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DÉ SLIM-TENNIS 

WEDSTRIJDVOORBEREIDING 

HOE JEZELF MENTAAL VOOR TE BEREIDEN OP WEDSTRIJDEN, MET OOG 
OP GENIETEN EN WINNEN  

AJDIN KOLONIC - WWW.SLIMTENNIS.NL  

Is jouw doel elke keer als je aan een wedstrijd begint, om niet alleen 

fysiek maar ook mentaal voorbereid te zijn? Voor sommige spelers 

houdt dit in dat ze in staat zijn te presteren zonder zorgen, twijfel, of 

gebrek aan zelfvertrouwen. 

Veel spelers saboteren hun eigen prestatie door een verkeerde mindset 

aan te nemen vlak voor een wedstrijd. Uit sportpsychologisch 

onderzoek is gebleken dat de onderstaande 6 bronnen van angst en 

zenuwachtigheid het vaakst voorkomen bij spelers die mentaal niet 

voldoende voorbereid zijn op een wedstrijd. 

• Focus op resultaat 

• Overmaat aan interne negatieve gedachten 

• Faalangst 

• Zorgen om wat anderen denken 

• Onvoldoende zelfvertrouwen 

• Zorgen om de kwaliteit van eigen warming-up 

http://www.slimtennis.nl/
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Als jouw mindset vlak voor een wedstrijd tekenen vertoont van een of 

meerdere van deze 6 mentale uitdagingen, dan kun je zeker een betere 

mentale voorbereiding gebruiken. Je warming-up routine is perfect te 

gebruiken om twijfel en angst uit je lichaam te laten vloeien, en het te 

vervangen door beheersing en vertrouwen in je eigen kunnen. 

 

5 TIPS OM JE MENTALE SPEL OP TE WARMEN  

1) Verwachtingen die voor prestatiedruk zorgen – VERGEET ZE of 

MANAGE ZE! 

Misschien wel het grootste mentale uitdaging van individuele sporters. 

Verwachtingen over je eigen spel en verwachtingen van anderen zorgen 

altijd voor een last op je schouders, een last die voor individuele sporters 

al snel te zwaar is. Hoe ga je om met deze verwachtingen zodat ze niet 

in prestatiedruk resulteren? Meeste verwachtingen zijn gebaseerd op 

resultaat of op een oordeel over hoe je hoort te spelen/presteren. 

Vervang deze toekomstgeoriënteerde en vage verwachtingen door 

KLEINE, SPECIFIEKE, en ACTIEGERICHTE DOELEN; zoals het duidelijk 

inbeelden waar je gaat serveren of een doel aannemen om een aantal 

degelijke cross slagen te spelen voordat je voor het punt gaat. 

2) Laat je zelfvertrouwen niet van toeval afhangen – STUUR HET! 

Meeste spelers sturen hun zelfvertrouwen vlak voor een wedstrijd niet 

een bepaalde kant op. Vaak zijn ze reactief in plaats van pro-actief met 

hun zelfvertrouwen. Zorg voor een DEGELIJKE FYSIEKE WARMING-UP 

en terwijl je ermee bezig bent, herinner jezelf aan de keren dat je goed 

gespeeld hebt. Denk aan hoe het voelde, wat voor tactiek je aannam, en 

hoe je gedrag op de baan toen was. 
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3) Zorg dat je gedachten niet in de toekomst of het verleden zijn – FOCUS 

op NU! 

Zoals boven aangegeven, veel spelers denken over allerlei negatieve 

scenario’s en maken zich zorgen om de mening van anderen. Er is maar 

één manier om met deze uitdaging om te gaan, en dat is niet om jezelf 

te forceren om te stoppen met negatief denken. Vervang deze 

gedachten simpelweg door te denken aan het PROCES en JE 

VOORBEREIDING. Wat ga je doen om fysiek op te warmen, waar denk 

je aan tijdens het opwarmen, en waar focus je op tijdens het inspelen? 

4) Bereid je niet met twijfel voor – maar met VERTROUWEN IN JE SPEL! 

