
van wedstrijden en trainingen vol-
gens Heuvingh zou moeten zijn: je-
zelf willen verbeteren. Dat klinkt
makkelijker dan het is, weet Koning.
Hij begeleidt veel coaches en top-
sporters, jong en oud. “Ik zie vaak
dat mensen wel hun gedrag aanpas-
sen maar dat hun onderliggende
overtuiging onveranderd is.”

Bij veel verenigingen hangen bij-
voorbeeld tegenwoordig inspire-
rende slogans aan de muur, zoals
‘Fail: First Attempt in Learning’. Of
dat iets in de praktijk betekent, is
zeer de vraag. Koning was laatst nog
bij de Koninklijke Nederlandsche
Roeibond. “Daar zei een coach: ‘Ik
stimuleer het maken van fouten al-
lang’. Waarop een van de sporters
zei: ‘Sorry trainer, je zegt het wel
maar we voelen het niet op de mo-
menten dat het ertoe doet. Dan kijk
je ons niet meer aan’.”

Wat is talent?
Triple Threat is een van de vereni-
gingen waar Koning trainers bege-
leidt. Bij die basketbalclub zit vol-
gens hem het denken in groeimoge-
lijkheden in de cultuur. Op een
vroege doordeweekse ochtend

werkt een handvol tieners zich voor
schooltijd al in het zweet. Zij zitten
op de topsportacademie van de club.
Mede-oprichter Dominique Schem-
mekes houdt zijn jeugdleden voor
dat er “niks mis is met average, maar
dat als je speciaal wilt zijn je speciale
dingen moet doen”. De impliciete
boodschap is minstens zo belangrijk:
dat je speciaal kunt zijn, mits je hard
werkt.

De Haarlemse vereniging huist in
Schalkwijk, waar veel minderheden
wonen en gezinnen met minder
draagkracht. Juist in zo’n omgeving,
waar kinderen voelen dat veel men-
sen een lage verwachting van ze
hebben, kan de groeimindset heel
waardevol zijn, vindt Koning: “Voor
kinderen in achterstandswijken is

geloof in de eigen ontwikkeling mis-
schien wel het belangrijkste waar ze
op moeten kunnen terugvallen.”

Dat geloof kan geprikkeld wor-
den door over het begrip talent na te
denken. Want wat is talent precies?
Wie meent dat het is aangeboren en
dus een vaststaand gegeven is, kan
lui worden. Waarom hard werken als
de genen bepalend zijn? Of veel druk
ervaren, omdat de status van na-
tuurtalent iedere keer bewezen
moet worden. Of juist gedesillusio-
neerd raken bij het gevoel talentloos
te zijn. Wie talent echter ziet als iets
dat ontwikkeld kan worden, zal met
een andere energie uitdagingen aan-
gaan. Dat is de ervaring van Koning
en Heuvingh. Iedere dag wordt dan
een kans om nieuwe talenten te ont-
dekken of vaardigheden te ontwik-
kelen.

Vermijd het woord ‘niet’
Sport kan een prachtig middel zijn
voor het sturen van zo’n levensin-
stelling, weten ze bij Triple Threat.
Schemmekes: “Wij creëren een om-
geving voor jongeren waarin zij zich
kunnen ontwikkelen. Dat is onze
kracht. We bouwen een community

Bij sommige topsport-
opleidingen lopen
kinderen zelfs met 
hartslagmeters om 

Bij basketbalclub Triple Threat in Haarlem werken talenten zich in het zweet na schooltijd. Bij de club wordt het woord ‘niet’      
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Esther Scholten
redactie sport

Nu de roep steeds luider klinkt om
kinderen ook op sportvelden peda-
gogisch verantwoord te begeleiden,
dringt de vraag zich op: hoe dan?
Wat is de juiste manier om de jeugd
te helpen het beste uit zichzelf te
halen? Sportpsychologen Tim Ko-
ning en Bart Heuvingh pleiten voor
de zogeheten groeimindset. Er moet
minder nadruk gelegd worden op
prestaties in het hier en nu, en meer
op de kansen voor een kind om zich
te ontwikkelen.

Heuvingh is topsportbegeleider
bij AZ en zag daar hoe een slechte
mindset soms technisch en tactisch
begaafde voetballers in de weg kan
zitten. “Ik heb hele goede spelers ge-
zien die het daardoor niet hebben
gered. Waarom is daar geen aandacht
voor, dacht ik. De groeimindset is
een methodiek die niet alleen we-
tenschappelijk is bewezen maar ook
in de praktijk. Ik ben ermee begon-
nen bij AZ, maar verbaas me erover
dat het niet op grotere schaal ge-
beurt.”

