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1. INLEIDING

Wie een willekeurig handboek over sportpsychologie doorbladert, komt zonder
uitzondering de volgende onderwerpen tegen: motivatie, concentratie, doelen
stellen, imagery, ontspanning en zelfvertrouwen. Ook is er standaard aandacht voor
attributies, coping, communicatie, teamprocessen en de rol van de coach. Deze zeer
uiteenlopende thema’s worden altijd beschreven vanuit één overkoepelende intentie:
het optimaliseren van de prestatie van sporter of sportploeg. In dit soort boeken – en
in de sportpsychologie in het algemeen – gaat het met andere woorden om winnen.
Het verbeteren van mentale vaardigheden moet leiden tot een optimale prestatie. En
in de topsport is de optimale prestatie meestal synoniem voor winnen.
In een omgeving waar iedereen er naar streeft om te winnen, is er volgens de
wetten der logica minstens één probleem: niet iedereen kan winnen. Sterker nog, de
regels van de competitieve sportbeoefening voorzien meestal slechts in een enkele
winnaar. Afhankelijk van de gekozen definitie van winnen en verliezen (waarover
meer in hoofdstuk 1) betekent dit dat er per saldo veel meer verliezers dan winnaars
rondlopen in de topsport. Neem de 128 tennissers die vier keer per jaar aan een
Grand Slam beginnen: slechts één van hen kan zich na twee weken kampioen
noemen. En wat te denken van de 32 landen die eens in de vier jaar aan het WK
voetbal meedoen: 31 deelnemers keren zonder de felbegeerde beker huiswaarts, om
nog maar te zwijgen van alle landen die tijdens de kwalificaties al sneuvelen.
Hoe je het ook wendt of keert, elke topsporter is op zijn of haar manier
ervaringsdeskundige op het gebied van verliezen. De modale topper delft wat vaker
het onderspit dan het onnavolgbare supertalent, maar beiden weten hoe het voelt om
de tegenstander te moeten feliciteren1. Verliezen is, volgens elke definitie,
onlosmakelijk verbonden met de competitieve sport. Zonder verlies geen winst;
zonder verlies geen sport.

1 Dat

elke sporter weet hoe het is om te verliezen, is strikt genomen niet juist. Er zijn uitzonderlijke
gevallen bekend van sporters die nooit een wedstrijd verloren. Zoals Rocky Marciano, de
Amerikaanse zwaargewicht bokser die in 1955 zijn carrière beëindigde. Hij was op dat moment
wereldkampioen en had al zijn 49 partijen als profbokser gewonnen. Als amateur had Marci ano echter
geen ongeslagen status.
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Desondanks is er binnen de sportpsychologie maar bitter weinig aandacht
voor het fenomeen verliezen. Zo besteedt geen enkel handboek er een apart
hoofdstuk aan; het thema komt slechts sporadisch en ongestructureerd aan bod. In
de overige literatuur – waaronder voornamelijk wetenschappelijke artikelen – is er
wat meer oog voor de verschillende aspecten van verliezen, maar het aanbod blijft
relatief beperkt.
Over het antwoord op de vraag waarom het thema verliezen in de
sportpsychologie zo’n ondergewaardeerde positie inneemt, kan slechts gespeculeerd
worden. Wellicht dat de sterke Amerikaanse invloed op het vakgebied hierbij een rol
speelt. In een op winnaars georiënteerde samenleving als de Amerikaanse is er
misschien minder oog voor de verliezende partij. De selectieprocedure die in de
Verenigde Staten wordt gehanteerd voor atleten die naar de Olympische Spelen
willen, is wat dit betreft illustratief. Een aantal maanden voor de Spelen worden er
selectiewedstrijden gehouden, waarbij één simpele regel geldt: de beste drie op elk
onderdeel kwalificeren zich. Status en andere verzachtende omstandigheden doen
niet ter zake. Een wereldkampioen die toevallig uit vorm is of geblesseerd, heeft
pech. Het Amerikaans Olympisch Comité is meedogenloos: alleen winnaars gaan
naar de Spelen. Of zoals men in de Verenigde Staten pleegt te zeggen: Winning isn’t
everything, it’s the only thing .
De sterke focus op winnen – die wellicht niet alleen specifiek Amerikaans is
maar ook eigen aan topsport in het algemeen – hoeft niet de enige reden te zijn dat
het thema verliezen in de sportpsychologie weinig aan bod komt. Sportpsychologie
is als wetenschappelijk vakgebied namelijk nog relatief jong. Hoewel de conceptuele
wortels tot de oudheid teruggaan (Mahoney, 1989), zijn de wetenschappelijke
fundamenten van deze discipline pas tijdens de jaren ’60 en ’70 van de twintigste
eeuw gelegd. De sportpsychologie is met andere woorden nog volop in
ontwikkeling. Het kan dus goed zijn dat sommige thema’s – zoals verliezen – nog
‘ontdekt’ dan wel uitgediept moeten worden.
In deze scriptie wordt een poging gedaan een deel van de verliesgerelateerde
sportpsychologische literatuur bijeen te brengen. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling om alle mogelijke onderwerpen op dit gebied te behandelen. Zo zal er
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geen aandacht worden gegeven aan cross-culturele verschillen bij verlies in sport.
Het verlies van identiteit bij sporters die hun carrière beëindigen komt evenmin aan
bod en datzelfde geldt voor de rol die affect speelt bij verliezende sporters. Ook de
karaktereigenschappen van verliezers worden bewust buiten beschouwing gelaten.
Deze scriptie concentreert zich in eerste instantie op de definitie van verliezen
in sport. Want wat is verliezen nu eigenlijk? Op welke niveaus kan een sporter
verliezen? Wat is het kwalitatieve en kwantitatieve element van verlies? En in
hoeverre zijn verliezen en falen synoniemen? Vervolgens worden twee thema’s
behandeld: de rol van attributies bij verlies en de zogenoemde slump, een langere
periode van ondermaats presteren. Bij elk van deze thema’s gaat het om de vraag hoe
een sporter omgaat met verliezen. Welke variabelen spelen hierbij een rol? Wat
onderscheidt de verliezer van de winnaar?
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2. VERLIEZEN GEDEFINIEERD

