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nr. 2 | 2021 - jaargang 75 Inspiratie 
Dit stukje is voor mij het einde en voor u het begin. Mijn werk zit er weer op, het 
nummer is af, alle puzzelstukjes zijn op hun plek gevallen. U heeft, waarschijnlijk 
extra gestimuleerd door de fraaie cover, het blad opengeslagen en mogelijk al 
snel de inhoudsopgave gescand. Die inhoud maakte me weer eens bewust van de 
veelzijdigheid van ons werkveld. Ook al bevinden we ons als maatschappij al meer 
dan een jaar in een ongekende impasse, toch signaleer ik volop beweging. Op de 
een of andere manier dienen zich steeds weer nieuwe invalshoeken aan om naar 
de sportende mens in al zijn facetten te kijken, met daarbij de ambitie om door 
beter begrip ook betere begeleiding te kunnen bieden. Dat blijft ons nu eenmaal 
fascineren. We houden vertrouwen dat we die begeleiding binnenkort weer in de 
volle breedte aan onze sporters kunnen gaan geven. 

Het wachten daarop en de beperkingen die we ondervinden vallen ons steeds 
zwaarder. Dit nummer biedt u echter inspiratie om toch de zon achter de wol-
ken te blijven zien. Zo vertelde atletiekcoach Bram Peters mij over de voordelen 
van de coronapauze, legt Wim Burgerhout uit waarom bewegen een deel van de 
oplossing kan zijn en geeft Erik Hein ons een ‘tegeltje’ mee dat inmiddels al bijna 
een eeuw oud is: ‘Schenk me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, 
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om het verschil hier
tussen te zien.’ (Reinhold Niebuhr, 1934).

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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Een ongekende medailleoogst voor 
een ongekend sterke lichting lopers 
en loopsters, waar de rek bovendien 
nog lang niet uit lijkt. Waar komt de 
progressie vandaan?

Exponent
De meest in het oog springende 
 exponent van de 400 meter hausse 
is de pas 21-jarige Femke Bol. Ken-
ners volgen haar progressie al een 
aantal jaren. In het zomerseizoen 
van 2020 wist ze op de 400 meter 
horden al twee overwinningen te 
boeken in de Diamond League. 
Daarbij speelde het - wegens de 
 coronapandemie - ontbreken van 
een aantal internationale concur-
renten echter nog een rol. Voor 
het grote publiek betekende het 
afgelopen indoorseizoen dan ook 
haar echte doorbraak. Keer op keer 
verbeterde ze het Nederlands re-
cord, dat met 51.82 sec meer dan 20 
jaar op naam had gestaan van Ester 
Goossens, tot uiteindelijk 50.63 
sec in de EK-finale. Ten opzichte 
van haar beste tijd uit het vorige 
indoorseizoen (52.47 sec) boekte ze 
een progressie van maar liefst 1.84 
sec. De tijd leverde haar een vierde 
plaats op de wereldranglijst op.

Trend
Niet alleen Femke Bol boekte veel 
vooruitgang, ook haar trainingspart-
ner en tegenpool Lieke Klaver wist 
haar tijd uit het vorige indoorseizoen 
ruimschoots te verbeteren: van 52.45 
sec (2020) naar 51.21 sec (2021), 
waarmee ze zich eveneens kwalifi-
ceerde voor de Olympische Spelen. 
Op de achtergrond stijgt bovendien 
het prestatieniveau in de subtop al 
een aantal jaren gestaag, zowel bij 
de vrouwen (zie figuur 1a) als bij de 
mannen (figuur 1b). Hoe is dit te 
ver klaren? Naderende Olympische 
Spelen, met kans op een plaats in de  
4 x 400 meter estafetteploeg, zijn 
voor subtoppers vaak een aanleiding 
om er tijdelijk een schepje bovenop 
te doen. Maar voor de vooruitgang in 
het afgelopen seizoen is dit geen slui-
tende verklaring, want het Olympi-
sche perspectief lonkte in het seizoen 
daarvoor ook al. Er moeten dus (ook) 
andere factoren in het spel zijn. Op 
zoek naar de ‘geheimen’ sprak ik met 
assistent bondscoach Bram Peters en 
embedded scientist Sam Ballak.

Coronapauze
Een eerste belangrijke oorzaak voor 
het hoge prestatieniveau van dit 

De 400 meter onder het 
vergrootglas
Succesvol maatwerk voor ‘flyers’ en ‘diesels’

Hanno van der Loo

De Nederlandse topatletiek beleefde onlangs een memorabel 
EK indoor. Begin maart werden in het Poolse Torun maar liefst 
zeven medailles gewonnen: vier keer goud, een keer zilver en 
twee keer brons. Het leeuwendeel van de podiumplaatsen werd 
behaald op de 400 meter: goud voor Femke Bol, zilver voor Tony 
van Diepen en brons voor Liemarvin Bonevacia op de individuele 
afstand en als klap op de vuurpijl twee keer goud (vrouwen en 
mannen) op de 4 x 400 meter estafette.
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moment, die eveneens internatio-
naal van toepassing lijkt, is de door 
de  COVID-19 afgedwongen wed-
strijdpauze in de zomer van 2020. 
Peters: ‘Net als heel veel andere 
sporters waren ook wij aanvankelijk 
uit het veld geslagen door het uitstel 
van de Olympische Spelen en het 
leeglopen van de wedstrijdkalender. 
Maar al snel hebben we de knop 
omgezet en zijn we gaan werken aan 
een nog betere fysieke belastbaar-
heid, zonder de stress van aanko-
mende wed strijden of kwalificatie-
momenten. Dat is prima gegaan 
en dat lijkt zich nu uit te betalen. 
We hebben nauwelijks blessures en 
hebben langdurig heel goed kunnen 
trainen. Ook de Amerikaanse con-
currentie loopt momenteel opmer-
kelijk goede tijden, dus daar hebben 
ze ook niet stilgezeten.’
 ‘Als je puur naar de tijden kijkt, is 
de progressie waarschijnlijk ook 
voor een deel te verklaren door de 
moderne spikes’, aldus Bram Peters. 
‘Wij denken dat het effect kleiner 
is dan op de langere afstanden, 
maar het speelt wel een bepaalde 
rol. Femke is er in april 2020, dus 
na afloop van het vorige indoorsei-
zoen, op gaan lopen en we zien een 
positief effect op de paslengte. De 
internationale concurrenten hebben 
die schoenen echter ook, dus de gro-

te progressie ten opzichte van hen 
moet andere redenen hebben.’

