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Voorwoord

Dit boek is een grondig herwerkte en geactualiseerde editie van De psy-
chologie van de topsporter dat in 2012 voor het eerst door LannooCampus 
werd uitgegeven, en waarvan de tweede druk is uitverkocht. Ondertus-
sen zijn we twee olympische cycli verder . De Zomerspelen van Tokio 
waren een extra stimulans voor een nieuwe editie, met een geplande 
publicatiedatum in de lente van 2020. COVID-19 heeft er anders over 
beslist: in overleg met de uitgever verschoof de publicatiedatum naar 
een moment waarop sport weer de belangrijkste bijzaak in het leven van 
velen mag zijn.

Het basismateriaal voor deze nieuwe editie vonden we opnieuw in 
de (auto)biografieën van olympiërs, topsporters die aan deze ‘hoogmis 
van de sport’ hebben deelgenomen. Aangezien er na het verschijnen van 
de vorige editie heel wat nieuwe (auto)biografieën zijn gepubliceerd, is 
het aantal topsporters als hoofdpersonages van dit boek aanzienlijk toe-
genomen. Belangrijker nog dan het aantal is de grotere diversiteit van 
sportdisciplines waarin deze toppers hun carrière hebben gemaakt. Bij de 
‘nieuwkomers’ zitten heel wat Nederlandse topsporters. Ofschoon ook 
van de eerste editie de diversiteit van de topsportdisciplines als een sterk 
punt werd gezien, ontbraken topzeilers en die vind je natuurlijk in het 
land van water en wind. Marit Bouwmeester, Carolijn Brouwer, Dorian 
van Rijsselberghe, Anneloes van Veen en Afrodite Zegers kregen een 
welverdiende plaats in de nieuwe editie, en zijn verantwoordelijk voor 
een verandering van de subtitel van het boek: in plaats van Van atletiek tot 
zwemmen werd het Van atletiek tot zeilen.

De topsporters wier (auto)biografie na het verschijnen van de 
 eerste editie werd gepubliceerd vertegenwoordigen net als eerder een 
grote waaier aan sportdisciplines: atletiek ( Jessica Ennis en Suzy Favor 
 Hamilton), hockey ( Jacques Brinkman), paardensport (Anky van 
 Grunsven), rugby ( Jonny Wilkinson), tennis ( Jimmy Connors, Novak 
Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal), triatlon (Alistair Brownlee 
en Jonathan Brownlee) en wielrennen (Mark Cavendish, Chris Hoy, 
 Victoria Pendleton en Bradley Wiggins). Nieuw zijn ook de Paralym-
piërs Esther Vergeer en Marieke Vervoort (†). Overigens putten we ook 
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uit enkele ‘oudere’ boeken die pas na de editie van 2012 op mijn leestafel 
belandden. Dit geldt voor de boeken over judoka’s Anton Geesink (2009) 
en Ingrid Berghmans (1988) en zwemmer Stefaan Maene (2009).

Deelname aan de Olympische of Paralympische Spelen was opnieuw 
het basiscriterium voor opname, maar ook voor deze editie zijn hierop 
enkele uitzonderingen gemaakt. Gymnaste Verona van de Leur (Neder-
lands Sportvrouw van het Jaar 2002) ziet het mislopen van de Spelen als 
de zwartste bladzijde van haar carrière. Wielrenner Bram Tankink laat 
noteren dat zijn beslissing om niet naar de Olympische Spelen (OS) te 
gaan de enige is in zijn carrière waar hij spijt van heeft. Voor midden-
afstandsloopster Lindsey De Grande betekende kanker het einde van de 
weg die naar de OS leek te voeren. Verder komen er topsporters aan 
het woord wier discipline geen plaats heeft binnen het olympisch pro-
gramma, zoals vijfvoudig wereldkampioen snooker Ronnie O’Sullivan 
en motorcrosslegende Stefan Everts. Misschien zal de afwezigheid opval-
len van topvoetballers en van enkele andere sportcoryfeeën die via alle 
bestaande media zo veel aandacht kregen en krijgen. Juist om die reden 
is ervoor gekozen om andere topsporters aan het woord te laten. Het is in 
elk geval een zeer heterogene elitegroep geworden!

Met dit heterogene gezelschap willen we de oorspronkelijk opzet van 
het boek nog sterker waarmaken. De geselecteerde woorden van deze 
topsporters zijn bedoeld om het belang van mentale factoren bij top-
prestaties te laten zien. De citaten uit de (auto)biografieën getuigen van 
de vele facetten van mentaal sterk zijn: van sterk denken, van sterk voelen 
en van mentaal sterk gedrag. Deze woorden van topsporters linken we 
zonder overbodige theoretische uitweidingen aan sportpsychologische 
bevindingen en kaders.

