
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

Iedereen kent ze wel … de roepers, de sporters die hun woede 
koelen op hun sportmateriaal, de noodremgebruikers, zij die 
aanzetten tot agressiever spelen ... Ze behoren zowel tot 
de groep van de sportbeoefenaars als tot het trainersgild. 
Agressief spelgedrag lijkt soms ‘eigen’ aan de sport, maar vele 
sporters en toeschouwers houden hier niet van. Het druist in 
tegen de vriendelijkheid en de ingetogenheid die uitstraalt van 
de begin- en eindceremonie, de begroeting van elkaar en de 
scheidsrechter, de zorg voor het dure sportmateriaal … 

Trainers en sporters die kiezen tegen agressie, lopen de kans 
een halve meter te kort te komen, maar verliezen daarom niet 
altijd de wedstrijd. Ze winnen alvast zeker aan mooier spel, het 
behoud van de integriteit van de sporters en een beter imago 
van de sport.
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FEITEN OF FABELS? 
Er bestaan verschillende vormen van agressie die zich voordoen op en naast een sportterrein. 
Agressie kan ingedeeld worden op basis van de aard, de bedoeling of het moment van de 
agressie. 

Fysieke versus verbale agressie
Acties als slaan, duwen, schoppen, knijpen, krabben, bijten … zijn voorbeelden van fysieke 
agressie. Ook het schoppen tegen materiaal is een vorm van fysieke agressie.
Schelden, beledigen, roepen, tieren, dreigen … of het gebruik van een bepaalde intonatie zijn 
daarentegen voorbeelden van verbale agressie. 

Instrumentele agressie versus vijandige agressie 
Sporters gebruiken agressie niet altijd om eenzelfde doel te bereiken. Bij instrumentele agressie 
is het de bedoeling om iemand te kwetsen of te schaden en hier voordeel uit te halen. Het is 
een vorm van agressie die gericht is op het ‘veroveren’ van een object. Wanneer een sporter 
een tegenstrever neerhaalt om een doelpoging te vermijden, spreken we dus van instrumentele 
agressie. Bij vijandige agressie speelt het object geen rol, maar gaat het om het rechtstreeks 
treffen van de andere. Een voorbeeld van vijandige agressie is het zomaar omverduwen van een 
andere speler.

Proactieve versus reactieve agressie 
Proactieve agressie wijst op het vertonen van agressief gedrag zonder dat daar een aanleiding voor 
is. Een speler neemt zelf het initiatief en probeert hiermee iets te bereiken. Het uitdagen valt ook 
onder deze vorm van agressie ‘Kom maar als je durft ...’ 
Reactieve agressie is een emotionele, boze reactie op een prikkel die als negatief ervaren 
wordt. Voorbeelden van reactieve agressie zijn het natrappen na het ontvangen van een trap 
tegen de enkels, het tegen de grond slaan van een racket, het verwijtend schreeuwen naar een 
medespeler … Deze laatste vorm van agressie komt vaak voort uit frustratie of het niet correct 
kunnen interpreteren van prikkels waardoor de sporter zich bij voorbaat defensief opstelt. Een 
sporter die moeite heeft om prikkels te interpreteren en op het terrein omver gelopen wordt, 
zal er zo vanuit gaan dat dit met opzet gebeurde en zal defensief of mogelijk zelfs agressief 
reageren.

Een eenduidige verklaring voor het ontstaan van agressie is er niet. Het heeft te maken met 
persoonlijke kenmerken (opvoeding, jeugd, persoonlijkheid, referentiekader, cultuurverschillen), 
maar ook externe factoren spelen een rol.  Er zijn diverse factoren die de kans vergroten dat 
een persoon agressief gedrag zal vertonen. Zo lokt bijvoorbeeld agressief gedrag ook ander 
agressief gedrag uit.  Vaak wordt er agressief gereageerd omdat er wordt uitgedaagd, omdat er 
een grimmige sfeer ontstaan is tijdens het spel, omdat er langs de zijlijn geroepen wordt ...
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DOE - HET - ZELF

VERMIJD HET GEBRUIK VAN AGRESSIEVE TAAL
Agressief gedrag is vaak aangeleerd gedrag. Ook op het vlak van taalgebruik nemen kinderen en 
jongeren over wat ze in hun omgeving horen. Niet alleen door verbaal gedrag over te nemen, 
maar ook door gedrag te vertonen dat aansluit bij een bepaald woordgebruik. 