Cultuuromslag
In de landelijke pers werd de 
progressie nadrukkelijk gekoppeld 
aan de aanstelling van de Zwitser 
Laurent Meuwly als bondscoach. 
Sinds 1 april 2019 is hij op Papendal 
actief. Bram Peters: ‘Dat is zeker een 
belangrijke factor. Als ik het effect 
van Laurent in één woord moet van-
gen, dan is het dat er tegenwoordig 
veel meer urgentie is op Papendal. 
Hij is een echte leider, die bij elke 
uitdaging altijd de meest professio-
nele aanpak nastreeft. Hij doet alles 
om zijn atleten beter te maken en 
dat heeft een enorme uitstraling op 
zijn omgeving. De atleten hebben 
op zondag vrij, maar ze weten dat 
wij dan een aantal uren bij elkaar 
zitten om het programma voor de 
komende week tot in de details 
door te nemen. Dat motiveert hen 
om zich dan tijdens die trainingen 
ook maximaal in te zetten. Als de 
resultaten vervolgens goed zijn, 
ontstaat er een cultuur die iedereen 
naar een hoger niveau brengt en die 
zichzelf in stand houdt. Als coaches 
hoeven we eigenlijk nauwelijks meer 
toe te zien op zaken als inzet en 
discipline, want dat doet de groep 
zelf. Er wordt consequent hard ge-

werkt. Als iemand uit de pas begint 
te lopen, wordt hij door de anderen 
gecorrigeerd. Dat werkt voor ons 
als coaches heel prettig. Ook de 
sportmedische, sportwetenschap-
pelijke en verdere collega’s zijn deel 
van die cultuur, waarin iedereen 
elkaar beter maakt. Overigens is die 
cultuuromslag al begonnen voordat 
Laurent er was, namelijk met de 
aanstelling van Charles van Com-
menée als hoofdcoach (op 1 oktober 
2018). Hij is al snel na zijn aantre-
den begonnen met het reorganise-
ren van de situatie op Papendal. De 
aanstelling van Laurent was daarbij 
een belangrijke stap.’

Bullet
Peters kan de huidige situatie 
goed vergelijken met voorheen, 
want voordat hij begon te coachen 
trainde hij zelf op Papendal. Hij 
nam deel aan diverse internationale 
(jeugd)toernooien en staat met een 
persoonlijk record van 45.94 sec 
(outdoor) achtste op de all time na-
tionale ranglijst. Peters: ‘Er is zoveel 
veranderd op Papendal! In mijn tijd 
waren de 400 meter lopers verdeeld 
over meerdere sprintcoaches. Er was 
tussen hen eigenlijk eerder sprake 
van onderlinge concurrentie, dan 
van samenwerking. Dat bracht voor 
de atleten extra prestatiedruk met 

Figuur 1a en 1b | Ontwikkeling van de tijden op de 400 meter indoor (y-as, sec) in Nederland voor vrouwen (a) en  mannen (b) in de 

 seizoenen 2017-2018 t/m 2020-2021 (x-as). De data zijn ontleend aan de nationale seizoensranglijsten van de Atletiekunie.
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zich mee. Voor mijzelf resulteerde 
dit in herhaaldelijk geblesseerd zijn, 
met tussendoor aardige prestaties 
die me dan toch weer hoop gaven. Ik 
ben van nature snel en als ik na een 
periode van revalideren weer fit was, 
liep ik binnen een paar weken al 
weer goede tijden. Maar het was dan 
wel steeds afwachten hoe lang het 
goed zou gaan, want mijn lijf was ei-
genlijk onvoldoende getraind om de 
hoge snelheden aan te kunnen. In 
de Amerikaanse atletiek hoor je wel 
eens de slogan ‘You have to build a 
gun before you fire the bullet’. Die 
opbouw ontbrak bij mij eigenlijk 
steeds. Dat ik ook nog een opleiding 
aan de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding volgde, heeft zeker niet 
geholpen. Uiteindelijk ben ik ge-
stopt als atleet en ben ik mij op het 
coachen gaan richten. Aanvankelijk 
bij CIKO’66 in Arnhem, waar ik in 
2015 met Femke ben gaan werken. 
Vanwege mijn eigen negatieve erva-
ringen heb ik bij haar de belasting 
zeer geleidelijk opgebouwd. Zij bleek 
ook heel anders te reageren op de 
training dan ik, want ze ging harder 
lopen als ze - ten opzichte van wat 
ik zelf gewend was - iets langere 
afstanden liep op een iets lagere 
snelheid. Door de geleidelijke op-
bouw is Femke nu zeer belastbaar. 
Inmiddels werk ik ruim twee jaar 
als talentcoach op Papendal en alle 
400 meter specialisten trainen daar 
nu in één groep onder leiding van 
Laurent en mij.’

‘Flyers’ en ‘diesels’
Coronapauze, Olympisch perspectief, 
nieuwe bondscoach, cultuuromslag, 
moderne spikes: zoals zo vaak hebben 
progressie en succes geen simpele 
oorzaak, maar komen vele puzzel-
stukjes die ertoe doen op een bepaald 
moment op de juiste plek te liggen. 
Bram Peters ziet echter vooral een 
zich steeds verder verdiepend inzicht 
in de eisen die het lopen van een 400 
meter stelt als de constante factor, die 
ook de komende jaren voor progressie 
zal blijven zorgen. Dit inzicht maakt 

