
                                 

	  

De	  juiste	  balans	  nodig	  
	  

	  

Als	  professioneel	  sporter	  sta	  je	  bijna	  
continu	  onder	  druk	  en	  eis	  je	  veel	  van	  je	  
lichaam	  en	  geest.	  Om	  het	  maximale	  
resultaat	  te	  behalen	  dien	  je	  de	  grenzen	  van	  
jezelf	  op	  te	  zoeken	  en	  in	  perfecte	  fysieke,	  
mentale	  en	  emotionele	  conditie	  te	  zijn	  
ofwel:	  ‘Being	  in	  Balance’.	  De	  vraag	  is:	  Hoe	  
weet	  je	  nu	  of	  je	  volledig	  in	  balans	  bent?	  	  
Being	  in	  Balance	  laat	  zien	  waar	  je	  fysiek	  en	  
geestelijk	  in	  balans	  bent	  en	  waar	  je	  
mogelijk	  uit	  balans	  bent	  en	  werkt	  samen	  
met	  jou	  aan	  het	  snelle	  herstel	  daarvan.	  	  
	  

	  
	  

	  
Presteren	  in	  ‘moments	  of	  truth’	  is	  een	  
‘mental	  game’	  
	  
Het	  verschil	  tussen	  de	  hoofdprijs	  en	  de	  rest	  
wordt	  bepaald	  door	  het	  mentale	  en	  
emotionele	  aspect,	  dus	  “in	  je	  hoofd”.	  Alle	  
topsporters	  weten	  dit.	  Dit	  gaat	  echter	  verder	  
dan	  alleen	  tijdens	  een	  wedstrijd:	  ook	  het	  
vermogen	  om	  maximaal	  te	  kunnen	  trainen	  is	  
belangrijk.	  
Being	  in	  Balance	  Mental	  Power	  zorgt	  voor	  
daadwerkelijk	  een	  mentale	  &	  emotionele	  
balans,	  met	  daardoor	  maximale	  mentale	  
weerstand	  en	  het	  kunnen	  opzoeken	  van	  je	  
fysieke	  grenzen	  zodat	  je	  optimaal	  kunt	  
presteren	  in	  ‘moments	  of	  truth’.	  
 

	  

Being in Balance ‘Mental Power’ 
Presteren voor topsporters in ‘moments of truth’ 



	  
	  
	  
In volledige balans, 
zonder blokkade 
	  
	  
	  

 

 
De	  PowerScan	  
	  
De	  basis	  van	  het	  Being	  in	  Balance	  Mental	  Power	  traject	  is	  dat	  we	  in	  elke	  5	  sessies	  van	  2	  uur	  
een	  PowerScan	  van	  je	  maken	  met	  de	  zeer	  geavanceerde	  Being	  in	  Balance	  technologie	  
waarin	  in	  je	  lijf	  90	  miljard	  punten	  worden	  gemeten	  zodat	  je	  als	  sporter,	  tot	  op	  DNA	  nivo,	  
weet	  waar	  je	  in	  balans	  bent	  en	  waar	  niet.	  	  
	  
Being	  in	  Balance	  onderscheidt	  zich	  daarmee	  als	  methode	  omdat	  deze	  als	  geen	  ander	  snel	  en	  
direct	  naar	  de	  ‘Kern	  van	  de	  Zaak’	  gaat:	  de	  essentie	  van	  je	  coachingsvraag,	  je	  uitdaging.	  Die	  
kern	  is	  altijd	  de	  diepere	  psycho-‐emotionele	  programmering	  welke	  via	  je	  onderbewustzijn	  je	  
gedrag	   stuurt	   die	   we	   door	   de	   PowerScan,	   met	   de	   bijbehorende	   uitgebreide	   databases,	  
bewust	  maken	  als	  input	  voor	  optimale	  zelfsturing	  naar	  topprestaties.	  
	  
Versterk	  je	  ‘mentale	  schild’	  
	  
Met	  Being	  in	  Balance	  versterk	  je	  als	  topsporter	  in	  relatief	  korte	  tijd	  je	  ‘mentale	  schild’	  
waardoor	  je	  optimaal	  bestand	  bent	  tegen	  allerlei	  stressoren	  die	  met	  topsport	  gepaard	  
gaan.	  We	  werken	  aan	  het	  significant	  versterken	  van	  je	  ‘Mental	  Power’.	  
	  