De uitspraken van topsporters selecteerden we niet omwille van hun 
literaire waarde. De citaten kozen we in functie van onderwerpen die 
tezamen een goed beeld moeten geven van het doen en laten van de 
topsporter en van zijn naaste omgeving. De gekozen onderwerpen bie-
den we aan in een alfabetische volgorde, want simpel werkt het best. 
Dit maakt gericht en selectief lezen makkelijker, bijvoorbeeld afhanke-
lijk van de vraag of de belangstelling van het moment. Voor bepaalde 
onderwerpen is de inhoud misschien niet meteen evident: zo zal de lezer 
uitspraken over ‘doelen stellen’ terugvinden onder de U van uitdagingen, 
terwijl de relatie met de media aan bod komt onder de Q van ‘Quotezak’. 
Daarom ook zijn aan de onderwerpen van de hoofdstukken ondertitels 
toegevoegd met enkele sleutelwoorden, die duidelijk maken waar het 
onderwerp voor staat. In vergelijking met vorige edities zijn een paar 
onderwerpen verdwenen en vervangen. Het betreft ‘coach’ en ‘team’, die 
respectievelijk plaatsmaakten voor ‘conf licten’ en ‘trauma’s’. De (auto)
biografieën van topsporters lezen inderdaad niet als snelwegen naar de 
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hemel, en de nieuwe onderwerpen bieden ruimte om daar meer aandacht 
aan te geven. Ook voerden we deze vervangingen door vanuit de over-
weging dat de geschrapte onderwerpen voer zijn voor aparte boeken, res-
pectievelijk De psychologie van de topcoach en De psychologie van sportteams.

Wat de wijzigingen aan de vormgeving betreft, vonden we het een 
goed idee om alle hoofdstukken te openen met een startcitaat uit de top-
sportwereld waarin een wezenlijk aspect van dit onderwerp wordt uit-
gedrukt. Ook voor deze editie werden foto’s geselecteerd die het belang 
van de onderwerpen illustreren. Het is een mooie mix geworden van 
Nederlandse en Vlaamse sporters, uit zeer verschillende disciplines. De 
meesten mogen zich olympiër noemen – en dat ben je voor de rest van 
je leven – of hebben zich al geplaatst voor de eerstvolgende Spelen. Voor 
anderen wacht er nog een harde strijd om hun droom waar te maken.

De getuigenissen en ervaringen van topsporters zijn ongetwijfeld leer-
rijk en motiverend voor de zoveel bredere groep van prestatiesporters die 
zichzelf willen overtreffen, of het beste uit zichzelf willen halen. Zij zullen 
ontdekken dat mentale vaardigheden geen aangeboren kenmerken zijn, 
en evenmin definitief verworven kwaliteiten. Hopelijk kunnen ze met de 
ervaringen van toppers hun voordeel doen, zodat ze beter om kunnen gaan 
met een blessure, concentratieverlies kunnen voorkomen, en met een voor 
hen prestatiebevorderende emotie de wedstrijd kunnen aangaan.

Deze overtuiging kreeg steun in de feedback op de eerste editie van 
dit boek van collega-sportpsychologen. Collega’s lieten me weten dat zij 
dit boek in hun gespreksruimte hadden liggen, tijdens consulten bepaalde 
citaten opdiepten of het boek meegaven aan cliënten die het moeilijk 
hadden om terug te komen uit een blessure, of problemen hadden met het 
bewaken van hun stress-recoverybalans, met irrationele denkpatronen of 
met destructieve emoties. Nog leuker was dat hun sporters aangaven dat 
bepaalde uitspraken van toppers hen hadden gestimuleerd tot zelfref lec-
tie, wat hen op weg zette naar een gewenste verandering.

Mijn ervaring als universiteitsdocent sportpsychologie, als prakti-
serend sportpsycholoog en als spreker heeft geleerd dat de getuigenis-
sen van topsporters niet enkel beklijvend zijn voor sporters, sportouders 
en coaches, maar ook voor studenten bewegingswetenschappen, sport-
geneeskunde, en voor de professionals die als psycholoog, voedingsdes-
kundige of fysiotherapeut in de sportwereld een clientèle wil opbouwen.

Meteen zijn twee belangrijke doelgroepen voor dit boek genoemd. 
Zowel de gedreven prestatiesporter als zijn begeleiders van diverse plui-
mage kunnen zich versterken met de lectuur van dit boek. Wat niet weg-
neemt dat er veel meer potentiële lezers zijn, en wel al wie geboeid is 
door topsportprestaties en door de mensen die zulke prestaties leveren.

Bert De Cuyper