het mogelijk de trainingsprogramma’s 
beter toe te snijden op de individuele 
karakteristieken van de atleten en 
geeft veel houvast bij het maken van 
de trainingsplanning.
Peters: ‘Wij zien de 400 meter niet 
als een voor iedereen identieke 
disci pline. Wat je moet doen om 
steeds beter te worden, hangt 
af van je natuurlijke aanleg. We 
maken onderscheid tussen ‘flyers’ 
en ‘diesels’. In werkelijkheid is er 
natuurlijk sprake van een conti-
nuüm tussen deze beide uitersten, 
maar om het model overzichtelijk te 
houden, gaan we even uit van deze 
twee tegenpolen. Dat wij met Lieke 
Klaver (flyer) en Femke Bol (diesel) 
twee van die typische tegenpolen in 
de groep hebben, maakt de uitleg 
wat makkelijker. We herkennen de 
beide types in eerste instantie aan 
het snelheidsverloop gedurende 
hun races. Een flyer is sneller op 
de eerste 200 meter, maar heeft 
daarna een duidelijk verval. Een 
diesel opent trager, maar weet het 
tempo veel beter vast te houden en 
loopt de opgelopen achterstand in 
het tweede deel van de race in. Beide 
types kunnen races winnen. Welis-

waar zie je in de wereldtop relatief 
veel flyers en weinig diesels, maar 
ik zie dat vooral als een selectie-ef-
fect. In landen als Jamaica en de 
VS rekruteert men vooral sprinters 
voor de 400 meter. De kortere 
afstanden, met name de 100 meter, 
hebben wat meer prestige, maar de 
concurrentie is enorm groot. Als je 
het als pure sprinter niet redt om 
je te kwalificeren voor de internati-
onale wedstrijden, is de 400 meter 
het dichtstbijzijnde alternatief. Als 
je van nature niet zo snel bent, dan 
ziet men je in die landen gemakke-
lijk over het hoofd als 400 meter 
loper. De 400 meter horden is dan 
een voor de hand liggend alterna-
tief. Op dat onderdeel zie je dan ook 
relatief meer diesels. Die hebben 
daar een voordeel, omdat ze in de 
tweede helft van de race beter in 
staat blijven om hun paslengte te 
behouden en de horden efficiënt te 
passeren. Een vergelijkbaar voordeel 
zie je trouwens op de 400 meter 
indoor. Als diesel heb je op de eerste 
200 meter geen last van het gedrang 
en kun je mee in de slipstream van 
je tegenstanders. En in de slotfase 
heb je meer snelheid dan de flyers, 

Beeld uit de finale van het EK indoor na circa 140 meter. ‘Flyer’ Lieke Klaver (rechts) heeft 

een voorsprong genomen op ‘diesel’ Femke Bol (links). In het verdere verloop van de race 

wist Femke de opgelopen achterstand meer dan goed te maken. 
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dus hen daar inhalen is, mits goed 
getimed ten opzicht van de laatste 
bocht, iets gemakkelijker. In de 
buitenlucht speelt dit niet, omdat 
iedereen daar in zijn eigen baan 
loopt.’

Fysiologie
Peters: ‘In fysiologisch opzicht gaat 
het bij het onderscheid tussen flyers 
en diesels natuurlijk om details. Het 
blijven allebei 400 meter lopers. 
Maar de diesel heeft naar wij aanne-
men net wat meer type 1 vezels en 
aerobe aanleg dan de flyer, waardoor 
de diesel iets minder snel is, maar 
wel een grotere weerstand tegen 
vermoeidheid heeft.’
Sam Ballak, die de coaches op Pa-
pendal ondersteunt in zijn functie 
als embedded scientist fysiologie, 
legt uit: ‘De 400 meter is in fysio-
logisch opzicht zo’n interessant 
onderdeel omdat zowel de anaerobe 
als de aerobe energievoorziening 
volop actief zijn. In het allereerste 
deel van de race komt de energie 
vooral uit de afbraak van de reeds 
in de spiercel aanwezige ATP en 
uit creatinefosfaat (CP). Maar de 
energievoorraad in deze systemen 
is volstrekt onvoldoende om de 
hoge snelheid 400 meter vol te 
kunnen houden. Daarvoor zijn ook 
de anaerobe glycolyse en de aerobe 
glycolyse nodig. Deze systemen 
worden ‘aangezet’ door het stofje 
AMP, dat ontstaat bij de reactie 2 
ADP >>> ATP + AMP. De anaero-
be glycolyse komt sneller op gang 
dan de aerobe, maar uiteindelijk 
levert ook de aerobe glycolyse een 
substantiële bijdrage aan de totaal 
benodigde energie: naar schatting 
40% (mannen) tot 50% (vrouwen). 
Dit is veel meer dan men vroeger 
dacht. Bij een typische flyer zal de 
aerobe bijdrage iets onder deze 
gemiddelde waarde liggen en bij een 
typische diesel juist iets erboven. De 
betrokkenheid van meerdere ener-
giesystemen, waarbij hun maximale 
vermogen (energieproductie per 
tijdseenheid), hun capaciteit (in-

houd van de ‘brandstoftank’) en hun 
responsiviteit (de snelheid waarmee 
de energieproductie kan worden 
opgeschaald) er allemaal toe doen, 
maakt dat er zeer veel invalshoeken 
zijn voor de 400 metertraining. Het 
is de kunst om voor ieder individu 
de juiste ‘mix’ te vinden. Vanwege 
deze goede trainbaarheid heeft de 
Atletiekunie een paar jaar geleden 
besloten om meer focus op de 400 
meter te leggen. De pure genetische 
aanleg van een atleet speelt op dit 
onderdeel een iets minder grote rol 
dan op bijvoorbeeld een 100 meter 
of een tien kilometer. Dat biedt dus 
kansen om door uitgekiende trai-
ning de wereldtop te halen.’ 