Verliezen is een werkwoord met vele definities, waarvan de meeste weinig tot niets
te maken hebben met sport. ‘Al gaande ongemerkt laten vallen’, ‘kwijtraken’ en
‘nadeel lijden in de handel’ zijn slechts enkele voorbeelden uit de Van Dale (1996). De
enige definitie die duidelijk van toepassing is op sport luidt als volgt: ‘de mindere
blijken, overwonnen worden’. Voor een woordenboek is deze laatste omschrijving
beslist toereikend. Wie verloren heeft, is immers overwonnen en dus, strikt genomen,
de mindere. In het kader van de sportpsychologie komt er echter meer kijken bij
verliezen. Verlies in sport kent vele gedaanten, die zowel vanuit theoretisch als
praktisch oogpunt aandacht en definiëring verdienen.
2.1 Verliezen op niveau
De gangbare manier om over verliezen (en winnen) te denken, is in termen van het
eindresultaat van een enkele wedstrijd. Speler of team A speelt tegen speler of team
B: het resultaat van dit duel is winst voor de één en verlies voor de ander of, in
sommige sporten, een gelijkspel. Aan het kortste eind trekken in zo’n eenmalige
ontmoeting is feitelijk ons prototypische beeld van verliezen. Op dit niveau spelen de
sportspecifieke regels overigens nauwelijks een rol. Of een speler nu met 2 sets tegen
1 een tenniswedstrijd verliest, of een team met 2 doelpunten tegen 1 een voetbalduel:
het verlies blijft conceptueel gelijk.
Er zijn natuurlijk ook andere niveaus waarop verlies zich kan manifesteren.
Zo is in elke sport een wedstrijd opgebouwd uit kleinere eenheden. Deze
bouwstenen kunnen, afhankelijk van de sport, verschillende vormen aannemen. In
tennis gaat het om punten, games en sets; bij darts om legs en sets; voetbal en
handbal kennen doelpunten. Ongeacht het eindresultaat van een duel kan op dit
niveau ook verloren worden en vaak is dit zelfs onvermijdelijk. Geen tennisser heeft
ooit een wedstrijd gewonnen zonder daarbij op zijn minst punten te verliezen.
Er zijn ook takken van sporten waar de genoemde bouwstenen minder
evident zijn, althans in termen van winst en verlies. Een schaakpartij is opgebouwd
uit zetten, die tezamen het eindresultaat bepalen. Een zet kan echter niet gewonnen
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of verloren worden. Hooguit kan er sprake zijn van een goede, slechte of neutrale
zet. Een speerwerper krijgt in een wedstrijd zes pogingen. Elke afzonderlijke worp
geldt dan als bouwsteen, maar kan evenmin gewonnen of verloren worden. Een
worp kan slechts een goede of minder goede bijdrage leveren aan de eindklassering.
En bij een 100 meter sprint zijn de eenheden waaruit de wedstrijd is opgebouwd al
helemaal moeilijk aan te geven. Start, stappen, finish? De start kan goed, slecht of
gemiddeld zijn, maar kan net als de schaakzet en speerworp niet gewonnen of
verloren worden.
Verlies kan ook op een ‘hoger’ niveau tot uitdrukking komen. Hier zijn
verloren wedstrijden vaak zelf de bouwstenen van een meer uitgespreide vorm van
verliezen. Te denken valt aan een sporter of ploeg die gedurende een langere periode
ondermaats presteert. Zo’n periode wordt in het Engels een slump genoemd, een
term waarvoor in het Nederlands geen goed alternatief bestaat. Een tennisser die in
een slump zit, presteert om verschillende redenen beneden zijn kunnen en zal
dientengevolge vaker verliezen dan anders. Slumps kunnen ook andere vormen van
verlies met zich meebrengen, zoals bij teamsporters die door een periode van slechte
vorm hun plaats in het team verliezen. Hoofdstuk 4 is in zijn geheel gewijd aan de
slump.
Verliezen doet in zekere zin ook de ploeg die als favoriet aan het
competitieseizoen begint, maar uiteindelijk als tweede, derde of nog lager eindigt.
Het team dat heel veel afzonderlijke nederlagen lijdt, zal na een seizoen vaak ook op
een ander terrein verliezen: degradatie naar een lagere klasse is hier synoniem voor
verlies van status. Zo zijn er heel veel hogere vormen van verlies denkbaar. Niet in
de laatste plaats het verlies van identiteit waar sporters bij beëindiging van hun
carrière mee te maken kunnen krijgen.
2.2 Kwalitatief en kwantitatief verlies
Verliezen gebeurt niet alleen op verschillende niveaus, zoals hierboven beschreven,
maar herbergt ook een kwalitatief en kwantitatief element. De kwaliteit van verliezen
heeft betrekking op de soort sport waarin het verlies wordt geleden en de manier
waarop het tot stand komt. Zo hebben de bokser die net knock-out is geslagen en de
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schaker die zojuist schaakmat is gezet beiden objectief gezien verloren, maar in
kwalitatieve zin zijn hun nederlagen heel anders. Het maakt vermoedelijk nogal wat
uit of je een aantal klappen tegen hoofd en lichaam hebt gekregen, of dat je met een
reeks slimme zetten bent verslagen. Het ene brengt fysieke pijn met zich mee, het
andere doet eerder op intellectueel vlak pijn.
Een ander kwalitatief onderscheid bij verlies treedt op bij individuele sporten
en teamsporten. In je eentje verliezen kan bijvoorbeeld andere gev oelens oproepen
dan gezamenlijk verliezen. Bij een ploeg die verliest, wordt de verantwoordelijkheid
voor de nederlaag in elk geval verdeeld over meerdere personen. Deze verdeling
hoeft niet evenredig te zijn, maar er is hoe dan ook sprake van een verdeling. Dit
betekent niet noodzakelijk dat een individuele nederlaag meer impact heeft, maar
wel dat er een kwalitatief verschil is tussen beide vormen van verlies.
In het verlengde hiervan dient opgemerkt te worden dat er bij teamsporten
objectief gezien verloren kan worden, terwijl één of meerdere individuen in het team
een ‘winnende’ prestatie hebben geleverd. Neem de voetbalspits die drie fantastische
doelpunten scoort, terwijl zijn team met 4-3 verliest omdat de keeper vier blunders
maakt. Zowel de spits als de keeper heeft de wedstrijd verloren, maar het is evident
dat er een kwalitatief verschil zal zijn tussen hun beider verlieservaring.
En dan zijn er ook nog de objectief en subjectief gescoorde sporten. Verreweg
de meeste sporten kennen een objectieve score, in die zin dat het resultaat door
puntentelling of tijdwaarneming tot stand komt. Denk hierbij respectievelijk aan
squash, basketbal en zwemmen, atletiek. Daarnaast zijn er de zogenoemde
jurysporten, zoals turnen, schoonspringen en kunstschaatsen 2. Hier is de score per
definitie subjectief, want bepaald door mensen, hoe deskundig ook. Het lijkt
aannemelijk dat de verlieservaringen bij subjectief gescoorde sporten kwalitatief
anders zijn dan die bij objectief gescoorde sporten. Een turnster die voor haar gevoel
de winnende oefening heeft gedraaid, kan door een in haar ogen te lage
jurywaardering toch als tweede of nog lager eindigen. Dit verlies kan heel anders

2 Er

is ook een combinatie van obectief en subjectief gescoorde sporten mogelijk. Denk bijvoorbeeld
aan schansspringen, waar het resultaat de som is van gesprongen afstand (objectief) en
jurywaardering voor technische uitvoering (subjectief).
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voelen dan dat van de zwemmer die zijn nederlaag niet kan wijten aan een slechte
jury.
Behalve het kwalitatieve element van verliezen, is er ook nog een kwantitatief
aspect. Bij sommige sporten wordt er nu eenmaal vaker verloren dan bij andere
sporten. Zo heeft een tafeltennisser constant te maken met verlies. Verlies van
punten, games, wedstrijden: op alle niveaus dus. De puntentelling en complexiteit
van de sport zorgen ervoor dat zelfs een wereldtopper verlies niet kan vermijden.
Profboksers daarentegen – en zeker de betere onder hen – hebben kwantitatief gezien
veel minder met verlies te ma ken. Omwille van de fysieke tol die boksen eist, werken
boksers relatief weinig partijen af tijdens hun carrière: op dat niveau kunnen ze dus
ook niet zo vaak verliezen als veel andere sporters. Het geringe aantal bokspartijen
brengt echter met zich mee dat een boksnederlaag veel impact heeft. De verliezer
moet vaak maanden wachten voor de volgende kans om de ring in te stappen.