Misschien schuilt de verklaring in
de prestatiemaatschappij, die ook
haar weerslag vindt in de sport. Trai-
ners en technisch-directeuren van
verenigingen zitten vaak maar kort
op hun post en willen snel resultaat
zien. Dat straalt immers op hen af.
Wie vanuit de groeimindset leeft,
ziet een nederlaag als een kans om
het later beter te doen. Dat wringt
met de afrekencultuur die om in-
stantoplossingen vraagt.

Een statische mindset
Als een topsportend kind gestresst
is, moet het vaak ademhalingsoefe-
ningen doen om weer rustig te wor-
den. Ook visualiseren helpt om te
ontspannen. Daar is niks mis mee,
benadrukt Heuvingh. “Maar het zijn
wel pleisters. Beter is het om door te
vragen. Waar komt die spanning
vandaan? Negen van de tien keer ligt
de oorzaak bij een beperkende over-
tuiging. Een statische mindset. Ik
ben het talent, dus ik moet winnen.
Of: ik heb geen neus voor de goal,
dus ik zal wel weer niet scoren.”

Zo’n kind heeft het gevoel dat het
zich moet bewijzen, terwijl het doel

Mentaliteit 
interview •
Sportende kinderen
ervaren te vaak
stress. Ze voelen
druk om hier en nu
te moeten pres-
teren. Dat kan
anders. Leer ze dat
succes een
momentopname is,
net zo goed als een
tegenvallende pres-
tatie. Een pleidooi
voor de groei-
mindset.

‘Gun een kind de lol van het leren,   
GiroYates wint 
bergetappe, Bernal
blijft in het roze

Simon Yates heeft Egan Bernal
wel pijn gedaan in de negen-
tiende etappe van de Ronde
van Italië, maar niet genoeg
om de Colombiaan uit de lei-
derstrui te rijden. De Brit viel
aan op de slotklim en kwam
ook als eerste boven, maar Ber-
nal wist de schade beperkt te
houden. De kopman van Ineos
Grenadiers arriveerde als
derde op 28 seconden van Ya-
tes. De Portugees João Almeida
finishte als tweede op 11 se-
conden. Bernal zag in het alge-
meen klassement Yates iets
naderen, maar het verschil is
nog altijd bijna 3 minuten. ANP

CoronaOranje zonder
Cillessen op 
trainingskamp

Het Nederlands elftal gaat van-
daag zonder doelman Jasper
Cillessen op trainingskamp
naar Portugal. De keeper van
Valencia heeft eerder deze
week positief getest op het co-
ronavirus. Hoewel Cillessen
geen klachten heeft, volgt hij
de RIVM-richtlijnen en zit hij
dus in zelfisolatie. De medi-
sche staf van Oranje houdt de
gezondheidstoestand van Cil-
lessen nauwlettend in de ga-
ten. Zodra het medisch verant-
woord is, sluit hij in Portugal
bij de selectie aan. Bondscoach
Frank de Boer roept geen ver-
vanger op. ANP

HockeyKellerman en
Pieters niet mee naar
Spelen in Tokio

Hockeyers Bjorn Kellerman en
Terrance Pieters maken geen
deel uit van de olympische se-
lectie van Max Caldas. De
bondscoach maakte gisteren
zijn zestienkoppige selectie
voor de Spelen van Tokio be-
kend en daarin ontbreken de
namen van de twee spelers
van Kampong. De 35-jarige Je-
roen Hertzberger maakt wel
deel uit van de selectie van
Caldas. De speler van Rotter-
dam werd direct na de Spelen
van 2016 in Rio de Janeiro,
waar Oranje vierde werd, door
de coach niet meer opgeno-
men in zijn selectie. ANP

GiroRenners geven
prijzengeld aan
slachtoffers ramp

De wielrenners die meedoen
aan de Ronde van Italië done-
ren al het prijzengeld dat viel
te verdienen in de negen-
tiende etappe aan de slachtof-
fers van de ramp met de kabel-
baan op de Mottarone. Ze zou-
den gisteren die berg beklim-
men, maar de Giro-organisatie
besloot op verzoek van de Ita-
liaanse autoriteiten de route
aan te passen. ‘De Giro-ren-
ners hebben unaniem besloten
om al het prijzengeld van deze
etappe te doneren aan kleine
Eitan en de families die zijn
geraakt door deze vreselijke
tragedie’, meldt rennersvak-
bond CPA op Twitter. ANP
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Plezier is het vergeten kenmerk
van talentontwikkeling

sportpsycholoog Tim Koning



waarin ze elkaar pushen.” Jeffrey
Brons is een van de trainers die door
Koning is begeleid. Hij heeft vooral
geleerd om niet in beperkingen te
denken maar in mogelijkheden. “Ik
probeer het woord ‘niet’ in trainin-
gen te vermijden. Ik wil de jongeren
positief stimuleren. Zodat ze hun
mind verbreden.”