Zelfde discipline, andere 
 accenten
Peters: ‘Op basis van het model 
hebben we de totale groep in tweeën 
gesplitst. Beide groepen hebben 
dezelfde weekopbouw en doen 
op dezelfde dagen hetzelfde type 
trainingen, maar we leggen verschil-
lende accenten. Op maandag staat 
er bijvoorbeeld snelheid op het pro-
gramma. De flyers doen dan 6 x 60 
meter op maximale snelheid, terwijl 
de diesels 4 x 60 meter op maximale 
snelheid en daarna 3 x 80 meter op 
submaximale snelheid (met korte 
pauzes) doen.’
‘Voor de flyers vormen de trainingen 
op maandag, woensdag en vrijdag 
de kern van het programma. Het 
totale weekschema is er wat betreft 
belasting en herstel op gericht om 
tijdens die kerntrainingen de hoogst 
mogelijke kwaliteit te leveren. Voor 
de diesels zijn de trainingen op 
dinsdag, donderdag en zaterdag de 
kern. Door deze gesplitste opzet 
kunnen we als coaches maximaal 
onze aandacht op de belangrijkste 
trainingen richten.’
Om misverstanden te voorkomen 
benadrukt Peters nogmaals, dat 
hij het steeds heeft over de twee 
uitersten van een spectrum. Alle 
atleten bevinden zich ergens op 
dat spectrum en het programma 

wordt daarop aangepast. Peters 
geeft nog een voorbeeld: ‘Wij vinden 
het heel belangrijk om vaak op 
wedstrijdsnelheid (race pace) te 
lopen. Dat geeft de meest specifieke 
adaptaties en bovendien leren de 
atleten het gevoel dat bij die wed-
strijdsnelheid hoort te herkennen, 
waardoor de kans dat ze een race te 
snel of te langzaam lopen afneemt. 
Voor de flyers bestaat de training op 
woensdag dan bijvoorbeeld uit 2 à 3 
series van 3 x 80 meter met vliegen-
de start op wedstrijdsnelheid, met 
een herhalingspauze van 4 en een 
seriepauze van 10 minuten. Voor 
de diesels zouden dit dan 2 series 
van 4 x 80 meter zijn, met dezelfde 
pauzes. Bedenk daarbij wel dat de 
tijden die de diesels moeten lopen 
zo’n 0,4 sec langzamer zijn. Ook dit 
is maar een voorbeeld ter illustratie. 
We proberen steeds om die belas-
ting te vinden, die ervoor zorgt dat 
de zwakkere punten van de atleten 
veranderen in een voldoende en 
dat we de sterke punten maximaal 
uitbuiten.’

Testen
Om dit principe steeds concreter 
vorm te geven, heeft het begelei-
dingsteam de 400 meter ontbonden 
in prestatiebepalende factoren, die 
allemaal periodiek door lab- en veld-
testen in kaart worden gebracht. 
Peters toont een zeer uitgebreid 
spreadsheet (‘Work in progress, dus 
nog niet geschikt voor publicatie’, 
aldus Peters) met maar liefst acht 
tests, die op gezette tijden worden 
afgenomen. Het voert te ver om ze 
hier allemaal tot in detail te be-
spreken, maar de namen en korte 
omschrijvingen geven een indicatie:
1.  maximale acceleratie: 30 meter 

uit startblok.
2.  maximale snelheid: 30 meter met 

vliegende start.
3.  techniek checklist (‘kinogram’): 

beoordeling videobeelden test 2.
4.  cruise efficiency: hoe lang kan de 

400m kruissnelheid (race pace) 
efficiënt worden volgehouden?
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5.  techniek onder vermoeidheid: 
biomechanische analyse m.b.v. 
Optojump meetapparatuur 
tijdens de laatste 30 meter 
van test 7, vergelijking met de 
techniek zonder vermoeidheid 
(test 3).

6.  aeroob vermogen: VO2max test.
7.  anaeroob vermogen: a) 2 x 350 

meter met volledig herstel, beste 
tijd telt; b) Wingate test: 30 
seconden maximaal fietsen op 
een ergometer.

8.  anaerobe capaciteit: 5 x 300 
meter met 5 minuten tussen-
pauze, gemiddelde tijd telt.

Alle testresultaten worden gerela-
teerd aan zorgvuldig verzamelde 
referentiewaarden. Peters: ‘Deels 
zijn die waarden afkomstig uit onze 
eigen metingen en deels uit de 
sportwetenschappelijke literatuur 
en andere openbare bronnen. Het 
is ons streven dat iedereen op alle 
tests minimaal een ‘zes’ scoort. Ver-
volgens zoeken we verdere progres-
sie in het uitbouwen van de sterke 

punten. Neem 
bijvoorbeeld 
test 2: maximale 
snelheid. Dit 
moet een sterk 
punt zijn voor 
een flyer, dus die 
moet daar uit-
eindelijk een ‘9’ 
scoren. Voor een 
man die 45.00 
sec wil lopen zou 
dit neerkomen 
op een tijd van 
2.78 sec. Bij een 
diesel ligt er 
minder nadruk 
op de maximale 
snelheid en zij we 
tevreden met een 
‘6’, oftewel 2.84 
sec. Ik moet er 
wel nadrukkelijk 
bij zeggen dat de 
benchmarks die 
we hanteren nog 
niet keihard zijn. 

We blijven wat dat betreft om ons 
heen kijken en leren van onze erva-
ringen. Maar door alles zo gestruc-
tureerd in kaart te brengen kunnen 
we steeds beter onderscheiden, ook 
op individueel niveau, of we op de 
goede weg zijn.’

Typering
De vraag ‘flyer of diesel?’ wordt in 
eerste instantie gebaseerd op het 
oog van de trainer en op het snel-
heidsverloop tijdens een race. Peters: 
‘Een flyer haalt erg gemakkelijk een 
hoge snelheid, maar zie je motorisch 
instorten op de laatste 50 meter. 
In ons ideale raceplan voor een 400 
meter in 50.00 sec (zie figuur 2) 
loopt een flyer de eerste 200 meter 
in 23.50 sec en de tweede in 26.50 
sec. Een verval van 3.0 sec dus. Bij 