Veel spelers zijn gewend om te werken aan hun spel. Er is altijd wel een 

aspect wat je wilt verbeteren aan je spel, en onbewust focus je daar dan 

ook op vóór en tijdens wedstrijden. Zie een wedstrijd juist als een 

gelegenheid om alles los te laten, wat je hoort te doen, hoe je die lage 

backhand moet slaan, en wat anderen van jouw tennis vinden. NU kun 

je niks meer aan je spel veranderen. Het is tijd om te steunen op de 

trainingsuurtjes die je al gemaakt hebt en al die jaren wedstrijdtennis 

die je al speelt. Gooi een glimlach op je gezicht want nu is het niet de 

bedoeling om te zwoegen en te werken aan je spel, maar juist alle 

bewuste analytische controle over je techniek los te laten en te 

vertrouwen dat je lichaam technisch het beste naar zijn kunnen zal 

reageren op de baan. Je weet hoe je moet tennissen en een wedstrijd is 

de perfecte gelegenheid om ervan te genieten. 

5) Maak je geen zorgen over je zenuwen – GENIET juist VAN DE 

SPANNING! 

De meeste spelers, zelfs toppers, worden zenuwachtig vóór een 

wedstrijd. Maar zenuwachtigheid is niet hetzelfde als angst. Er is niks 
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mis met vlinders in je buik. Ze geven aan dat je zo meteen iets gaat 

doen wat belangrijk voor je is. Het is maar een fysieke reactie met doel 

om je concentratie te verscherpen en je adrenaline niveau omhoog te 

krikken. Dit zijn positieve effecten! Zie je zenuwen dus als gezonde 

spanning, glimlach erom, en geniet ervan! 

 

ALS LAATSTE NOG EEN TIP OVER HOE JE HET BESTE 

NAAR JEZELF EN NAAR JE TEGENSTANDER KAN 

KIJKEN VOORDAT JE AAN EEN WEDSTRIJD BEGINT  

Heb je jezelf wel eens vergeleken met andere spelers die misschien wel 

groter of sterker zijn, een betere ranking hebben, of meer talent hebben 

dan jij?  

Veel spelers richten hun aandacht vooral op de tegenstander, in plaats 

van op zichzelf. Dat lijdt ertoe dat ze juist aan zichzelf gaan twijfelen 

vóór een wedstrijd. Dus als jij toevallig ook je vaardigheden vaak 

vergelijkt met die van je tegenstander, dan helpt dat je zelfvertrouwen 

echt niet. 

DE VRAAG IS DUS HOE JE MINDER JE AANDACHT OP DE 

TEGENSTANDER RICHT, EN MEER OP JEZELF? 

Meestal vergelijken we ons met spelers waarvan we denken dat ze beter 

of talentvoller zijn. Nogmaals, dit zal je zelfvertrouwen elke keer doen 

leeglopen. In feite ben je afgeleid door je te concentreren op verkeerde 

aspecten van competitie en concurrentie. Ik noem dit zelfintimidatie - 

wanneer je te veel energie en aandacht aan je tegenstander schenkt! 
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Onthoud het volgende: wanneer je geïntimideerd bent door je 

tegenstander dan ben jij zelf altijd degene die dat doet, en zeker niet je 

tegenstander. Dit zijn een aantal manieren waarop je jezelf misschien 

intimideert:  

• Vóór een wedstrijd denk je over hoe groot, sterk of zelfverzekerd 

je tegenstander lijkt. 

• Misschien ga je er automatisch vanuit dat een bepaalde speler 

beter is dan jij alleen bij het zien van zijn ranking. 

• Of je bent overweldigd door de opwinding, drukte en stress van 

het spelen van een toernooi- of competitiewedstrijd zelf. Liever 

dan denken dat het leuk is, je maakt je zorgen of je bent 

gespannen. 

STOP MET HET ZETTEN VAN JE TEGENSTANDER OP EEN 

VOETSTUK VÓÓR DE WEDSTRIJD! 

Anderen op een voetstuk zetten, naar je tegenstanders opkijken, onder 

de indruk zijn; dat brengt je niet tot een goede mindset die je nodig hebt 

voordat je aan een wedstrijd begint. Om te stoppen met deze 

zelfintimidatie, moet je echt stoppen met jezelf vergelijken met de 

tegenstanders! 

Richt je aandacht op jezelf. Zie jezelf als een topatleet. Je weet hoe je 

moet tennissen. Je bent fit (genoeg). En je staat op de baan om een 

uitdaging aan te gaan en om er van te genieten. 

Veel succes en plezier, 

Ajdin 

Wil je elke week een mentale tennis tip per email ontvangen? 

Kijk dan snel op: http://www.slimtennis.nl/slim-tennis-tips/  

http://www.slimtennis.nl/slim-tennis-tips/