Roepgedrag van ouders en trainers langs de zijlijn vergroot niet alleen de spelmotivatie,  
maar wakkert ook agressief spel aan. Kies tijdens je peptalk en time-outs voor woorden die 
uitdrukken wat je bedoelt, zonder dat die het beeld van bijhorende agressie of uitlokkende 
factoren voor agressie inhouden. Kies bijvoorbeeld voor
 » ‘anticipeer op een aanval van links’ in plaats van ‘we boren ze de grond in’.
 » ‘geloof in jezelf, op training lukt het ook’ in plaats van ‘laat je niet doen’ of ‘we vechten op 

leven en dood’.
 » ‘verleg je grenzen’ in plaats van ‘overtreed de regels’.
 » ‘assertiever spelen’ in plaats van ‘agressiever spelen’.
 » ‘speel met meer vertrouwen’ in plaats van ‘speel niet met angst’.

Bij deze voorbeelden ligt de focus in de eerste plaats op de eigen vaardigheid en de eigen 
mogelijkheden in het spel in plaats van op de tegenpartij, de spelregels, het materiaal, de 
scheidsrechter, de medespelers … Gebruik ook woorden zoals spel, match, partij, de andere 
ploeg … in plaats van strijd, oorlog, vijand, … 

GEEF HET GOEDE VOORBEELD
De manier waarop je als trainer met je gevoelens, frustraties en conflicten omgaat, is een 
voorbeeld voor je sporters. Iedereen durft wel eens kwaad worden of vloeken. Wees dan echter 
niet terughoudend om je te herpakken en hierover met hen te praten. Als je bijvoorbeeld 
genoeg hebt van het lawaai in de kleedkamer, kan het gebeuren dat je met je handen hard op 
tafel slaat en roept: ‘Is het nu gedaan?’. Je sporters zullen schrikken en waarschijnlijk besef je 
dat je jezelf even niet onder controle had. Reageer dan onmiddellijk met ‘Sorry, ik had zo niet 
mogen roepen en slaan op tafel, maar soms vind ik het lawaai in de kleedkamer zo vervelend 
dat ik heel boos word.’ Als je niet onmiddellijk na het voorval kan reageren, kan je toelichting 
geven bij de situatie waar je als trainer de controle hebt verloren tijdens de rust of tijdens 
een pauzemoment. Vermijd obscene lichaamstaal en opruiende taal niet alleen tegenover je 
sporters, maar ook ten aanzien van de tegenpartij, de scheidsrechter, het publiek en de media. 
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BEPERK FRUSTRATIE 
Frustratie ontstaat bij sporters als ze iets niet kunnen, iets niet mogen of zich machteloos 
voelen. Uitingen van frustratie zijn bijvoorbeeld een rood hoofd, huilen, stemverheffing, gebalde 
vuisten, stampvoeten of schelden.  Voor de agressor leidt het afreageren van deze frustratie tot 
opluchting. Het wordt gezien als ‘stoom aflaten’. Op lange termijn is dit echter een ongezonde 
situatie zowel voor het welbevinden van de sporter als voor ploeggenoten en tegenstrevers die 
aan het agressief gedrag worden blootgesteld.  Als trainer kan je frustratie beperken door 

 » een selectiebeleid te voeren waarbij alle sporters speelgelegenheid krijgen. Een speler 
die altijd op de bank zit en dan toch eens mee mag spelen, zal de volgende keer opnieuw 
opgesteld willen worden en zichzelf willen bewijzen. De kans bestaat dat hij hierdoor harder 
en agressiever gaat spelen. 

 » te kiezen voor evenwichtige kampvormen. Sporters die moeten kampen tegen een 
tegenstander die een maat te groot is, zullen sneller gefrustreerd raken. Wie het 
sporttechnisch niet kan halen, zal sneller vervallen in agressief spel om zijn doel te kunnen 
bereiken. (Zie editie ‘Onevenwichtig kampen’) 

 » geen te hoge verwachtingen te scheppen. Als ouders en trainers te hoge verwachtingen 
koesteren, kan dat een machteloos gevoel geven. De sporter voelt dat er veel van hem 
verwacht wordt, maar kan deze verwachtingen niet inlossen. Een agressieve reactie is dan 
vaak een uiting van dit machteloze gevoel. (Zie editie ‘Te hoge verwachtingen’) 

LEER SPORTERS MET BOOSHEID EN FRUSTRATIE OMGAAN
In de opleiding van sporters moet er naast het sporttechnische en tactische aspect ook 
aandacht zijn voor het aanleren van mentale vaardigheden. Het kunnen omgaan met boosheid 
is daar een onderdeel van. Er zijn verschillende methodes die je als trainer kan gebruiken om je 
sporters te leren omgaan met gevoelens van boosheid, frustratie en agressie.

1. De R-R-R-houding:
Leer je sporters tijdens onaangename trainingservaringen een R-R-R-houding
 ‘Reageer – Relaxeer – Refocus’ aan te nemen in agressiesituaties. 
 » Fase 1 – Reageer: Tijdens deze fase reageert de sporter niet op de uitlokkende situatie zelf 

(bv. de andere speler, een zelf fout uitgevoerde service …), maar erkent hij zelf dat er iets is 
gebeurd dat negatieve gevoelens opwekt. De reactie is dus in de eerste plaats een reactie 
naar zichzelf.

