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Deze twee woorden komen uit het vierde artikel uit de zeer interessante
serie van Peter Beek over het leren of verbeteren van motorische vaardig
heden. Wat hebben retentie en volgorde daarmee te maken? Beek verdui
delijkt dat het bij veranderingen in motorische vaardigheid vooral moet
gaan om verbeteringen die ‘blijven hangen’, dus om de retentie van het
geleerde. Waarbij trouwens de mate van vooruitgang tijdens een training
of les niet zo’n goeie indicator is van hoeveel gaat ‘blijven hangen’.
Daarnaast maakt hij duidelijk dat een (steeds) wisselende volgorde
van aanbieden van oefenstof grotere kans geeft op blijvende vooruit
gang dan werken in ‘blokken’! Gestructureerd werken aan een steeds
wisselende volgorde dus!
Zoals altijd in Sportgericht is de volgorde van onderwerpen en artikelen
volkomen willekeurig, dus de kans dat er zaken uit de andere 11 prima
artikelen in dit nummer bij u ‘blijven hangen’ is hoog.
Veel leesplezier.
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