2.3 Verliezen versus falen
Het is voor sporters, coaches, clubvoorzitters en journalisten heel gebruikelijk om na
een nederlaag te concluderen dat er gefaald is. Zeker aan de top – waar het resultaat
welhaast heilig is – komt verliezen neer op falen (en staat winst gelijk aan succes).
De begrippen ‘verliezen’ en ‘falen’ worden met andere woorden in de sport vaak als
synoniem gebruikt. Ten onrechte, want de twee overlappen elkaar slechts
gedeeltelijk. Bij het formuleren van een definitie van verliezen is het dan ook
belangrijk om het onderscheid tussen verliezen en falen in kaart te brengen.
Falen betekent volgens het woordenboek zoveel als ‘in gebreke blijven’,
‘mislukken’ (Van Dale, 1996). Een sporter of ploeg die een wedstrijd heeft verloren,
kan zeker in gebreke zijn gebleven, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Sterker
nog, er worden in de sport heel veel nederlagen geleden zonder dat de verliezer in
gebreke is gebleven. En van een mislukking hoeft bij verlies al evenmin sprake te
zijn. Zo is er weinig voorstellingsvermogen voor nodig om een nederlaag te
bedenken waarbij niet is gefaald. Van een sporter die met goed spel nipt van zijn veel
sterker geachte tegenstander verliest, zal niet gauw worden gezegd dat hij heeft
gefaald. Hij zal eerder te horen krijgen dat hij succes heeft geboekt (terwijl zijn
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tegenstander heeft gefaald om het krachtsverschil passend tot uitdrukking te
brengen).
Dit voorbeeld geeft aan dat verliezen en falen conceptueel op een ander niveau
zitten. Verliezen is objectief, absoluut en hard; falen is subjectief, relatief en zacht.
Verlies is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: het is een feit, een label dat we zijn
overeengekomen voor één van de drie mogelijke uitkomsten van een wedstrijd
(winst, verlies, gelijkspel). Bij falen komt het juist wel aan op interpretatie: hier gaat
het niet om het resultaat van een duel, maar om het proces dat tot dat resultaat heeft
geleid en de betekenis die we daaraan toekennen.
Het verschil tussen verliezen en falen kan ook als volgt worden weergegeven.
Falen heeft – in tegenstelling tot verliezen – betrekking op de discrepantie tussen de
prestatie en de persoonlijke standaard van een speler of ploeg. Elke speler of ploeg
heeft met andere woorden een bepaald basisniveau (de persoonlijke standaard), dat
wordt vergeleken met het vertoonde niveau in een wedstrijd (de prestatie). In simpel
Nederlands: wat kun je en wat heb je laten zien? Als de prestatie te ver achter blijft
bij de persoonlijke standaard, en er is geen overmacht in het spel (zoals bij een
blessure), dan is er over het algemeen sprake van falen. Het gaat dus niet om de
absolute prestatie (het resultaat), maar de relatieve prestatie (vertoonde niveau ten
opzichte van basisniveau). Het bepalen van deze relatieve prestatie blijft echter, zoals
hierboven vermeld, een kwestie van interpretatie. Er zijn geen regels voor.

2.4 Waarom een definitie?
De vraag kan zich opdringen wat nu eigenlijk het nut is van een definitie van
verliezen. Het is immers nogal voor de hand liggend dat behalve wedstrijden ook
punten, games, sets en legs verloren kunnen worden en dat verlies zich ook kan
uiten in een langere periode van ondermaats presteren. Bovendien is het evident dat
verliezen door knock-out meer (fysieke) pijn doet dan verliezen door schaakmat. En
dat verliezen en falen geen synoniemen zijn, is ook geen nieuws waarvoor de persen
gestopt moeten worden.
Ten eerste, definities – of pogingen om een begrip te ontleden – hebben nooit
de pretentie om nieuwe feiten te onthullen. Het gaat eerder om het rangschikken of
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herschikken van bestaande feiten, het overzichtelijk aanbieden van bekende
informatie. Zeker bij een fenomeen als ‘verliezen in sport’, waaraan nog weinig
aandacht is geschonken, is het zaak om eerst vast te stellen waar het eigenlijk over
gaat. Er mag dan veel impliciete kennis bestaan over verliezen, nog maar weinig
hiervan is expliciet gemaakt. Bij het begin van een discussie over verliezen is het dus
noodzakelijk om eerst – voor de hand liggend of niet – helder te maken wat het
onderwerp precies inhoudt.
Ten tweede zijn bepaalde aspecten van verliezen wellicht toch minder evident
dan ze lijken. Zo worden bij wetenschappelijk onderzoek naar verlies en falen in
sport geregeld proefpersonen uit totaal verschillende sporten gebruikt. Eén studie –
naar de percepties van succes en falen van Canadese universiteitssporters (Podlog,
2002) – raadpleegde bijvoorbeeld proefpersonen die aan American football, rugby,
voetbal, basketbal, hockey, softbal, tennis, squash, badminton, zwemmen en
vechtsporten deden. Zonder om te stellen dat dit per definitie verkeerd is, kan bij
deze werkwijze toch een vraagteken worden geplaatst. Zoals reeds beschreven,
kunnen verlieservaringen namelijk zeer sportspecifiek zijn. Het is dan ook de vraag
of de ervaringen van basketballers (teamsport, direct contact met tegenstander) goed
vergelijkbaar zijn met die van zwemmers (individuele sport, geen direct contact met
tegenstander). Ongeacht het antwoord op deze vraag is het altijd zaak om bewust te
zijn van de verschillende aspecten van verlies en hier waar nodig rekening mee te
houden. Dit bevordert de kwaliteit van onderzoek in het algemeen en de
generaliseerb aarheid van resultaten in het bijzonder.
Ook de toegepaste sportpsychologie kan baat hebben bij een heldere
definiëring van het thema ‘verliezen in sport’. Sportpsychologen die met sporters
werken, zullen vaak genoeg te maken krijgen met cliënten die een mindere periode
doormaken. Een periode dus waarin de sporter in kwestie vaker dan anders met
verlies wordt geconfronteerd. De behandelende sportpsycholoog die goed op de
hoogte is van de verschillende aspecten van verliezen, zal beter in staat zijn de
problemen van de sporter te begrijpen. Het vinden van een oplossing wordt daarmee
gefaciliteerd.
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3. ATTRIBUTIE

Attributies zijn de oorzaken die we toeschrijven aan de dingen die gebeuren. Het zijn
onze pogingen om te verklaren waarom zaken zich voordoen, ten einde de wereld
om ons heen beter te begrijpen.
Sporters zijn wat dit betreft net mensen; ook zij maken attributies. In de
sportcontext gaat het met name om attributies voor winst en verlies, voor succes en
falen. Deze attributies zijn niet noodzakelijk de werkelijke oorzaken van een
overwinning of nederlaag, maar eerder de oorzaken zoals de sporter in kwestie ze
ziet, juist of onjuist.
3.1 Het model van Weiner
Wie het thema ‘attributie in sport’ bespreekt, kan niet om het model van Weiner
(1972) heen. Weiner redeneert dat sporters hun prestaties toeschrijven aan vier
causale elementen: ‘ability’ (bekwaamheid), ‘effort’ (inzet), ‘task difficulty’
(taakmoeilijkheid) en ‘luck’ (toeval: geluk of pech). Op deze vermeende oorzaken
voor succes en falen zijn twee causale dimensies van toepassing: ‘locus of control’ en
‘stability’. Locus of control heeft betrekking op de ‘plaats’ van de oorzaak. Deze ligt
binnen (intern) of buiten de persoon (extern). Stability refereert aan de frequentie en
veranderlijkheid van de oorzaak, die eenmalig of zeldzaam is (instabiel) dan wel
vaak of altijd aanwezig (stabiel). Weiner beschouwt bekwaamheid als intern en
stabiel, inspanning als intern en instabiel, taakmoeilijkheid als extern en stabiel, en
geluk als extern en instabiel (figuur 3.1).
Stabiel