 » Fase 2 – Relaxeer: Tijdens deze fase last de sporter een ontspanningsmoment in (bv. 
controle over de ademhaling, denken aan een hulpwoord …).

 » Fase 3 – Refocus: Tijdens deze fase concentreert de sporter zich terug op het spel.

Margaret J. Wheatley

“AGGRESSION ONLY MOVES IN ONE DIRECTION - IT 

CREATES MORE AGGRESSION.”

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Aspirant-Initiator/Documents/nieuwsbrief-maart-2015_GVD.pdf
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Aspirant-Initiator/Documents/nieuwsbrief-april%202015.pdf
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Door sporters daarin te helpen leer je hen om in stresssituaties kalm te blijven, zich bewust 
te blijven van hun mogelijkheden ondanks de voor hen minder gunstige spelsituatie en zich te 
richten op de volgende spelfase. Uiteraard kan je deze methode ook voor jezelf toepassen.

Maak je sporters met een beperkte emotionele controle duidelijk dat het gebruik van deze 
manier van reageren helpt, omdat hun prestaties er anders onder lijden. Door deze houding te 
oefenen tijdens onaangename trainingservaringen, zullen je sporters die sneller gebruiken in 
wedstrijdomstandigheden. 

2. Het gebruik van een emotiemeter
Met een emotiemeter leer je jonge sporters om hun emoties te herkennen. Door aan te duiden 
hoe ze zich voelen en waarom, krijgen ze meer inzicht in hun gevoelens en emoties en kunnen 
ze er grip op krijgen. Door op een gestructureerde wijze na te denken over de gedachten die aan 
de emotie vooraf gingen, merkt een kind dat het zelf invloed uit kan oefenen op zijn gedachten 
en de daaruit voortkomende emoties om zo agressief gedrag in de toekomst te vermijden.

Je kan op verschillende manieren omgaan met een emotiemeter: 
 » Laat je sporters tijdens een moment waarop ze agressief gedrag vertonen op de emotiemeter 

aanduiden hoe ze zich voelen. Op dat moment is er een korte time-out voor de sporter. Laat 
na enkele minuten de sporter opnieuw aanduiden hoe hij zich voelt. Bespreek na de training 
of wedstrijd de situatie met de betrokken sporter.

 » Laat je sporters na de training of wedstrijd voorbeelden geven van situaties waarin ze zich 
boos, gefrustreerd, zenuwachtig ... gevoeld hebben. Je kan dit in groep doen, individueel, 
schriftelijk, mondeling … afhankelijk van de groep waarmee je werkt. Hou rekening 
met de mate waarin sporters hun emoties kunnen verwoorden en de mate waarin de 
groep openstaat voor zulke oefeningen. In veel gevallen is het leerproces rond mentale 
vaardigheden niet zo vanzelfsprekend binnen een groep. 
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3. De stoplichtmethode
Gebruik de stoplichtmethode met het groene, oranje en rode licht als observatiemiddel om het 
gedrag van je sporters in kaart te brengen. Registreer tijdens de trainingen en/of wedstrijden het 
gedrag van de spelers aan de hand van deze 3 kleuren en bespreek nadien de situaties met de 
spelers om hen in de toekomst zelfstandiger met hun emoties te doen omgaan.

 » Groen: goed gedrag
 » Oranje: alarmgedrag 
 » Rood: grensoverschrijdend gedrag

Je kan de stoplichtmethode ook nog op een andere manier gebruiken. Hang een groot papier 
met een stoplicht op aan de muur en laat je sporters om de beurt bedenken wat kan (groen), 
wat absoluut niet kan binnen de groep (rood) en wat nog net wel getolereerd wordt (oranje). 
Zorg dat de groene lijst lang wordt: grapjes maken, complimenten geven, elkaar helpen … 
Laat het stoplicht een poosje hangen en vul aan.  Op deze manier weet iedereen in de groep 
wat belangrijk is en neemt iedereen actief deel aan het groepsgebeuren. Wanneer je er 
een gewoonte van maakt elke keer als er iets in het rood verschijnt een groen alternatief te 
verzinnen, hou je de sfeer positief.

4. Ontspanningsoefeningen
Leer je sporters ontspanningsoefeningen uit te voeren. Ze worden er rustig door, zijn beter 
in staat zich te concentreren, krijgen een betere controle over hun lichaam, leren beter met 
spanning omgaan … waardoor de kans op agressief gedrag verkleint. Herhaal deze oefeningen op 
regelmatige basis voor optimaal resultaat. Sporters moeten de methodiek zelf kunnen toepassen 
als ze spanning ervaren.

