
www.devoetbal trainer.nl

‘Negatieve lichaamstaal 
zet zich automatisch over 
op spelers’
De videoscheidsrechter is nog niet ingeburgerd in het hedendaagse voetbal 

en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden in het jeugd- en amateurvoet-

bal. Vergissen is menselijk en blunders van het scheidsrechterlijke korps 

zullen dus nooit verdwijnen. Maar hoe ga je daar als coach dan concreet 

mee om? We vroegen het aan mental coach Rudy Heylen. 

Hoe ga je als coach om met arbitrale vergissingen?

 

B e l g i ë

Rudy Heylen (40) was de afgelopen vijf 

jaar mental coach bij het eerste elftal 

van Club Brugge en stond op de eerste rij 

toen het vorig seizoen de landstitel pakte. 

Vandaag is hij werkzaam voor Double 

Pass, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd 

in talentontwikkeling dat actief is over de 

hele wereld. 

Rudy Heylen: ‘Vooraf wil ik meege-

ven dat concrete tips geven die voor 

alle trainers van toepassing zijn, heel 

moeilijk is. Er zijn misschien wel 

duizend verschillende trainersstijlen, 

want uiteraard is niemand hetzelfde. 

Anderzijds zijn er natuurlijk wel over-

eenkomsten hoe trainers omgaan met 

moeilijke situaties, op basis daarvan 

delen we de trainers gemakkelijk-

heidshalve op in twee categorieën.’

Perfectionistisch
‘In de eerste plaats zijn er vooral 

trainers die enorm gestructureerd 

werken en steeds meerdere plannen 

hebben bij aanvang van de wedstrij-

den. Dit zijn de heel perfectionisti-

sche coaches die de tegenstander 

uitstekend hebben geanalyseerd en 

hun speelstijl misschien zelfs volledig 

hebben aangepast in de aanloop naar 

een wedstrijd. Deze trainers denken 

dat ze perfect zijn voorbereid tot er 

plots een arbitrale dwaling roet in het 

eten gooit. Dan barst de hel los!

Het beste advies voor deze mensen: 

voorzie ook een plan voor als het niet 

werkt door een beslissing in het na-

deel van je ploeg. Houd met andere 

woorden rekening dat niet alles zal 

lopen zoals gepland. In de Belgische 

competitie viel vorig seizoen bijvoor-

beeld in ruim dertig procent van de 

wedstrijden een rode kaart. De kans 

is dus bijna één op drie dat een wed-

strijd niet eindigt met 11:11. Een uit-

sluiting is dan ook een vaste variabele 

waarmee je rekening moet houden 

binnen je wedstrijdvoorbereiding. Op 

die manier zet je ook stappen richting 

een growth mindset en blijf je niet ste-

ken in een fixed mindset.

Een tweede coach is iets creatiever 

en werkt mogelijks minder gestructu-

reerd. Deze trainer is meer gericht op 

uitdagingen, iemand die wat empa-

thischer is en misschien zelf wel een 

achtergrond heeft als scheidsrechter. 

Een valkuil voor deze trainers is dat 

ze mogelijks te apatisch omgaan met 

deze situatie, compleet het tegenover-

gestelde dus van de perfectionistische 

coach. Wat extra passie uitstralen is 

voor deze coaches belangrijk.’

Externe en interne 
 attributie
‘Wanneer de scheidsrechter een be-

slissing tegen jouw team neemt, ont-

Tekst: Bart Plasschaert

‘Laat er maar eens een aanvaller vanuit 
buitenspel doorglippen. En bevraag dan 

de reacties van je verdedigers’
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staat er in de hersenen meteen een 

onevenwicht. Ongeacht of het fluitsig-

naal wel of niet terecht is, ontstaan er 

chemische reacties in onze hersenen 

want je krijgt een beslissing tegen je 

gefloten. Of je nu verder van de fase 

afstaat van een opgeleide scheids-

rechter en subjectief bent, speelt geen 

rol. Er gaat meteen een trigger in de 

hersenen af en daar moet je mee le-

ren omgaan, welk soort coach je ook 

bent.