een diesel is het verval slechts 2.0 
sec: 24.00 en 26.00. Dit patroon zie 
je ook terug als ze een Wingate test 
doen op de fietsergometer: de flyers 
hebben een hogere peak power, 
maar ook een sterker verval dan de 
diesels.’
Uiteraard geeft het snelheidsver-
loop tijdens een race, met name bij 
jongere atleten, niet het definitieve 
antwoord. Stel dat iemand qua 
aanleg ‘stiekem’ een flyer is, maar 
door een paar jaar (te) omvangrijke 
training bij de enthousiaste vereni-
gingstrainer qua snelheidsverloop 
is opgeschoven richting neutraal 
of zelfs diesel. Hoe komt men daar 
dan achter? Andersom kan natuur-
lijk ook: een geboren diesel die als 
sprinter is opgeleid en in de training 
nooit veel omvang heeft gedaan. 
Hoe pakt men dat aan? Peters: ‘Dit 
is inderdaad een punt waarop we 
nog een beetje zoekende zijn. We 
hebben bijvoorbeeld een atlete in de 
groep die we eerst als diesel getraind 
hebben, omdat dit ook in haar voor-
opleiding bij haar club zo gedaan 
werd. Ze liep haar races dus ook 
als een diesel en ze behaalde daar 
al goede resultaten mee. Maar we 
merken nu dat deze loopster sneller 
vooruit gaat als we haar benaderen 
als een flyer en dat ze zich ook fy-
siek in die richting ontwikkelt. Door 
de testen die we doen kunnen we 
in een steeds vroeger stadium gaan 
zien welke aspecten bij een bepaalde 
atleet dominant zijn. Ons uitgangs-
punt is dat de sterke punten van 
een atleet sneller en makkelijker 
reageren op de training. Dus we 
starten met een ‘neutraal’ training-
programma en kijken dan wat er 
gebeurt. Daarnaast blijven we altijd 
nieuwsgierig naar nieuwe inzichten 
uit de wetenschap.’

Over de auteur

Hanno van der Loo is eigenaar van sportwetenschappelijk adviesbureau 
 AdPhys te Boskoop (www.adphysbureau.nl) en hoofdredacteur van  
SPORTgericht (https://sport-gericht.nl).

Figuur 1a en 1b | Raceplan voor een tijd van 50.00 sec op de 

400 meter voor een ‘flyer’ (     ) en een ‘diesel’ (     ). De flyer start 

sneller en heeft na 250 meter een maximale voorsprong van 0,54 

seconden. De diesel weet deze achterstand in de laatste 150 

meter volledig weg te werken. 

segment (m)
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In de wetenschappelijke literatuur 
is nog erg weinig bekend over de 
kenmerken en de ontwikkeling van 
sportief talent jonger dan tien jaar, 
zo laat een recente review zien.1 Het 
is in ieder geval wel bekend dat aan 
sportprestaties van kinderen op 
jonge leeftijd niet te veel gewicht 
gegeven moet worden.
Een talentvolle topsporter word je 
echter niet van de ene op de andere 
dag. In dit artikel schetsen we de 
inzichten die we de afgelopen jaren 
hebben opgedaan, op weg naar een 
beter begrip van de vaardigheden 

van kinderen onder de tien jaar die 
mogelijk succesvol kunnen worden 
in de sport en van programma’s die 
deze vaardigheden bij jonge kinderen 
helpen ontwikkelen. 

Een goede basis
Op jonge leeftijd is het van belang 
dat kinderen hun fundamentele 
beweegvaardigheden ontwikkelen. 
Goed ontwikkelde fundamentele 
beweegvaardigheden zijn in eerdere 
studies in verband gebracht met 
meer fysieke activiteit op latere leef-
tijd2 en ook met sportsucces.3 Onder 
fundamentele beweegvaardigheden 
vallen locomotie (rennen, hinke-
len), balans/stabiliteit (balanceren, 
draaien) en objectcontrole (gooien, 
vangen, schieten). Met name de 
basisschoolleeftijd is een fase waarin 
kinderen zich deze vaardigheden snel 
en goed eigen kunnen maken. 
Elke docent en trainer-coach herkent 
dat al op jonge leeftijd grote verschil-
len aanwezig zijn in de beheersing 
van deze vaardigheden. Of dat komt 
door aanleg, dan wel door verschillen 
in onder meer de hoeveelheid tijd die 
de kinderen besteden aan buiten-
spelen en aan sport en spel, is nog 
onduidelijk.4 Waarschijnlijk is het 
een combinatie van beide die ver-
schillen in vaardigheden tussen kin-

De gouden kansen van het 
 bewegingsonderwijs
Meer aandacht voor de betere beweger

Sebastiaan Platvoet, 
Marije Elferink-Gemser 
& Chris Visscher

We kijken vaak met veel bewondering naar topsporters als 
Femke Bol, Frenkie de Jong, Suzanne Schulting en Matthieu 
van der Poel. De prestaties die zij leveren zijn ongelooflijk knap 
en vergen het uiterste van het menselijk kunnen. Realiseren wij 
ons wel eens dat ook deze topsporters ooit kind waren? Vielen 
deze toppers van nu vroeger ook al op? Wat weten we eigenlijk 
over de kenmerken van jonge kinderen met veel sportieve 
mogelijkheden?

TALENTONTWIKKELING

De ontwikkeling van kinderen met veel aanleg voor sport en bewegen is niet alleen de 

verantwoordelijkheid van de sport, maar ook van het bewegingsonderwijs. 
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deren kan verklaren. In ieder geval is 
bekend dat individuele kenmerken 
als motivatie, doorzettingsvermogen 
en leervermogen de ontwikkeling 
van kinderen beïnvloeden.5