De Amerikaanse psychologe Ca-
rol Dweck is de grondlegger van de
groeimindset. “Het beste wat je een
kind kan geven, is de overtuiging dat
het kan leren”, is een beroemde uit-
spraak van haar. In Nederland zijn
Koning en Heuvingh de voortrek-
kers. Deze week verschijnt het boek
De Talentformule van Koning. Heu-
vingh schreef eerder het boek Talent
van morgen. “Het is lastig om voet

aan de grond te krijgen”, merkt Ko-
ning. “Aan de ene kant is de groei-
mindset heel toepasbaar en voor
veel mensen ook wel herkenbaar.
Aan de andere kant is dat juist de
valkuil. Veel sporters, coaches en ou-
ders denken ten onrechte dat ze het
al toepassen.”

Schieten met je verkeerde
been
Het Nederlandse systeem, of het
nou om sport gaat of het onderwijs,
is ingericht op vroeg selecteren. Kin-
deren krijgen al op jonge leeftijd la-
bels opgeplakt: jij bent een vwo-leer-
ling of jij bent een selectievoetbal-
ler. Koning: “Alles kun je meten te-
genwoordig. Bij sommige topsport-
opleidingen lopen kinderen zelfs
met hartslagmeters om.” 

Heuvingh: “Het is belangrijk wat
je met de uitslagen doet. Bij AZ laten
we de Onder 12 ook sprinttesten
doen. Maar ik zeg daarna nooit: ‘jij
bent snel of langzaam’, altijd: ‘jij
scoort hoog of laag’. Een prestatie is
iets wat iemand doet, niet wat hij is.
Ook laten we de jongens dezelfde
test een maand later weer doen en
vergelijken dan de uitslagen, zodat

zij gaan inzien dat prestaties kunnen
variëren en succes dus een moment-
opname is, net zo goed als een te-
genvallende prestatie.”

Koning noemt plezier het verge-
ten kenmerk van talentontwikke-
ling. “Plezier versterkt het leerver-
mogen en is daardoor een belang-
rijke factor voor het uiteindelijke
succes van een sporter.” Sportorga-
nisaties zouden in hun opleidingen
veel meer bezig moeten zijn met de
lange termijn, stelt Heuvingh. “Bij
AZ focussen we heel erg op ontwik-
keling.” Laat een voetballer in de
jeugd regelmatig met zijn ‘ver-
keerde’ been schieten. Gun het kind
de lol van iets nieuws leren. Bena-
druk dat leerproces ook; dat haalt
een heleboel stress weg. 

Calculeer in dat het op korte ter-
mijn misschien wat minder gaat,
maar weet dat hij of zij later tweebe-
nig is. “Kinderen met een statische
mindset kunnen slecht omgaan met
fouten. Om op de lange termijn te
kunnen presteren, is een groeimind-
set essentieel. Tegelijkertijd zorgt
het ook voor meer welzijn en min-
der stress. Dat is toch wat we wil-
len?”

V andaag reist de selectie van het Nederlands
elftal af naar Lagos, in de Portugese Algarve.
Op het Cascade Resort, een weldadig com-
plex, traint de ploeg daar de komende week
in voorbereiding op het EK, sinds de eeuw-

wisseling het eerste toernooi met Oranje dat ik niet van
nabij zal meemaken.

Nee, ik zou er niet nog dichtbij willen zitten. Het is
aan anderen om de cocon in te duiken, zoals de verslag-
geving van een toernooi in mijn ogen altijd vereiste:
zonder oog voor wat dan ook nog op de wereld alles van
spelers en coaches observeren en dat dan duiden, voor
zover je dat kon. Maar even prikkelde bij het zien van
het programma van Oranje wel een van de dierbaarste
herinneringen uit mijn jaren als volger: Lagos 2014, en
de trainingen aldaar van Louis van Gaal.

De tendens naar de tegenwoordige beslotenheid van
trainingen was al ingezet, maar ik verdenk Van Gaal er-
van dat hij de luiken voor de gelegenheid bewust toch
wat meer openzette dan ook toen al gebruikelijk was.
Hij trainde in Lagos op aspecten van het systeem dat hij
op het WK ging spelen, met een extra verdediger. Dat
liet hij op het achterste van drie velden doen. Zelf stond
hij dan op het voorste veld, het dichtst bij de toekij-
kende pers, een positiespel te leiden. Daar zou de aan-
dacht zich op richten, wist hij. Van Gaal daagde ons vol-
gers uit, althans zo dacht ik het te kunnen uitleggen:
kijk letterlijk verder dan je neus lang is.