Een kernwoord hierbij is attributie. 

Dit is eigenlijk simpelweg het zoe-

ken naar oorzaken voor bijvoorbeeld 

succes of falen. Attributie kan intern 

plaatsvinden: de coach zoekt na een 

nederlaag objectief naar de oorzaken 

van het verlies en maakt van daaruit 

een analyse naar de volgende wed-

strijd.

Men kan echter ook extern attribue-

ren. Daarbij gaat de coach de oorzaak 

van een situatie steeds buiten zichzelf 
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zoeken, we zoeken dus eigenlijk met 

andere woorden altijd een schuldige 

buiten het team. Op lange termijn 

is deze externe attributie schadelijk 

maar ook binnen wedstrijden is het 

geen positieve factor voor een team.

Intern attribueren is dan ook een vol-

gende nuttige tip. Maak er als trainer 

een gewoonte van om na te denken 

over ‘wat we anders kunnen doen om 

deze beslissingen niet meer tegen ons 

te krijgen’. Doe je dat niet, dan spre-

ken we over een judging bias: we oor-

delen over een scheidsrechter waarbij 

er een duidelijk verschil is tussen de 

genomen beslissing en de perceptie 

van de trainer over die fase. Wanneer 

je als trainer tijdens een wedstrijd 

intern attribueert, aanvaard je de 

situatie sneller zoals die is. Dat bete-

kent dat je na een rode kaart snel de 

focus kunt verleggen op je team om 

toch nog te winnen. Wanneer je een 

bepaalde situatie hebt aanvaard zoals 

die is, kan je wel die volgende stap 

zetten: opnieuw taakgericht coachen 

om de wedstrijd toch onder controle 

te houden. Externe attributie zorgt er-

voor dat je niet in deze aanvaardings-

fase terechtkomt en wanneer dit niet 

lukt is verdere progressie onmogelijk. 

Het is dus van essentieel belang hoe 

je als coach omgaat met een arbitrale 

beslissing, zowel naar jezelf als naar 

je spelers toe.’ 

Omgaan met foute 
 beslissingen
‘Je gedrag als coach zal zich altijd re-

flecteren op je omgeving waardoor je 

dus eerst en vooral zelf moeten leren 

omgaan met moeilijke situaties. Als 

je van je spelers verlangt dat ze zich 

correct en teamgericht opstellen maar 

je als trainer zelf onophoudelijk gaat 

schreeuwen bij de scheidsrechter, is 

het moeilijk voor spelers om ander 

‘Het grootste voordeel dat je hebt 
bij een aanvallende corner is dat 

jij weet wat er gaat gebeuren’
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gedrag te tonen. Je eigen gedragingen 

moeten dus voorbereid zijn! Deze 

voorbereiding kan zich afspelen op 

drie niveaus:

1. Ethos
Hierbij gaat het om gedragingen, om 

alles wat spelers en supporters van 

buitenaf kunnen waarnemen. De li-

chaamstaal van de coach staat met 

andere woorden centraal. Als een 

speler zijn trainer tegen de drinkfles-

sen ziet schoppen, zal dat de speler 

zeker afleiden van zijn taak. Een 

coach moet dus zijn eigen lichaams-

taal herkennen en geen negativiteit 

uitstralen naar de groep ondanks de 

wedstrijdsituatie. Jezelf laten filmen 

als trainer kan hierbij al een echte 

eye-opener zijn.

2. Logos
Het tweede aspect gaat over de ge-

dachten van een coach. Wanneer je 

voelt dat je als coach de pedalen ver-

liest, kan een vervanggedachte hel-

pen. Zeg tegen jezelf ‘STOP’ wanneer 

je voelt dat je te veel met de arbitrage 

bezig bent. Of zeg ‘de volgende bal 

moeten we winnen’ in je gedachten. 