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs op de 
basisschool is een belangrijke plek 
waar kinderen geleerd kan (moet) 
worden om te bewegen. In de lessen 
worden kinderen uitgedaagd om hun 
fundamentele beweegvaardigheden 
te ontwikkelen en komen ze ook in 
aanraking met een groot aantal spor-
ten. In dit kader is het interessant 
om de discussie over vroege specia-
lisatie versus vroege diversificatie te 
bekijken. Vaak wordt vroege speci-
alisatie, gedefinieerd als het intens 
beoefenen van één sport op jonge 
leeftijd, in een verdomhoek geplaatst 
en wordt het beoefenen van meerdere 
sporten gepropageerd. Als kinderen 
echter minstens twee maal per week 
bewegingsonderwijs krijgen, waarbij 
ze ongeacht hun vaardigheidsniveau 
worden uitgedaagd beter te worden, 
wordt daarmee dan niet ook vol-
doende ingespeeld op de voordelen 
van vroege diversificatie (zie het 
kader voor voorbeelden in Nijmegen 
en Zwolle)? Dit past in de trend dat 
in het bewegingsonderwijs en bij 
buurtsportcoaches een toenemend 
bewustzijn is ontstaan, dat ook 
kinderen met veel aanleg voor sport 
en bewegen aandacht verdienen. Hun 
ontwikkeling valt niet alleen onder de 
verantwoordelijkheid van de sport. 
Of beter gesteld: door de verantwoor-
delijkheid voor hun ontwikkeling 
meer neer te leggen bij vakleerkrach-
ten en buurtsportcoaches, kunnen 
we veel meer kinderen bereiken dan 
nu het geval is. Daarnaast zijn vak-
leerkrachten en buurtsportcoaches 
pedagogisch vaak beter geschoold. 
Het ontbrak hen echter nog aan 
instrumenten om de ontwikkeling 
van beweegvaardigheid en gedrags-
vaardigheden te monitoren en aan 
programma’s die tijdens de gymles-
sen ook de betere bewegers uitdagen.

De zes kenmerken van 
 kinderen met veel sportieve 
mogelijkheden
In 2006 publiceerden Bailey & 
 Morley6 hun Model of talent identifi
cation and talent development in physi
cal education. Dit model, gebaseerd 
op Gagné’s7 Differentiated model of 
gifted ness and talent (DMGT), kent 
een multidimensionale benadering. 
Dit betekent dat in het bewegings-
onderwijs gewerkt wordt aan vijf 
vaardigheden, namelijk:
1. psychomotorische;
2. cognitieve;
3. interpersoonlijke;
4. intrapersoonlijke;
5. creatieve.
Dit leidt tot vier mogelijke uit-
komsten:
1. levenlang fysiek actief;
2.  waarderen van de lessen bewe-

gingsonderwijs;
3. sportleiderschap;
4. topsportprestaties.
Het doel van ons onderzoek was om 
meer inzicht te krijgen in de percep-
tie van docenten bewegings-onder-
wijs over de vaardigheden van 6-8 
jarige kinderen met veel sportieve 

mogelijkheden. We hebben daarvoor 
een vragenlijst met 68 stellingen ont-
wikkeld. Deze hebben we voorgelegd 
aan docenten bewegingsonderwijs 
(n=168) werkzaam in het primair 
onderwijs. De specifieke vraag die 
de respondenten kregen voorgelegd 
was ‘Een 6-8 jarige kind met de 
mogelijkheden om in de toekomst 
een topsporter te worden, is een 
kind dat ….’. Elke stelling dienden 
de docenten op een 5-puntsschaal te 
beantwoorden. In de perceptie van 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
blijkt dat kinderen met veel sportieve 
mogelijkheden zich op jonge leeftijd 
kenmerken door zes vaardigheden: 
1) werkhouding;
2) sportief leervermogen;
3) motoriek;
4) creativiteit;
5) interpersoonlijke vaardigheden;
6) intellect.
Daarbij worden werkhouding en 
sportief leervermogen als meest 
belangrijk gezien.
In een volgende studie hebben we 
de vragenlijst ook voorgelegd aan 
trainer-coaches (n=114) die naast 
hun werk als vakleerkracht bewe-

De Talent Kids Academie in Nijmegen en een 
 topprogramma in Zwolle

In Nijmegen en Zwolle worden kinderen op basisscholen gescreend op hun be

weegvaardigheid (BLOC test)  en hun gedragsvaardigheden (werkhouding, sportief 

leer vermogen en interpersoonlijke vaardigheid). In beide steden krijgen kinderen 

met  bovengemiddelde vaardigheden in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar de 

 mogelijkheid om in een naschools beweegprogramma nog beter te leren bewegen. 

De Talent Kids Academie is ontstaan vanuit de gedachte dat de best mogelijke basis 

voor een ‘leven lang sporten en bewegen met plezier’ wordt gelegd door de kinderen 

de mogelijkheid te bieden om meerdere sporten en spelvormen te beoefenen. Tal van 

fundamentele beweegvormen komen hierbij aan de orde. Het programma is bedoeld 

voor kinderen die het leuk vinden om extra te bewegen, die beter willen worden in hun 

eigen sport en die extra uitgedaagd willen worden op hun niveau. Meerdere sport

verenigingen verzorgen samen het programma, waardoor de kinderen in aanraking 

komen met sporten die ze nog niet kennen. 

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de sportverenigingen biedt dit kansen. Via 

het programma hebben ze namelijk de kans om kinderen met bovengemiddeld goede 

beweegvaardigheden te enthousiasmeren voor hun sport. In zowel Nijmegen als Zwolle 

zijn door deze programma’s al kinderen een andere sport gaan beoefenen en in talent

programma’s binnen de sport opgenomen.
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gingsonderwijs ook een trainer-coach 
licentie hebben. Daarbij hebben 
we onderscheid gemaakt tussen 
trainer-coaches die actief zijn in in-
dividueel-gesloten sporten (turnen) 
en team-open sporten (voetbal). De 
onderzoeksresultaten lieten zien dat, 
ongeacht de sport waarin een kind 
uiteindelijk wil uitblinken, de werk-
houding en het sportieve leervermo-
gen het belangrijkst worden geacht. 
Kortom, willen we kinderen de 
mogelijkheid geven om later in sport 
te excelleren, dan zullen we op jonge 
leeftijd met name deze vaardigheden 
moeten ontwikkelen in het bewe-
gingsonderwijs en in de sport.

Een goede ontwikkeling kent 
een goede monitoring
Om fundamentele beweegvaardig-
heden goed te ontwikkelen, kunnen 
instrumenten die deze vaardigheden 
goed monitoren van waarde zijn. 
Instrumenten die in staat zijn zowel 
de vaardigheid van de zwakke als de 
heel sterke beweger vast te stellen, 
geven vakleerkrachten en trai-
ner-coaches de mogelijkheid om
1)  een objectiever beeld te krijgen 

van de vaardigheden van kinderen;
2)  beter in te spelen op de behoefte 

van kinderen;
3)  de effectiviteit van de eigen pro-

gramma’s te evalueren.