instabiel

Intern

Bekwaamheid

inzet

Extern

Taakmoeilijkheid

toeval

Figuur 3.1 Weiners (1972) tweedimensionale attributiemodel

Weiner (1979, 1985) breidde zijn attributietheorie later uit met een derde
dimensie: ‘controllability’, ofwel de mate waarin een oorzaak beïnvloedbaar of
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beheersbaar is (onder de controle van de persoon in kwestie). Naast de drie
traditionele attributiedimensies van Weiner hebben andere onderzoekers ook
alternatieve dimensies voorgesteld. Zo is er de globaliteitsdimensie van Seligman,
Abramson, Semmel en Von Baeyer (1979), die aangeeft of een oorzaak betrekking
heeft op een specifieke situatie of juist op heel veel verschillende situaties. Een ander
voorbeeld is de intentionaliteitsdimensie van Elig en Frieze (1975), die zeer
vergelijkbaar is met de controllability-dimensie. Verder blijkt uit onderzoek dat er
meer attributiefactoren zijn dan de vier van Weiner. Bukowski en Moore (1980)
vonden (bij kinderen) bijvoorbeeld factoren als stemming, materiaal, ervaring en
kwaliteit van de scheidsrechter. Omdat het meeste vervolgonderzoek op Weiners
theorie is gebaseerd, zullen deze alternatieve attributionele dimensies en factoren
verder buiten beschouwing worden gelaten.
Het idee achter Weiners (1972, 1979, 1985) theorie is dat attributies van invloed
zijn op de verwachtingen die sporters hebben van toekomstige prestaties, en
daarmee op hun intrinsieke motivatie. Het zijn dus niet alleen de resultaten zelf die
de motivatie bepalen, maar vooral de verklaringen die sporters geven voor hun
resultaten. Een tennisser die met 6-1 en 6 -2 van de baan is geslagen en deze
nederlaag wijt aan zijn totale gebrek aan bekwaamheid (stabiele oorzaak, want
moeilijk veranderbaar), zal ook in het vervolg slechte prestaties verwachten. Dit kan
weer negatieve gevolgen hebben voor de motivatie van deze speler, want iemand die
structureel slechte prestaties verwacht, zal over het algemeen motivatie verliezen en
wellicht stoppen. Een andere tennisser die met dezelfde score is afgedroogd, maa r dit
verlies aan een verkeerd gekozen tactiek toeschrijft (instabiele oorzaak, want
makkelijk te veranderen), zal in de toekomst kans op succes blijven zien en dus
gemotiveerd blijven.
Het bovenstaande voorbeeld is ook van toepassing op de locus of control- en
controllability-dimensie. Zo is ‘een verkeerd gekozen tactiek’ behalve een instabiele
attributie ook een interne en beheersbare attributie (je hebt de tactiek zelf gekozen en
je bent vrij om de volgende keer een andere te kiezen). Het laat zich raden dat
beheersbare attributies een positieve invloed hebben op de motivatie van een sporter.
De persoon in kwestie denkt de zaken immers in eigen hand te hebben. Het
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motivationele effect van interne attributies is minder eenduidig. Een interne en
stabiele attributie na winst (‘Ik heb gewonnen omdat ik een sterke speler ben’) werkt
over het algemeen motiverend: de sporter ziet zichzelf als de oorzaak van de winst
en verwacht dat hij in de toekomst weer sterk zal presteren. In combinatie met een
stabiele attributie na verlies of falen kan een interne attributie juist demotiveren. De
sporter die verloren denkt te hebben omdat hij zichzelf volstrekt talentloos vindt, zal
ook in het vervolg weinig perspectief voor succes zien en waarschijnlijk motivatie
verliezen.
De implicaties voor sporters, coaches en sportpsychologen zijn evident. De
attributies die een sporter maakt, hebben grote invloed op zijn of haar intrinsieke
motivatie: op de innerlijke drijfveer om aan de desbetreffende sport te doen. Het is
dus zaak om goed op de hoogte te zijn van de attributiestijl die een sporter er op
nahoudt. Welke patronen vertoont iemand met andere woorden bij het maken van
attributies? Zijn deze motivatiebevorderend of juist niet? In dat laatste geval is het
zaak om de sporter te wijzen op de disfunctionele attributiestijl en een plan van
aanpak te bedenken.
3.2 Attributie bij verlies en falen: de self-serving bias
Een bekend fenomeen in het attributie -onderzoek – zowel binnen als buiten de sport
– is de zogenoemde self-serving bias. Deze houdt in dat mensen de neiging hebben
om succes intern en falen extern te attribueren (Kelley, 1971). We claimen met andere
woorden persoonlijke verantwoordelijkheid voor de dingen die we goed hebben
gedaan en geven de schuld aan externe facto ren als iets mis is gegaan. Een reden
hiervoor kan zijn dat we op die manier ons ego proberen te beschermen en vergroten
(Miller & Ross, 1975).
Dat topsporters hun successen over het algemeen aan hun eigen vaardigheden
en inspanning toeschrijven, is begrijpelijk. Een dergelijke interne attributie werkt
motiverend en bevordert bovendien het zelfvertrouwen. Dit gegeven wordt in
onderzoek ook steeds ondubbelzinnig bevestigd. Hoe zit het echter met falende
topsporters? Is het ook vanzelfsprekend dat zij hun tegenslagen aan externe factoren
toeschrijven?
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In de geschiedenisboeken van de sport staan in elk geval een paar hilarische
voorbeelden opgetekend van toppers die hun falen wel erg extern attribueren. Zo
had John McEnroe in 1981, nadat hij de finale van Roland Garros van Björn Borg had
verloren, een hele bijzondere verklaring voor zijn nederlaag: er ging steeds een
vlinder op zijn racket zitten. “En je kent me wat vlinders betreft...” Seve Ballesteros –
de vermaarde Spaanse golfer – schreef het missen van een put ooit toe aan een dikke
regenwurm die zijn kop uit de grond stak en de bal van richting veranderde. De
‘beste’ externe attributie ooit door een sporter gemaakt, komt vermoedelijk van de
Braziliaan Nelson Pessoa. Bij het internationale concours hippique van Aken, in 1974,
verklaarde de ruiter dat zijn paard Archimedes niet bestand was tegen Duitse haver.
“Het wordt er ongelofelijk winderig van. Bij de driesprong in het puissance-concours
blies het beest de achterste balk gewoon weg, hoewel we er ruimschoots overheen
sprongen. Op die manier valt er eenvoudigweg niet te winnen.”3
Wetenschappelijk onderzoek geeft een iets genuanceerder beeld van de
attributies van falende sporters. Biddle en Hill (1988) vonden bij deelnemers aan een
ergometerwedstrijd dat verliezers hun nederlaag aan externe factoren als
‘inspanning en persoonlijkheid van de tegenstander’ toeschreven (terwijl winnaars
interne attributies maakten). Bukowski en Moore (1980) ontdekten een soortgelijk
attributiepatroon bij kinderen die elkaar in teamverband bestreden. Aan de andere
kant vonden Mark, Mutrie, Brooks en Harris (1984) bij squashers en
racquetballspelers4 dat verliezers – net als winnaars – interne attributies maakten.
Grove, Hanrahan en McInman (1991) troffen wat dit betreft evenmin verschil aan
tussen verliezende en winnende basketballers: beide partijen schreven het resultaat
toe aan interne factoren.
Dat verliezers externe attributies maken, is volgens de self -serving bias te
verklaren. De interne attributies van verliezers moeten een andere oorzaak hebben.
Eén mogelijkheid is dat sociale factoren hierbij een rol spelen. Verlies toeschrijven
aan pech, de scheidsrechter of de weersomstandigheden (extern) mag dan prettig

