met jouw sport. Daar
moet je op voorbereid zijn. Door die
schaduwkant
te
schetsen,
hebben
Van der Wiel en
Kishna veel begeleiders, ouders en sporters een grote dienst
bewezen.
Thijs Wagenaar is
sportpsycholoog bij
YAAP

eroepshalve bezoek ik als journalist wekelijks verschillende musea.
Nergens in de openbare ruimte
heb ik me de afgelopen maanden veiliger gevoeld dan daar. Dankzij een vooraf gereserveerd tijdslot zijn er geen
wachtrijen en wordt het er nooit te
druk. Terwijl in de supermarkt met zijn
smalle gangpaden de 1,5 meterregel in
acht nemen vaak lastig is, heb je in de
musea zeeën van ruimte. Zeker tien
vierkante meter per persoon, zo vereist
het strenge coronaprotocol.
Heldere looprichtingen zorgen ervoor
dat ongewild contact met medebezoekers gemakkelijk is te vermijden. Ook
in de (film)theaters, waar al maar dertig
mensen per zaal mochten plaatsnemen
op ruime afstand van elkaar, was alles
veilig.
In de bieb kon menig jongere of oudere die thuis geen rustige werkplek tot
zijn beschikking heeft, veilig studeren.
Geen cultuurinstelling is tot nu toe een
coronabrandhaard gebleken.
Toch werd deze week besloten dat
bibliotheken, musea, theaters en bioscopen twee weken dicht moeten. Net
als dierentuinen en pretparken. Ik kan
er met mijn hoofd niet bij. ’Probeer hier
niets te begrijpen’, lijkt deze dagen wel
het motto van de Nederlandse regering,
zeker als het om de coronamaatregelen
gaat.
Van het kabinet mogen we wel met
zijn allen naar Ikea en de bouwmarkten. Of rijendik voor Primark wachten
om koopjes te scoren en genieten van
de kerstshows in de tuincentra, waar

’Probeer hier niets te
begrijpen’, lijkt motto
het - zeker in de weekenden - serieus
dringen geblazen is. Mensen passen er
kleding, raken allerlei producten aan en
zetten ze weer terug in het schap, terwijl een mondkapjesplicht, zoals in de
musea en theaters al weken geleden is
ingevoerd, ontbreekt.
Hoofdschuddend hoor ik de woorden
van Mark Rutte aan. De sportscholen,
waar we ons hijgend in het zweet werken, blijven ook open. Dat is goed voor
onze fysieke gezondheid. Prima, maar
wat doen we aan ons geestelijk welzijn?
Daar voorzien boeken, kunst, muziek
en vermaak in. Vindt de overheid mentale fitheid niet belangrijk? En beseft
men wel dat niet iedereen ontspant
door een crosstrainer te gebruiken of
op een loopband te rennen? Mijn
stressniveau daalt in elk geval het snelst
als ik voor Het gezicht op Delft van Vermeer sta.
Arts en microbioloog Marc Bonten
van het OMT vertelde woensdagochtend op NPO Radio1 dat het besluit om
bibliotheken, musea en theaters te
sluiten genomen is om het reisgedrag
van de Nederlanders te beperken. ’Voor
een museum reist men graag naar Amsterdam of Den Haag’, zei hij. En voor
Ikea niet? Er zijn nota bene ruim vierhonderd musea in ons land. De Zweedse meubelgigant heeft slechts dertien
vestigingen, waar menig familie ook
met plezier een uurtje voor in de auto
zit. Ook woont niet iedereen om de
hoek bij een Primark of tuincentrum
met kerstshow.
Consumentisme gaat hier duidelijk
boven cultuur.