Nee, dat zal nu in Lagos zo niet te zien zijn. Frank de
Boer is nu eenmaal geen
Louis van Gaal. Ook hij wil
dat systeem kunnen spe-
len en daarop zou hij ook
selecteren, zei hij: met oog
voor spelers die meerdere
systemen kunnen spelen.
Maar daarin zag ik niet
meer dan interessante
praat van een coach. Alsof
er zoveel te kiezen was,
alsof zijn selectie er heel

anders had uitgezien, als hij niet ook dat systeem had
willen kunnen spelen – lijkt me toch niet.

De Boer is een trouwe leerling van Van Gaal, dat na-
tuurlijk wel. “Ik geloof in harmonie”, zei hij in een digi-
tale sessie tegen een keur van volgers. Johan Cruijff
was, in zwart-witlijnen, van het conflictmodel, de iets
jongere Bert van Marwijk ook. “In een team moet af en
toe een klap vallen”, zei Van Marwijk in zijn interview
voor het WK 2010 – om het daarna als kerels goed te
maken, bedoelde die generatie. “Dit is echt een vrien-
denteam dat voor elkaar wil werken”, zei De Boer nu.

D eze week werd de selectie bekendgemaakt met
filmpjes waarin, geloof ik, per linie de spanning
werd opgebouwd. Wie vallen er bij de aanvallers

af, vroeg iemand op de redactie, toen die aan de beurt
waren. Hij keek uiteraard vooral naar mij. Ik wist eerlijk
gezegd zo gauw niet wat we daar hadden rondlopen, wel
dat het grotendeels lood om oud ijzer was.

Promes viel niet af, waar dat wel had mogen worden
verwacht – en niet alleen omdat hij wordt verdacht van
betrokkenheid bij een steekpartij. Hij is een van die
lood-om-oud-ijzerspelers. Promes moet mee, doceerde
ik maar even op de redactievloer, omdat hij een maatje
is van Depay, en die jongen moet het, zo lang bij elkaar,
toch ook een beetje leuk hebben.

Dat je coaches keuzes ziet maken – eerder zag ik het
bij Ronald Koeman – die je niet vindt passen bij hun in-
borst, maar die dan ‘horen bij de tijd’, is moeilijk om te
zien. Het is een van de redenen waarom ik er niet meer
dichtbij wil en kan zijn.

Het EK begint vandaag in Lagos. Een vriendenteam,
ik geloof er nooit zo in, zeg ik bij de aftrap – klaar om
van afstand te observeren en, voor zover je dat kunt
dan, nog wat te duiden.

column Henk
Hoijtink

Een vriendenteam, ik
geloof er nooit zo in

Wat we toen in
Lagos zagen, de
trainingen van
Van Gaal, zal nu
zo niet te zien zijn
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    tijdens trainingen zoveel mogelijk vermeden. FOTO PATRICK POST

Hoe kijken topsporters
tegen hun talent aan?

Wielrenster Annemiek van
Vleuten: “De drijvende kracht is
dat ik denk dat ik talent heb en
dat talent in mezelf wil ontwik-
kelen”. Op lijstjes met meeste
trainingskilometers prijkt haar
naam altijd ergens bovenaan.
Gemiddeld fietst ze meer dan
120 kilometer per dag. “Voor mij
is dat pure lol.” Ook traint ze
vaak voor de uitdaging met de
mannen. “Dan ben ik duidelijk
de zwakste van het stel. Dat
zorgt ervoor dat ik constant een
beetje buiten mijn comfortzone
train.”

De jonge Wout Weghorst was
een lange, slungelige spits met
een ongepolijste motoriek. Ze-
ker geen voetbalbelofte. Nu is
hij de meest scorende Neder-
lander in een buitenlandse top-
competitie. Hij heeft alles ge-
daan voor zijn eigen ontwikke-
ling. Met hard werken kwam hij
daar waar niemand hem had
verwacht. Daar waar zoveel ‘na-
tuurtalentjes’ nooit komen: aan
de top. Zelf concludeert Weg-
horst: “Blijkbaar is mijn drive
meer waard dan hun talent”.

Oud-schaatser Mark Tuitert:
“Om te presteren helpt het heel
erg als je plezier hebt.” Hij zocht
dat in dagelijkse verbeteringen,
in het proces. “Als je plezier
hebt, komt het presteren vanuit
jezelf. En eigenlijk is al het an-
dere presteren niks waard.”
Uit: De Talentformule van Tim
Koning.

 dat scheelt veel stress’ 

‘Veel coaches denken
ten onrechte dat ze 
de groeimindset 
al toepassen’

Een prestatie is iets wat iemand
doet, niet wat hij is

sportpsycholoog Bart Heuvingh