5. Zelfspraak
Leer je sporters gebruik maken van verbale zelfspraak om negatieve gevoelens te bestrijden. 
Verbale zelfspraak is het jezelf zachtjes toespreken met woorden of korte zinnen zoals ‘Stop!’,  
‘Laat ze maar praten, ik luister toch niet’, ‘Even tot 10 tellen’, ‘Dat was stom, straks kan ik kwaad 
zijn op mezelf, nu moet ik bij de wedstrijd blijven, eerst diep inademen en ik ga ervoor’ …  

GRIJP IN
In de eerste plaats zijn je initiatieven gericht op het voorkomen van agressief gedrag.  Toch zullen 
er momenten zijn waarop je als trainer zal moeten ingrijpen. Het leren omgaan met boosheid is 
een leerproces met goede en minder goede momenten.
Ingrijpen doe je door 
 » signalen te geven die de aandacht vestigen op het ontstaan van agressief gedrag. Maak je 

spelers er attent op dat er een verhoogd risico ontstaat op agressief gedrag. Probeer tijdens 
het spel signalen te geven die je sporters aanzetten tot zelfcontrole.

 » je sporter even te laten afkoelen aan de kant als hij zichzelf niet onder controle krijgt.
 » je sporter de kans te geven om de heftige emotie te reguleren. Bv. diep ademhalen, even 

weggaan van de situatie, stukje wandelen. Hoewel het gebruik van een boksbal in eerste 
instantie helpt om ‘op te luchten’, is het op lange termijn geen goed idee om jongeren op die 
manier hun agressie te leren beheersen. Ze moeten leren om zichzelf op een andere manier 
onder controle te brengen zonder zich daarbij fysiek op iets af te reageren.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
Nadenken over gedrag bij Tigers Evergem
Het gebeurt in het basketbal geregeld dat de coach vraagt om meer positieve ‘agressie’ in het 
spel te brengen: agressiever verdedigen, agressiever de ring aanvallen …
Aangezien agressie een moeilijk begrip is, wordt bij de jongens van de U14 van Tigers Evergem 
het verschil tussen agressie in negatieve zin en agressie in positieve zin specifiek besproken 
tijdens enkele teamsamenkomsten. Hun coach probeert het woord ‘agressief’ ook zo weinig 
mogelijk te gebruiken en gebruikt alternatieve termen als inzet, drive, doorzetten, snel, krachtig. 
Wanneer een speler tijdens de wedstrijd negatief agressief gedrag vertoont (fysiek of verbaal), 
dan krijgt hij een time-out (periode op de bank), zelfs als dit gedrag het resultaat positief 
beïnvloedt. Na de wedstrijd wordt hij op dit gedrag aangesproken en gaat de coach samen met 
hem analyseren door welke externe gebeurtenissen en welke mentale processen dit gedrag 
werd veroorzaakt. Er wordt door teamgesprekken voor gezorgd dat de jongens de motieven 
achter deze manier van werken begrijpen en aanvaarden. Deze interventie moet echter heel 
zelden toegepast worden bij deze soms “al te brave” groep basketballers. 

SK Berlare zegt ‘nee’ tegen agressief gedrag
Voetbalclub SK Berlare kiest bewust voor een kort huishoudelijk reglement, waarbij alles kadert 
in het tonen van respect voor elkaar, de anderen en de club. Een belangrijke passage in dit 
huishoudelijk reglement focust op agressief gedrag. “Agressief gedrag, obscene taal of gebaren 
en het moedwillig kwetsen van medespelers of tegenstrevers wordt niet getolereerd”, luidt het. 
Het blijft echter bij SK Berlare niet enkel bij geschreven regels in het reglement. Trainers worden 
gevraagd om spelers die foutief gedrag vertonen tijdens een wedstrijd te vervangen en een 
gepaste sanctie te bedenken.  De trainers worden hierin door het bestuur gesteund.



MEER WETEN?  
 
 

 » Mentale en sociale vaardigheden in jeugdsport 
Blondeel B.; Academia Press; 2008

 » Waarom doet mijn kind zo moeilijk? Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en 
belonen 
Prinzie P.; Lannoo; 2004

 » Mentale training in de sport, toepassing en effecten 
Schuijers R.; Elsevier; 2010

 » Stressmanagement voor en door de trainer 
Meganck J.; presentatie S.P.O.C KULeuven; 2014

 » Agressie bij kinderen: oorzaken, aanpak en preventie 
Solidariteit voor het gezin (Brochure)

 » Naar een positief sportklimaat 
Stichting NSA

 » Omgaan met boosheid en agressie 1 – Grip op agressie 
Trajectum – GoA Module 4

 » http://wij-leren.nl/omgaan-met-agressie.php
 » http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Stoplichtmethode  
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