3 De

voorbeelden komen uit Het Parool (17 augustus 1987) en Trouw (16 oktober 1999).
is vergelijkbaar met squash, maar wordt gespeeld op een grotere baan, met een hardere
bal en een iets ander racket. De sport kent wereldwijd circa zes miljoen beoefenaars, waarvan zo’n
80% uit de Verenigde Staten komt.
4 Racquetball
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zijn voor het ego: het wordt door de omgeving vaak ook als onsportief gezien.
Slechte verliezers die niet als zodanig te boek willen staan, zullen dus gemotiveerd
zijn om ook persoonlijke verantwoordelijkheid voor een nederlaag te dragen.
Sportieve verliezers hebben deze sociale druk uiteraard niet nodig: zij zijn na een
nederlaag van nature in staat om interne attributies te maken.
Er kan ook een andere reden zijn om na falen intern te attribueren. Het is als
het ware een manier om het verlies ‘bij jezelf’ te houden. Een externe attributie na
falen kan op korte termijn enige verlichting brengen (‘Het lag niet aan mij, maar aan
die vlinder op mijn racket’), maar biedt op langere termijn geen aanknopingspunten
voor verbetering. Een interne en instabiele attributie na falen betekent dat de sporter
iets kan doen aan datgen e wat niet goed ging en zicht heeft op succes. Dit werkt
bevorderend voor de motivatie en kan op termijn tot progressie leiden.
De self-serving bias gaat voor wat betreft verliezers dus niet altijd op: er
worden zowel externe als interne attributies gemaakt. Deze uiteenlopende
attributiepatronen kunnen volgens Rejeski en Brawley (1983) te maken hebben met
het feit dat specifieke sporten specifieke attributies faciliteren. Iemand die verliest of
faalt in een subjectief gescoorde sport als kunstschaatsen, zal door de aard van de
sport wellicht eerder extern attribueren (‘De jury heeft iets tegen mij’). De specifieke
context van objectief gescoorde sporten zou het maken van interne attributies
kunnen aanmoedigen. Eén van de weinige onderzoeken op dit gebied – van Leith en
Prapavessis (1989) – vond overigens geen significante verschillen in
attributiepatronen tussen objectief en subjectief gescoorde sporten. Tenenbaum en
Furst (1986) toonden daarentegen aan dat individuele sporters, zowel bij succes als
falen, meer interne attributies maken dan teamsporters. Volgens Grove en
Prapavessis (1995) – die onderzoek deden bij squashers – hangt de mate waarin
intern dan wel extern wordt geattribueerd, af van het niveau van de sporter. Sterke
sporters maken na succes meer interne attributies dan na falen; zwakke sporters
maken meer interne attributies na falen dan na succes.
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3.3 De verliezer: instabiele en oncontroleerbare attributies
De locus of control-dimensie biedt dus geen soelaas bij het typeren van de
verliezende sporter. Deze blijkt zowel interne als externe attributies te maken. Hoe
zit het met de twee andere dimensies van Weiner (1972, 1979, 1985)?
Op de stability- en controllability-dimensie lijkt de verliezer zich wel te
onderscheiden van de winnaar. In het eerdergenoemde onderzoek van Grove,
Hanrahan en McInman (1991) – waar de verliezende en winnende basketballers niet
verschilden qua interne attributies – bleken de verliezers minder stabiele en minder
controleerbare attributies te maken dan de winnaars. McAuley en Gross (1983)
vonden een soortgelijk attributiepatroon bij tafeltennissers.
Dat verliezers het resultaat aan relatief instabiele en oncontroleerbare
oorzaken toeschrijven, is wel begrijpelijk. Bij een instabiele en oncontroleerbare
attributie (‘Mijn tegenstander was vandaag gewoon te sterk’) kan de sporter in
kwestie namelijk nog steeds verwachten dat de toekomst weer succes kan brengen
(instabiel), zonder dat hij zich hoeft te schamen voor het verlies (oncontroleerbaar).
Wat dit laatste betreft: een controleerbare attributie na verlies (‘Ik heb mijn best niet
gedaan’) kan leiden tot negatieve emoties als schaamte, omdat de verliezer zichzelf
verantwoordelijk acht (hij had immers invloed op de vermeende oorzaak van het
verlies).
3.4 De verliezer die niet faalt
In hoofdstuk 2 werd al aangegeven dat verliezen bepaald niet hetzelfde hoeft te zijn
als falen. Zo kan een atleet als laatste eindigen op een bepaald loopnummer en
tegelijkertijd een persoonlijk record halen. Hij heeft dan objectief gezien verloren,
maar met zijn PR bovenal succes geboekt. De onderzoeker die deze sporter als
verliezer classificeert en vervolgens naar zijn attributies vraagt, zit met een
methodologisch probleem. Hij loopt namelijk het risico om niet de attributies van een
verliezer te meten, maar vooral die van een sporter die zichzelf als succesvol
beschouwt. Dergelijk onderzoek zou een erg lage constructvaliditeit hebben en
daarmee van weinig waarde zijn.
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Het bovenstaande voorbeeld is fictief, maar had ook uit de werkelijkheid
gegrepen kunnen zijn. Bij onderzoek naar attributies wordt wel vaker meer waarde
gehecht aan de objectieve prestatie (winst/verlies) dan aan de perceptie die een
sporter heeft van deze prestatie (succes/falen). Zo lieten Shaw, Dzewaltowski en
McElroy (1992) proefpersonen vrije worpen nemen bij basketbal. Het resultaat
(winst/verlies) van een één -op-één-wedstrijd werd steeds gemanipuleerd door inzet
van een ‘confederate’. Winnaars en verliezers werd daarna gevraagd naar hun
attributies. Beide groepen bleken even interne, stabiele als controleerbare attributies
te maken.
Of deze vinding iets te betekenen heeft, valt te betwijfelen. De proefpersonen
in dit onderzoek hechtten mogelijk meer waarde aan het aantal benutte vrije worpen
(succes/falen) dan aan de uitslag van de wedstrijd (winst/verlies). De verliezer die
vooral tevreden was over het feit dat hij zoveel vrije worpen had benut, was dus
eerder een succesvolle dan een verliezende sporter.
Vragen naar attributies voor winst of verlies is dus methodologisch gezien een
riskante aangelegenheid. Als winnaars zichzelf als succesvol beschouwen en
verliezers vinden dat ze gefaald hebben, is er niets aan de hand. Vaak zal dit echter
niet het geval zijn. Onderzoekers kunnen dus beter eerst vaststellen of een sporter
zijn behaalde resultaat als succes of falen beschouwt, en pas daarna naar zijn
attributies vragen.
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4. DE SLUMP

