
De belangrijkste principes van concentratie

1. Concentratie vereist mentale inspanning
2. Je kunt je maar op één gedachte tegelijk concentreren
3. Atleten zijn gefocust als ze zich concentreren op acties die specifiek, relevant en onder eigen controle 

zijn
4. Atleten verliezen concentratie wanneer ze zich richten op irrelevante of oncontroleerbare factoren
5. Angst verstoort de concentratie

Hoe kan ik mijn kind helpen om te focussen?
Focus verwijst naar het vermogen van een persoon om zich op het juiste moment op de juiste dingen te
concentreren. Het is belangrijk dat kinderen kunnen leren hoe ze hun mentale aandacht kunnen richten op
wat het belangrijkst is voor hun prestaties in een bepaalde situatie. Hoe kan ik mijn kind helpen om te
focussen?

Waarop zou mijn kind moeten focussen en wanneer?

Omdat uw kind zich slechts op één gedachte tegelijk kan concentreren, moet het in staat zijn om mentaal 
te veranderen van niet-sportrelevante gedachten (bijv. schoolwerk) naar sportspecifieke gedachten in de 

aanloop naar training en competitie. Dit vereist dat ze de verschillende gedachten in compartimenten 
indelen (gedachten in verschillende zogezegde “dozen” kunnen steken) en mentale energie opwekken 
voor wat ze moeten doen om goed te kunnen presteren. Op dezelfde manier moet uw kind tijdens de 
prestatie  in staat zijn om zijn focus te verleggen van irrelevante gedachten of interne (bijv. zorgen) en 

externe afleiding (bijvoorbeeld drukte) om hun concentratie op specifieke / relevante acties te behouden.

Hoe kan ik mijn kind helpen focussen voor en tijdens wedstrijden?
• Ondersteun hen met hun tijdmanagement en planning rond school en sport.

• Zorg dat ze een uitgebreide opwarmingsroutine doorlopen om hun geest (en lichaam) klaar te maken 
voor sport.

• Bij afwezigheid van een coach kun je ook hun aandacht richten op waar ze aan hebben gewerkt 
tijdens de training voorafgaand aan de wedstrijd (d.w.z. help hen hun doelen te herinneren).

• Moedig uw kind aan om tijdens de wedstrijd in het heden te blijven en tijdreizen te vermijden (bijv. 
nadenken over gebeurtenissen uit het verleden of de toekomst).

• Help uw kind afleidingen te vermijden en zich te concentreren op relevante zaken voor hun 
wedstrijd door het gebruik van basisroutines (bijv. een ademhalingsritueel dat een gevoel van fysieke 
aanwezigheid opbouwt) en/of eenvoudige zelfinstructies of trigger-woorden (bijv. "Let op de bal" "," 

Soepel schommelen ")