Afhankelijk van trainer tot trainer 

kan je voordien ook al afspraken ma-

ken met je assistent(en) zodat zij jou 

corrigeren als je over het randje gaat. 

Uiteraard voelt niet iedereen zich hier 

goed bij dus dit is sterk persoonsaf-

hankelijkheid. Zelfkennis en nega-

tieve uitingen detecteren is hierbij 

natuurlijk wel cruciaal.

3. Pathos
Het derde niveau handelt over de 

gevoelens van een coach. Wanneer je 

de eigen lichaamstaal (ethos) en eigen 

gedachten (logos) niet meer onder 

controle hebt, verlies je de controle 

over jezelf. En daarbij verlies je ook 

het gevoel met de wedstrijd. Door een 

overload aan biochemische activiteit 

in de hersenen, opgestapeld door 

frustraties, komt je lichaam in vecht-, 

vlucht- of verstijfmodus. Dat maakt 

het uiteraard onmogelijk om de wed-

strijd nog objectief te analyseren en 

je team goed aan te sturen. Gestruc-

tureerd coachen maakt in dat geval 

plaats voor zwart-witdenken en vol-

ledig verlies van controle. Dit moet je 

natuurlijk zo veel mogelijk vermijden, 

een vervanggedachte kan hiervoor 

dus een oplossing bieden.

Wanneer het dan toch zover komt, 

moet je natuurlijk snel af van die 

overload aan biochemische activiteit. 

Je kunt nu eenmaal moeilijk je as-

sistent het laten overnemen die wel 

nog helder kan denken. Wat voor een 

signaal zou dat zijn? Bewegen is in 

die situatie van goudwaarde. Door 

rond te wandelen vermindert de acti-

viteit in de hersenen waardoor je iets 

helderder kunt nadenken. Het beste 

voorbeeld daarvan is de karatetrap 

van Louis Van Gaal. Hij vond op dat 

moment een manier om van zijn 

frustratie af te raken. Die karatetrap 

is natuurlijk niet voor iedereen weg-

gelegd want zoals eerder aangegeven, 

moet je ook rekening houden met de 

impact daarvan op je spelers.

Ook je eigen ademhaling onder con-

trole houden is belangrijk. Focus 

eenvoudigweg op het uitademen bij 

stressmomenten want inademen doe 

je sowieso al. Grote kans dat het je 

iets rustiger maakt. Een extern attri-

buut zoals bijvoorbeeld een stressbal-

letje meenemen, zou ik niet aanraden 

want de kans is groot dat het in het 

heetst van de strijd op het veld be-

landt.’

Spelers leren omgaan 
met foute beslissingen
‘Wanneer je ook je spelers wilt leren 

omgaan met deze moeilijke wed-

strijdsituaties is erover praten een 

eerste belangrijke stap. Kinderen van-

af ca. dertien jaar hebben een zeker 

abstraheringsvermogen ontwikkeld 

en kunnen nuchter kijken naar arbi-

trale blunders en de gevolgen ervan.

Uiteraard mag het dan niet bij praten 

alleen blijven. Bepaalde situaties en 

scenario’s bespreken is één, ze intrai-

nen is het vervolg. Daarvoor moet je 

de spelers eerst effectief confronteren 

met bepaalde wedstrijdsituaties. Dit 

kan perfect door op training een on-

terechte penalty te fluiten voor een 

team of er bij de afsluitende wed-

strijdvorm een speler af te sturen na 

een lichte overtreding.

Je registreert de reacties van de spe-

lers en dan ga je doorvragen: “Wat 

doet dat met jou? Hoe heb je gere-

ageerd? Heb je met die reactie je 

team geholpen of niet?” Dus eerst 

confronteren met de situatie en dan 

Zeven tips
1. Bedenk vooraf een plan 11:10 of 10:11.