Elke sporter heeft wel eens te maken met een periode waarin het allemaal niet zo
lekker loopt. Het vertrouwde niveau wordt niet gehaald, de automatismen zijn
verdwenen en de prestaties ondermaats. En het frustrerende is dat zo’n periode vaak
even plotseling en onaangekondigd begint als eindigt. De Engelse taal heeft maar één
woord nodig om alle facetten van zo’n mindere sportieve fase mee aan te duiden:
slump. Het beste Nederlandse alternatief luidt vermoedelijk ‘dip’. In het kader van
het thema ‘verliezen’ is de slump natuurlijk zeer relevant, want als er tijdens een
slump iets vaker gebeurt dan anders, dan is het wel verliezen.
4.1 De slump gedefinieerd
Bij een even herkenbaar als ongrijpbaar fenomeen als de slump is het belangrijk om
tot een heldere definitie te komen. Taylor (1988) heeft de volgende voorgesteld: “An
unexpected decline in performance from a previously determined baseline level of a
particular athlete that extends longer than would be expected from normal cyclic
variations in performance in a given sport.”
Deze definitie ondervangt heel mooi de onderscheidende facetten van de
slump. Ten eerste moeten de prestaties onverwachts verslechteren. Niemand zal van
een slump spreken als de oorzaak van de slechtere prestaties bekend is, zoals bij een
blessure of een technisch mankement. Er kan dan immers direct corrigerend worden
opgetreden, waarmee een slump juist wordt voorkomen.
Absolute prestaties zijn bij een slump geen graadmeter: essentieel is de
relatieve prestatie. Een ploeg die in competitieverband bijna alles verliest omdat de
tegenstanders veel sterker zijn, zit niet in een slump. Deze ploeg heeft voor het
desbetreffende niveau gewoon te weinig kwaliteit en kan dus niet beter. Vandaar
ook de term ‘baseline level’ in de bovengenoemde definitie. Een tennisser die
gemiddeld tot de kwartfinale van een ATP-toernooi reikt, maar nu ineens vier
toernooien op rij in de eerste ronde wordt uitgeschakeld, zit dus wel in een slump.
Ten slotte heeft een sporter pas met een slump te maken wanneer zijn
prestaties langere tijd ondermaats zijn, in elk geval “longer than would be expected
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from normal cyclic variations in performance in a given sport”. Fluctuaties in
prestaties zijn normaal: de ene keer gaat het wat beter, de andere keer wat minder. In
het laatste geval is er niet direct sprake van een slump. Bovengenoemde tennisser
kan best een keer in de eerste ronde verliezen, zonder dat hij meteen in een
structurele dip zit. Gebeurt het echter vier keer op rij, dan is er wel iets aan de hand.
De mindere prestaties duren dan langer dan normaal zou mogen verwacht. Pas dan
kan er sprake zijn van een slump.
4.2 De oorzaken van een slump
Zoals eerder vermeld, kernmerkt de slump zich door het feit dat de oorzaak niet
direct duidelijk is. Deze moet geïdentificeerd worden om het probleem te kunnen
aanpakken. Taylor (1988) onderscheidt vier potentiële oorzaken van een slump:
fysiek, technisch, technologisch en psychologisch. Een combinatie van deze oorzaken
kan zich ook voordoen.
Op het fysieke vlak moet vooral gedacht worden aan oververmoeidheid door
een teveel aan training en/of wedstrijden. Onopvallende blessures kunnen ook
aanleiding geven tot een slump. Vooral in de topsport is het niet ongebruikelijk om
met kleine fysieke ongemakken toch door te gaan. Als de blessure niet tijdig wordt
onderkend en behandeld, kan een neerwaartse prestatiecurve het gevolg zijn. Andere
fysieke oorzaken zijn gebrekkige voeding en zintuiglijke mankementen. Wat dit
laatste betreft kan gedacht worden aan een darter die problemen heeft met zijn ogen
en dientengevolge zijn pijlen niet meer zo nauwkeurig kan gooien.
Een verandering van techniek kan ook de oorzaak van een slump zijn. Een
tennisser bijvoorbeeld kan ongemerkt zijn forehand anders gaan slaan, met meer
fouten en minder zelfvertrouwen als gevolg. Als deze verandering niet wordt
hersteld, kan de speler in een slump raken.
Technologische oorzaken van slumps hebben te maken met het materiaal dat
iemand gebruikt bij de beoefening van zijn sport. Een kleine verandering in dikte,
hardheid of stroefheid van de rubbers die een tafeltennisser gebruikt, kan nadelige
gevolgen hebben voor timing, techniek en ‘gevoel’. Een iets lichtere of zwaardere
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knuppel kan dezelfde problemen opleveren voor een honkballer, met mogelijk een
slump als resultaat.
Tot de psychologische oorzaken van slumps wordt bijvoorbeeld de schadelijke
attributiestijl van een sporter gerekend. In het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt
dat bepaalde attributies demotiverend kunnen werken. Iemand die de neiging heeft
– of ontwikkelt – om mindere prestaties aan interne, stabiele en oncontroleerbare
factoren toe te schrijven, zal motivatie en zelfvertrouwen verliezen. Dit kan de
sporter overkomen die elke nederlaag wijt aan het feit dat hij nu eenmaal te slecht is
(terwijl de tegenstander soms gewoon een goeie dag had). Demotivatie en gebrek aan
zelfvertrouwen kunnen leiden tot slechtere prestaties en uiteindelijk een slump.
Andere psychologische oorzaken van slumps kunnen te maken hebben met relatieof familieproblemen, alsmede financiële perikelen.
Taylor (1988) wijst er op dat slumps vaak meer dan één oorzaak hebben.
Bovendien kan de ene oorzaak tot een andere leiden. In dat geval is er sprake van
een primaire, secundaire en soms tertiaire oorzaak. Een sporter die door een
onopgemerkt probleem met zijn materiaal in een slump geraakt, kan als gevolg van
zijn ondermaatse prestaties zelfvertrouwen en motivatie verliezen. Een technologisch
probleem leidt op die manier tot een psychologisch probleem, dat nu op zijn beurt
gaat bijdragen aan de slump. Het materiaalprobleem is de primaire oorzaak van deze
slump, de psychologische oorzaak is secundair. Beide moeten worden aangepakt om
uit de dip te komen.

4.3 Wat te doen bij een slump?
Het mag duidelijk zijn dat een slump pas systematisch kan worden aangepakt
wanneer de oorzaak of oorzaken zijn blootgelegd. Dit is dan ook stap 1 bij de
remedie van een slump: analyse en identificatie. Aangezien er vaak meerdere
oorzaken in het spel zijn, is hierbij grondigheid geboden. Wanneer bijvoorbeeld de
primaire oorzaak van een slump wordt achterhaald en aangepakt, terwijl de
secundaire oorzaak over het hoofd wordt gezien (of andersom), kan de slump
gewoon voortduren.
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Zodra een sporter weet – of denkt te weten – wat zijn slump heeft veroorzaakt,
is het vaak niet raadzaam om meteen het probleem te gaan aanpakken. In zijn
‘Slumpbusting program’ raadt Taylor (1988) aan om eerst een time-out te nemen: een
korte pauze waarbij (fysiek) afstand wordt genomen van de trainings- en
wedstrijdomgeving. Dit is onder andere belangrijk om de negatieve emoties kwijt te
raken die een slump met zich meebrengt. Tijdens deze ‘emotionele vakantie’ ka n de
sporter de slechte prestaties achter zich laten en een positieve kijk op de toekomst
ontwikkelen. Omdat een slump behalve emotioneel ook fysiek belastend is, kan een
time-out ook dienen om het lichaam rust te gunnen. Verder kan de pauze – die
meestal van twee dagen tot een week duurt – worden benut om een gestructureerd
plan van aanpak te bedenken om de slump te verhelpen.
Een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak is het stellen van
verschillende doelen. Deze moeten – om motiverend te werken – altijd specifiek,
meetbaar en realistisch zijn. Dit geldt om te beginnen voor de overkoepelende
doelstelling die aangeeft op welk niveau de sporter na de slump wil uitkomen. Dit
kan variëren van het gemiddelde niveau dat de sporter vóór de slump had, tot een
hoger of lager niveau5.
Daarnaast moeten er zogenoemde causale doelen worden gesteld. Deze
hebben betrekking op de verschillende oorzaken van een slump, zoals hierboven
besproken. Bij een fysieke oorzaak van een slump (gebrek aan conditie) zou het
causale doel bijvoorbeeld een meetbaar fysiek niveau kunnen zijn waar de sporter
naar toe kan werken (bepaalde afstand op de Cooper-test). Elke oorzaak van een
slump – of die nu primair, secundair of tertiair is – behoeft een eigen causaal doel.
Onderdeel van de causale doelen zijn de dagelijkse trainingsdoelen. Deze
geven per dag aan wat een sporter aan training moet verzetten om het causale doel te
bereiken: het zijn als het ware de dagelijkse streefwaarden die tot het causale doel
moeten leiden. De sporter die tijdens een slump wedstrijdverplichtingen heeft – wat
meestal niet bevorderlijk werkt, maar vaak wel het geval is – kan er ook bij gebaat
zijn om specifieke prestatiedoelen te stellen. Zonder zulke doelen kan het heel
5 Het