In eerder onderzoek werd gesugge-
reerd dat de KörperkoordinationsTest 
für Kinder8,9 waardevol zou kunnen 
zijn, aangezien met deze test het hele 
spectrum van fundamentele beweeg-
vaardigheden wordt gemeten.10 De 
oorspronkelijke test (KTK-4) bestond 
uit vier test-items: achterwaarts 
balanceren, zijwaarts springen, zij-
waarts verplaatsen en hinkelen over 
obstakels. Novak en collega’s11 toon-
den echter aan dat het weglaten van 
de hinkeltest weinig invloed had op 
het uiteindelijke testresultaat. Voor 
de toepasbaarheid van de KTK is dit 
van belang, omdat de hinkeltest het 
meest tijdrovende onderdeel is en er 
soms kinderen geblesseerd raakten. 
In de overblijvende KTK-3 ontbrak 
echter een test om de objectcontrole 
vaardigheden te meten. Dit was voor 
veel docenten en trainer-coaches 
een belangrijk kritiekpunt. Nu had 
Faber12 in 2014 een oog-hand-coör-
dinatietest ontwikkeld voor het her-
kennen van tafeltennistalent. Deze 
test hebben we aangepast voor het 
bewegingsonderwijs en voor andere 
sporten en toegevoegd aan de KTK-3. 

Zo kwam de KTK3+ tot stand.
Bij afname van deze KTK3+ bij 1121 
zes- tot tienjarige jongens en meisjes, 
bleek dat
-  op alle test-items een oudere leef-

tijdsgroep hoger scoorde dan een 
jongere;

-  meisjes beter zijn dan jongens op 
achterwaarts balanceren;

-  jongens beter zijn dan meisjes op 
oog-hand coördinatie;

-  het toevoegen van de object-
controletest voor bijna 20% van de 
kinderen een andere classificatie 
van de beweegvaardigheid tot 
gevolg had.

Concluderend kunnen we stellen dat 
de KTK3+ test objectief de funda-
mentele beweegvaardigheden van 
alle kinderen vast kan stellen en 
daarmee van praktische meerwaarde 
is voor de docent of trainer-coach. 
In samenwerking met Bosan BV 
hebben we in 2019-2020 een testset 
ont wikkeld die duurzamer is en 
gemakke lijk om mee te nemen. Deze 
testset hebben we de naam BLOC 
test geven (B = Balans, L = Locomo-
tor, OC = Object Controle). De scores Achterwaarts balanceren. 

Figuur 1 | Een thermometer overall score op beweegvaardigheid van een klas leerlingen. 

De vijf kleuren geven de percentielen weer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe een 

kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Een bolletje in het roze betekent een vaardig

heid behorend bij het zwakste percentiel, hardgroen staat voor het hoogste percentiel. 
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kunnen direct in een app worden 
ingevoerd en direct na afloop van een 
les of training krijg je inzicht in de 
resultaten (zie ook figuur 1).

Talentherkenning in voetbal 
Met de bovenstaande kennis in het 
achterhoofd is het interessant om 
te onderzoeken in hoeverre hier bij 
huidige selecties in de sport, bijvoor-
beeld het jeugdvoetbal, al rekening 
mee wordt gehouden. In Nederland 
zijn er een kleine 200.000 jongens 
in de leeftijd 6-9 jaar die voetballen. 
Slechts een klein percentage van 
deze kinderen (0,5%) wordt jaarlijks 
uitgenodigd voor één van de profes-
sionele voetbalacademies. Aangezien 
ook de academies erkennen dat het 
herkennen van de talentvolste spe-
lers een grote uitdaging is, werken ze 
vaak met preselecties. In preselecties 
trainen vaak jongens in groepen van 
12-15 spelers een jaar lang wekelijks 
met elkaar en spelen ze ook onder-
ling wedstrijdjes. Dit geeft acade-
mies de kans meer spelers beter 
te volgen en de definitieve selectie 
uit te stellen. Echter, ook met het 
gebruik van preselecties wordt nog 
steeds maar een zeer klein percenta-
ge (1-1,5%) van de voetballende jon-
gens uitgenodigd. In ons onderzoek 
bij een academie van een betaald 
voetbalorganisatie hebben we de 
jongens (n=103, over 2 seizoenen) 
bij de start van de preselectie getest 
op sprintsnelheid, wendbaarheid, 
dribbelvaardigheid, antropometrie, 
fundamentele beweegvaardig-
heid, pass- en beslisvaardigheid en 
psychosociale vaardigheden. Ook 
hebben we persoonlijke gegevens 
in kaart gebracht, zoals geboorte-
maand en sporthistorie. De spelers 
die geselecteerd werden voor de 
onder 11 (O11, n=31) en de spelers 
die werden gedeselecteerd (n=72) 
hebben we met elkaar vergeleken. 
De resultaten lieten zien dat bij de 
start van de preselectietrainingen 
de geselecteerde spelers de gedese-
lecteerde spelers gemiddeld op bijna 
alle testen overtroffen, maar niet 

op antropometrie en fundamentele 
beweegvaardigheid. Echter, om een 
aantal redenen durven we in twijfel 
te trekken of de selectie daadwerke-
lijk werkt. Op de eerste plaats toon-
de de discriminantanalyse aan dat 
1) er niet één uniek profiel is voor 
een O11 speler en 2) dat 25 gedese-
lecteerde spelers op basis van hun 
testscores een hoge kans hadden om 
te worden geselecteerd. Hun dese-
lectie kan worden verklaard door de 
huidige subjectieve wijze van selec-
teren en daarnaast door het feit dat 
academies slechts een beperkt aantal 
spelers (maximaal 16 per lichting) 
toelaten. Daarnaast was er een sterk 
geboortemaandeffect aanwezig bij de 
preselectie spelers (47,6% geboren in 
het eerste kwartaal) en kenmerkten 
alle 103 spelers zich door een vroege 
specialisatie en het al op 4-jarige 
leeftijd gestart zijn met voetbal. We 
hebben daarom geconcludeerd dat 
de huidige selectiemethode vooral 
leidt tot een selectie van de beste 
presteerders op dat moment en dat 
deze aanpak er waarschijnlijk toe 
leidt dat veel kinderen met veel po-
tentie worden buitengesloten. Meer 
en beter longitudinaal monitoren 
van de ontwikkeling van alle spelers 
in combinatie met programma’s die 
aansluiten bij het huidige vaardig-
heidsniveau is wenselijker dan de 
huidige manier van relatief vroeg 
selecteren.