2.  Attribueer intern na zowel goede als slechte prestaties, zoek de oorzaak van 

succes of falen niet bij derden.

3. Denk aan je eigen lichaamstaal wanneer het even tegenzit.

4. Zorg voor een vervanggedachte als je voelt dat je te veel focust op de 

scheidsrechter.

5. Beweeg tijdens de wedstrijd.

6. Maak arbitrale fouten bespreekbaar bij je spelers vanaf 13 à 14 jaar.

7.  Train deze situaties ook in, confronteer spelers met onrecht op training en 

maak ze mentaal weerbaarder.

‘Door als coach te bewegen en rond te 
wandelen, daalt de chemische activiteit in 

de hersenen’
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hen bevragen over hun reactie. Dan 

kan je bepaalde situaties benoemen 

en scenario’s intrainen en afspreken: 

“Als we tegen een foute beslissing 

aanlopen, gaan we een herstartproce-

dure inroepen. We focussen ons terug 

op de taak op hoe we onze opbouw 

van achteruit hebben ingetraind bij-

voorbeeld.” Zodra een beslissing in je 

nadeel is genomen, moet je eigenlijk 

een herstartprocedure kunnen in-

stellen bij je spelers. De beslissing is 

genomen, nu herstarten en opnieuw 

vanuit onze structuur en speelwijze 

ons spel proberen op te leggen aan 

de tegenstander zonder ons te laten 

afleiden.

Het ontwikkelen van die mentale 

vaardigheden moet eigenlijk gepaard 

gaan met de gewone training. De 

wedstrijdsituatie is het uitgangspunt 

maar mentale skills moeten terzelf-

dertijd verbeterd worden. Bij een fy-

sieke training zal je bijvoorbeeld mer-

ken dat spelers anders omgaan met 

een onterechte beslissing in het begin 

van de sessie wanneer spelers nog 

fris zitten, of naar het einde toe wan-

neer de vermoeidheid een grotere rol 

begint te spelen. En ook bij een tacti-

sche training kan je de spelers weer-

baarder maken. Wanneer je een hele 

training aan het verdedigende blok 

hebt gewerkt, kan je er in de laatste 

vorm bijvoorbeeld af en toe eens een 

aanvaller vanuit buitenspelpositie la-

ten doorglippen. Opnieuw detecteer je 

de reacties van de verdedigers en ga 

je hen bevragen over hun gedrag.

Uiteindelijk komt het bij vertonen van 

gedrag altijd op neer dat je contro-

leert wat je kunt controleren. Scheids-

rechterlijke beslissingen kan je niet 

controleren, een bal op de binnenkant 

van de paal evenmin. Wel belangrijk 

is het om de spelers gefocust te hou-

den op hun taak en op de structuur 

die je hun vooraf hebt meegegeven. 

Bij volwassenen kan je tot slot nog 

een aantal leiders aanduiden die de 

rest gefocust moeten houden op de 

taak wanneer het even minder gaat. 

Een ander ideetje is de vleugelspelers 

aan de kant van de bank de opdracht 

mee te geven altijd even kort oogcon-

tact te maken met de bank wanneer 

het spel stilligt. Op die manier kan je 

hun ook nog een belangrijke bood-

schap meegeven om de juiste focus te 

houden.’ 

Rudy Heylen is al sinds jaar en dag mental coach 

in de sport- en bedrijfswereld, onder meer bij Club 

Brugge en het bedrijf Double Pass. Heylen werkte 

een volledig mentaal ontwikkelingsplan voor jeugd-

spelers uit. Dat combineert de mental coach met 

zijn eigen praktijk waar hij in het verleden ook al 

sporters uit de meest uiteenlopende sporttakken 

begeleidde: van atletiek en tennis tot veldrijden.

Meer info: https://www.doublepass.com/.

‘Uiteindelijk komt het bij vertonen 
van  gedrag altijd op neer dat  

je controleert wat je kunt  
controleren’
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