klinkt wellicht tegenstrijdig dat een sporter zich een lager niveau ten doel stelt dan vóór de
slump. Dit kan echter te maken hebben met inzichten die de sporter – al of niet met behulp van een
coach en/of sportpsycholoog – tijdens de time-out heeft verkregen.
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frustrerend zijn om tijdens een sp ortieve dip toch te moeten blijven presteren: de
prestaties blijven immers ondermaats. Door echter een niveau na te streven dat
weliswaar lager is dan normaal maar hoger dan dat tijdens de slump, kunnen
wedstrijden toch voldoening geven en zo een bijdrage leveren aan het verhelpen van
de slump.
Ten slotte hoort bij het bestrijden van een slump ook het bezoeken van een
sportpsycholoog. Bij deze onpartijdige en objectieve toehoorder kan de sporter om te
beginnen de negatieve emoties kwijt die een dip met zic h meebrengt. Verder kan een
sportpsycholoog helpen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zoals
bijvoorbeeld effectieve coping-strategieën.
4.4 Slumps in de praktijk
Grove en Heard (1997) deden onderzoek naar de coping-strategieën die sporters
gebruiken wanneer ze met een slump te maken hebben. Zij waren hierbij
geïnteresseerd in de rol van zelfvertrouwen en optimisme. Sporters die in hoge mate
over deze karaktereigenschappen beschikten, bleken vooral ‘problem-focused’
coping-strategieën te hanteren; de overige proefpersonen rapporteerden
voornamelijk ‘emotion-focused’ coping-strategieën. Sporters die optimistisch zijn en
zelfvertrouwen hebben, zullen zich tijdens een slump dus eerder op het probleem
zelf richten. De meer pessimistisch ingestelde sporter met weinig zelfvertrouwen
concentreert zich eerder op de emotionele kant van een dip.
Bij vergelijkbaar onderzoek van Prapavessis, Grove, Maddison en Zillmann
(2003) werd onder andere gekeken naar de rol van ‘self-handicapping’ bij slumps, en
de invloed die dit heeft op coping. ‘Self-handicapping’ verwijst naar het proces
waarbij iemand zich tevoren indekt voor de potentieel negatieve gevolgen die een
gebeurtenis kan hebben voor het zelfbeeld. Een sporter doet aan self-handicapping
wanneer hij bijvoorbeeld voor een belangrijke wedstrijd een blessure veinst of
overdrijft, of minder training verricht. Bij verlies heeft deze sporter zijn excuus al
klaarstaan: ‘Ik kon er niks aan doen, ik was immers geblesseerd/had niet genoeg
getraind’. Prapavessis et al. vonden dat sporters met een sterke neiging tot selfhandicapping zich vooral bedienen van emotie -gerichte coping-strategieën.
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Het is voor de hand liggend om te concluderen dat probleem-gerichte coping
effectiever is dan emotie -gerichte coping, maar Grove en Heard (1997) merken
terecht op dat het niet zo simpel ligt. Het is eerder zo dat verschillende situaties om
verschillende coping-strategieën vragen. Zo raadde Taylor (1988) aan om bij het
begin van een slump vooral aandacht te geven aan de negatieve emoties die een
verslechtering van prestaties met zich meebrengt. In dit geval zou emotie-gerichte
coping dus de meest effectieve aanpak zijn. Na de ‘emotionele vakantie’ moet de
sporter zich richten op de oorzaak van de slump en dan sorteert een probleemgerichte coping-strategie juist het meeste effect.
Het feit dat er niet één superieure coping-strategie bestaat, heeft belangrijke
implicaties. Sporters – net als gewone mensen – hebben namelijk de neiging om zich
vooral van één coping-strategie te bedienen, ongeacht de situatie. Soms zal dit
effectief zijn, soms juist niet. Het is dus zaak dat sporters zich hiervan bewust zijn –
of er op gewezen worden – zodat ze hun coping-strategie kunnen aanpassen aan de
situatie. Dit kan bij slumps, maar ook bij andere tegenslagen, zorgen voor een veel
snellere oplossing van het probleem.
De sporters uit het onderzoek van Grove en Heard (1997) kunnen als
voorbeeld dienen. Diegenen die optimistisch waren en zelfvertrouwen hadden,
bedienden zich zoals gezegd van overwegend probleem-gerichte coping-strategieën.
Dit is volgens Taylor (1988) effectief in een later stadium, maar niet aan het begin van
de slump. Deze sporters storten zich vaak onmiddellijk en uitsluitend op de oorzaak
van de slump, zonder aandacht te schenken aan de emotionele kant van de slump.
Dergelijk gedrag kan er juist toe leiden dat de slump nog langer aanhoudt.
Omgekeerd kunnen sporters die vooral emotie-gerichte coping-strategieën hanteren
eveneens de oplossing van een slump vertragen. Zij verzuimen vaak om na verloop
van tijd een concreet plan van aanpak te maken en uit te voeren.
Een heel ander aspect van de slump is de invloed die deze heeft op het
zelfbeeld van een sporter. De meeste sporters – en zeker topsporters – ontlenen aan
hun sportieve betrokkenheid (en successen) een bepaalde mate van identiteit en
zelfwaarde. Het bepaalt vaak voor een groot deel wie ze zijn en hoe ze zichzelf zien.
Een langere periode van ondermaatse prestaties vormt uiteraard een bedreiging voor
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deze ‘sportieve identiteit’. Immers, als sportieve prestaties voor een deel de identiteit
van een sporter bepalen, dan moet een aaneenschakeling van mindere prestaties wel
een negatieve invloed hebben op deze identiteit.
Brewer, Selby, Linder en Petitpas (1999) onderzochten hoe sp orters reageren
op zo’n bedreiging van de sportieve identiteit, op een slump dus. Zij lieten American
football-spelers vlak voor het begin en einde van het seizoen een vragenlijst invullen
waarmee een objectieve waarde van hun sportieve identiteit (‘athletic identity’) kon
worden bepaald. De proefpersonen die een slecht seizoen hadden gedraaid en
ontevreden waren over hun prestaties rapporteerden aan het einde van het seizoen
een ‘lagere’ sportieve identiteit dan diegenen die een goed seizoen hadden gehad. De
slechte presteerders identificeerden zich met andere woorden minder met hun sport.
Deze reactie is goed te begrijpen, want op deze manier werden zij ook minder
getroffen door hun ondermaatse prestaties. Deze prestaties zijn immers niet meer zo
bepalend voor de identiteit en zelfwaarde van de persoon in kwestie. Het gaat hier
feitelijk om dezelfde reactie die veel fanatieke supporters vertonen wanneer hun
favoriete club in een slump zit. Door te zeggen – of zichzelf wijs te maken – dat die
club eigenlijk niet zo belangrijk voor ze is, hebben ze minder last van de slechte
prestaties. Die zijn dan niet meer zo bepalend voor hun identiteit.
Probleem -gerichte en emotie-gerichte coping zijn dus niet de enige strategieën
die sporters bij tegenslag hanteren. Het verminderen van de sportieve identiteit is
een andere manier om de pijn van een slump te verzachten, ook al is het vooral een
symptoombestrijdende strategie.
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5. CONCLUSIE