Als	  je	  mentaal	  vaardig	  bent,	  kun	  jij	  jezelf	  sturen	  om	  -‐ondanks	  stressoren	  (innerlijk	  of	  
uiterlijk)-‐	  optimaal	  ‘in	  je	  taak’	  ofwel	  je	  ‘flow’	  te	  blijven	  zoals	  weergegeven	  in	  onderstaande	  
figuur	  (“Cirkels	  van	  Eberspächer”).	  Hierbij	  staat	  de	  blauwe	  cirkel	  1	  voor	  ‘ik	  en	  mijn	  taak’.	  Als	  
je	  een	  sterk	  mentaal	  schild	  hebt	  kun	  je	  dat	  actief	  gebruiken	  om	  optimaal	  in	  je	  taak	  te	  blijven	  
voor	  je	  gewenste	  topprestaties.	  Als	  je	  mentale	  schild	  minder	  sterk	  is,	  zal	  je	  sneller	  uit	  je	  
taak	  raken	  en	  in	  cirkel	  2	  t/m	  6	  terechtkomen,	  met	  toenemende	  kans	  op	  falen	  t.o.v.	  je	  doel.	  
Being	  in	  Balance	  leert	  je	  zoveel	  mogelijk	  vanuit	  cirkel	  1	  ‘ik	  en	  mijn	  taak’	  te	  presteren.	  
	  



	   	  
1. Ik	  en	  mijn	  taak	  
2. Directe	  afleidingen	  (weer,	  veld,	  publiek,	  

etc.)	  
3. “is”	  versus	  “behoort	  te	  zijn	  
4. Winnen	  /	  Verliezen	  
5. Gevolgen	  van	  winnen	  /	  verliezen	  
6. Zin	  vraag	  (“wat	  doe	  ik	  hier	  eigenlijk”)	  

	  

	  

	  

	  
 

Testimonials AZ 

 

“Binnen AZ zijn wij als staf dagelijks bezig om onze spelers zo goed mogelijk te begeleiden, te 
trainen en te coachen, zodat de kans op succes zo groot mogelijk wordt. Een belangrijk aspect 
in dit traject vormt de fysieke en mentale status van de spelers. Middels onder andere 
individuele preventieve fysieke programma’s en een spelervolgsysteem om de cardiovasculaire 
status van de individuele speler te vervolgen, zijn wij in staat om de fysieke ontwikkeling 
gedurende het seizoen te monitoren. Voor de mentale en emotionele domeinen van een speler 
heeft AZ een partner in Being in Business met de Being in Balance methode gevonden om ook 
op deze gebieden op maat gestuurde coaching en begeleiding te kunnen geven. Persoonlijk heb 
ik het Being in Balance proces naar tevredenheid mogen doorlopen, waarbij het meetbaar 
maken van de mentale aspecten een innovatieve manier is om de mentale en emotionele 
domeinen te visualiseren en tevens bieden de uitkomsten mij nog wekelijks een kapstok 
aangaande processen in mijn privé- en werkomgeving. Tenslotte ben ik van mening dat Being 
in Balance aan onze spelers de mogelijkheid creëert om zichzelf als mens te ontwikkelen 
waarbij uiteindelijk de kans op sportief succes voor AZ vergroot wordt.” 

Joost van der Hoek, MD, PhD, Hoofd Medische Staf 

 



 

In mei 2013 won AZ voor de vierde keer in haar historie de KNVB beker. Het was 31 jaar geleden dat 
ze deze voor het laatst wonnen. Op deze foto ook de ontwikkelaar van de Being in Balance methode, 
Daniel Zavrel (rechts), met de beker in de hand. Being in Balance diende voor het versterken van de 
‘Mental Power’ van de selectie. 

“In mijn denken over het ontwikkelen van een team begint het altijd met het ontwikkelen van 
het individu. Op topnivo geeft de mentale weerbaarheid de doorslag. Daar moet dus aan 
gewerkt worden. Being in Balance geeft ons en de sporter inzicht in wie hij is, waar hij aan 
moet werken en wat zijn potentie is! Het individu moet in balans zijn om maximaal te 
kunnen presteren. Een unieke aanpak voor elk individu, ook binnen een teamsport, zal 
bijdragen tot een topsport klimaat om het maximale er uit te halen. Wij van AZ zijn van 
mening dat Being in Balance die bijdrage kan leveren om ons te kunnen onderscheiden en om 
TOP te presteren.” 

Gertjan Verbeek, Voormalig hoofdtrainer van AZ 

 


