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Vakblad voor specialisten in beweging

nr. 1 | 2020 - jaargang 74 Voorbespreking 
Op wedstrijddagen is het in talloze kleedkamers een niet weg te denken feno-
meen: de voorbespreking. Het wedstrijdplan wordt doorgenomen, de taken 
worden verdeeld en de neuzen dezelfde kant opgezet. Na afloop van de wedstrijd 
herhaalt het fenomeen zich, zij het vaak minder geordend, in een soort spiegel-
beeld: stoom wordt afgeblazen, het wedstrijdplan geëvalueerd en de taakuitvoe-
ring geprezen of bekritiseerd.

Aan welke kenmerken dienen deze alledaagse processen, door experts ‘briefen’ en 
‘debriefen’ genoemd, nu eigenlijk te voldoen om een maximaal effect te hebben? 
Je zou denken dat daar in de sport volop onderzoek naar gedaan is, of minimaal 
gestructureerd over nagedacht. Toch lijkt dit niet het geval, zo bleek toen onze 
vaste medewerker Erik Hein zich in dit onderwerp vastbeet. Hoog tijd dus om de 
wel beschikbare informatie op een rijtje te zetten en tevens te kijken wat de sport 
op dit vlak van andere expertgebieden kan leren.

Typisch Sportgericht: doorlopend vraagtekens zetten bij de alledaagse praktijk,  
bij de stilzwijgende aannames, om er uiteindelijk beter van te worden. Kruis-
bestuivingen opzoeken, zowel binnen het eigen veld van sport en bewegen als 
erbuiten. Inzoomen op details die doorslaggevend kunnen zijn. 

In het zaalvolleybal beginnen op 20-20 de doorslaggevende ‘big points’, waarin 
alles uit de kast wordt gehaald en de eerder genoemde details het verschil kunnen 
maken. Dit jaar is het 366 dagen lang ‘20-20’. Een inspirerende gedachte!

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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