‘Verliezen in sport’ is een onderbelicht thema binnen de sportpsychologie, als het al
een thema is. Handboeken besteden er nauwelijks aandacht aan en ook in
wetenschappelijke artikelen komt het onderwerp relatief weinig voor. De
sportpsychologie in het algemeen, en de topsport in het bijzonder, lijken vooral op
winnaars georiënteerd. Verliezers doen niet mee, terwijl zij in de sport toch feitelijk
in de meerderheid zijn. De opzet van deze scriptie is om verliezers op de kaart te
zetten en een bescheiden aanzet te doen tot integratie van een aantal
verliesgerelateerde aspecten.
Definiëring van het begrip ‘verliezen’ is beslist geen overbodige luxe of een
oefening in het intrappen van open deuren. Het is zowel vanuit theoretisch als
praktisch oogpunt van belang, zeker zolang verliezen voor de meeste mensen niet
veel meer betekent dan het tegenovergestelde van winnen.
Twee voorbeelden kunnen het belang van definiëring illustreren. Ten eerste is
daar het onderscheid tussen de begrippen ‘verliezen’ en ‘falen’, een onderscheid dat
door leken, sporters, coaches en wetenschappers maar al te vaak over het hoofd
wordt gezien. Om nog even te recapituleren: verliezen heeft betrekking op het
objectieve resultaat van een wedstrijd, bij falen gaat het om de vraag of een speler of
ploeg naar vermogen heeft gepresteerd. Zo niet, dan is er vaak spra ke van falen.
Hoewel verliezen en falen elkaar soms overlappen, is het onjuist om de twee
als synoniem te beschouwen. Dit is niet alleen in theoretische zin fout, er kleven ook
nadelige praktische gevolgen aan. Zoals reeds beschreven gaan onderzoekers vaak
de mist in door verliezen met falen te verwarren (en winst met succes). Shaw,
Dzewaltowski en McElroy (1992) maakten deze fout door winnaars en verliezers na
een basketbaltaak (vrije worpen nemen) naar hun attributies te vragen. Want een
verliezer die tevreden is met zijn prestatie, vindt helemaal niet dat hij gefaald heeft
en zal eerder een attributie voor zijn succesvolle optreden geven dan voor zijn
verlies. Een dergelijke verwarring van begrippen kan natuurlijk geen waardevol
onderzoek opleveren. Wetenschappers zouden zich meer bezig moeten houden met
de perceptie die sporters hebben van hun prestatie (succes/falen) dan met de
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objectieve uitkomst van een wedstrijd (winst/verlies). Een helder onderscheid tussen
de begrippen verliezen en falen (en winst/ succes) is hiervoor echter een voorwaarde.
Op de tweede plaats wordt in onderzoek vaak gebruik gemaakt van
proefpersonen uit totaal verschillende sporten. Zoals bleek in hoofdstuk 2 kunnen de
verlieservaringen van sporters heel anders zijn, afhankelijk van het type sport. Een
bokser verliest door klappen tegen zijn lichaam en hoofd, terwijl een schaker het
onderspit delft door een reeks slimme (of domme) zetten. De ervaringen van boksers
en schakers moeten in dit opzicht toch wezenlijk anders zijn, of hebben in elk geval
de potentie om dat te zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor kunstschaatsers
(individuele en subjectief gescoorde sport) en basketballers (teamsport en objectief
gescoord): twee totaal andere sporten met zeer vermoedelijk ook andere
verlieservaringen. En toch zijn er onderzoeken op dit gebied die vrij klakkeloos
proefpersonen recruteren uit zulke diverse sporten als American football, softbal,
squash, zwemmen en vechtsporten (Podlog, 2002). Hoe waardevol zijn de
uitkomsten van dergelijk onderzoek? Wanneer wetenschappers meer oog zouden
hebben voor de verschillende facetten van verliezen, dan zou dat waarschijnlijk
leiden tot een zorgvuldiger selectie van proefpersonen of in elk geval een
genuanceerder behandeling en interpretatie van onderzoeksresultaten. Dit zou
beslist een vooruitgang betekenen in het onderzoek naar verliezen (en falen) in de
sport.
Iedereen die op de één of andere manier bij sport betrokken is, zal beamen dat
elke sporter wel eens met een slump te maken krijgt. Zo’n dip is even frustrerend als
onvermijdelijk: het hoort gewoon bij de sport. Desondanks wordt de slump in de
sportpsychologische literatuur vrijwel genegeerd. Sinds Taylor (1988) zijn er slechts
enkele artikelen over geschreven en in handboeken wordt er al helemaal niet serieus
op ingegaan. Dat kan gerust een gemis worden genoemd, want sportpsychologen
werken in de praktijk vaak met sporters die in een slump zitten. De hulp die zij
bieden kan best effectief zijn, maar is niet gestoeld op een grondige theoretische
ba sis. Aan de oproep van Taylor voor systematisch onderzoek naar slumps en de
effectiviteit van zijn ‘Slumpbusting program’ is respectievelijk nauwelijks en geen
gehoor gegeven. Over een gerelateerd onderwerp als coping bestaat weliswaar de
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nodige theoretische kennis – dat bij de behandeling van een slump goed gebruikt kan
worden – maar het blijft een feit dat de slump als zelfstandig sportpsychologisch
fenomeen niet de aandacht krijgt die het verdient. Het is te hopen dat hier
verandering in komt.
Ten slotte nog een laatste pleidooi voor erkenning van het thema ‘verliezen in
sport’. Er wordt vaak gezegd – vooral in de media – dat alleen de winnaars in ons
geheugen gegrift blijven, dat niemand zich later nog de nummer twee (de verliezer)
kan herinneren. Dergelijke opmerkingen worden meestal gedaan na een finale
waarin de verliezer wellicht meer had verdiend, maar ja, “Wie weet dat later nog?”,
vraagt de commentator dan retorisch.
Welnu, heel veel mensen weten dat later nog. Een dramatische nederlaag is
vaak net zo memorabel als een glorieuze overwinning. En soms is het juist de
verliezer die iedereen bijblijft, meer nog dan de winnaar. Denk wat dat betreft aan de
door Nederland verloren finale bij het WK voetbal van 1974. Tot op de dag van
vandaag wordt er over die wedstrijd gesproken, en dan niet zo zeer over de winnaar
(West-Duitsland) maar vooral over de verliezer, die volgens vriend en vijand de
beste ploeg van het toernooi was.
De verliezer is in psychologisch opzicht ook interessanter dan de winnaar.
Laatstgenoemde is geslaagd in zijn opzet, heeft bereikt wat hij wilde. De winnaar
heeft met andere woorden niet veel aan zichzelf uit te leggen, hoeft niet op zoek te
gaan naar verklaringen voor de overwinning: het was immers de bedoeling om te
winnen en dat is ook gelukt. Als winnaar kun je genieten van je succes en heb je rust
in je hoofd. De verliezer daarentegen heeft vaak wel een cognitief probleem. Ook hij
wilde winnen, maar dat is niet gelukt. Verliezers moeten zich tegenover zichzelf
verantwoorden voor het verlies. Zíj moeten wel degelijk op zoek naar verklaringen
voor het feit dat zij niet geslaagd zijn in hun opzet. De psyche van een verliezer
wordt veel zwaarder belast dan die van een winnaar. Alleen daarom al verdient het
thema ‘verliezen in sport’ een volwaardige plaats binnen de sportpsychologie.
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