Uitdagende programma’s
Met de in het eerste deel van ons on-
derzoek opgedane kennis zijn we in 
staat om programma’s te maken (zie 
kader voor een voorbeeld) waarmee 
we kinderen kunnen uitdagen om 
die vaardigheden te ontwikkelen, die 
kenmerkend zijn voor kinderen met 
veel sportieve mogelijkheden. Echter, 
wat maakt dat het ene kind zich 
in eenzelfde tijd en onder dezelfde 
omstandigheden meer ontwikkelt 
dan een ander kind? In een eerste 
onderzoek hebben we onderzocht 
in hoeverre 6-7 jarige kinderen hun 
fundamentele beweegvaardigheden 
ontwikkelen in een periode van 
vier weken waarin doelgericht leren 
wordt toegepast. De kinderen in de 
interventiegroep (n=294) ontwik-
kelden hun fundamentele beweeg-
vaardigheden significant meer dan 
de kinderen in de controlegroep 
(n=131). Het unieke was dat de 
leerlingen in de interventiegroep in 
totaal slechts 32 minuten (4 lessen 
keer 8 minuten) doelgericht op hun 
vaardigheden aan het oefenen waren. 
Kortom, doelgericht leren maakt het 
leerproces efficiënter, onder meer 
doordat kinderen bewuster aan hun 
eigen ontwikkeling werken.
In onze studie zagen we ook dat niet 
alle kinderen zich evenveel ontwik-
kelen. Een mogelijke verklaring zou 
zijn, in lijn met de resultaten van 
onze eerste studie, dat kinderen die 

Doelgericht leren

Om het leren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het aan te bevelen om doelgericht 

leren te stimuleren. Dat kan door 1) instructie van de docent of trainercoach, 2) vaar

digheidspecifieke oefeningen en 3) individuele keuzevrijheid. In ons onderzoek hebben 

we 6 en 7jarige kinderen getest op hun fundamentele beweegvaardigheden. Vervol

gens kregen de kinderen vier weken de mogelijkheid om deze vaardigheden tijdens 

de gymles acht minuten lang doelgericht te verbeteren. Dat stimuleerden we door 1) 

wekelijks aan te geven dat ze over 4321 week weer zouden worden getest (instructie 

naar het doel), 2) oefeningen aan te bieden die specifiek passen bij het ontwikkelen van 

de fundamentele beweegvaardigheden (balanceren over omgekeerde bank, gooien van 

een bal, springen van een kast) en 3) door kinderen zelf te laten bepalen wat ze tijdens 

de acht minuten gingen doen. Dit laatste geeft kinderen de mogelijkheid om oefeningen 

te kiezen die passen bij hun eigen niveau.
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zich het meest ontwikkelen beschik-
ken over een groter sportief leerver-
mogen. Vakleerkrachten van acht 
basisscholen hebben we gevraagd 
om elk zevenjarig kind te scoren op 
hun sportief leervermogen (negen 
stellingen, o.a. ‘heeft veel doorzet-
tingsvermogen’, ‘zoekt steeds nieuwe 
uitdagingen’, ‘pikt aanwijzingen 
snel op’) en met een tussenliggende 
periode van 28 weken hebben we de 
fundamentele beweegvaardigheid 
van kinderen getest. De kinderen 
met een hoger sportief leervermogen 
beschikten over betere beweegvaar-
digheden en in de periode van 28 
weken ontwikkelden ze zich op 1 van 
de 4 subtesten (zijwaarts verplaat-
sen) ook meer. Dit pleit er voor om 
naast motorische vaardigheden ook 
gedragsvaardigheden, zoals sportief 
leervermogen, te ontwikkelen.

De gouden kansen van het 
bewegingsonderwijs
Met onze onderzoeken laten we zien 
welke kenmerken jonge kinderen 
met veel sportieve mogelijkheden 
bezitten. Het is een uitdaging om 
bij alle kinderen te proberen deze 
vaardigheden te ontwikkelen, zodat 
ieder kind zijn/haar sportieve poten-
tie waar kan maken. Dat kan in de 
sport, maar zeker ook in het bewe-
gingsonderwijs. Een voordeel van het 
bewegingsonderwijs is dat we daar 
alle kinderen bereiken. Van oudsher 
heeft in het bewegingsonderwijs de 
betere beweger nooit veel aandacht 
gehad. Dat is zonde, zowel voor het 
kind als voor de sport. Vakleerkrach-
ten en buurtsportcoaches die lessen 

bewegingsonderwijs verzorgen, 
dienen kennis te hebben van de zes 
kenmerken en deze bij kinderen 
proberen te ontwikkelen. Dat doen 
ze bij voorkeur door gebruik te 
maken van een doelgerichte aanpak. 
Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat 

meer kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en het maximale uit 
zichzelf kunnen halen. Dat dit tot 
gevolg zou kunnen hebben dat er 
meer sportsucces komt, zien we als 
een mooie bijvangst.
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Figuur 2 | Een thermometerscore op het sportief leervermogen van een klas leerlingen. 

De vijf kleuren geven de percentielen weer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe een 

kind scoort ten opzichte van klasgenoten. Sportief leervermogen wordt vastgesteld aan de 

hand van een observatieformulier, ingevuld door de docent of trainercoach. 
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Actieve spieren zenden signalen uit die onder meer invloed 
hebben op ons immuunsysteem. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
bewegen langs deze weg de kans op infectieziekten vermindert. 
Ook lijkt inspanning ervoor te kunnen zorgen dat vaccinaties 
meer effect hebben. Zou dit ook helpen bij COVID-19?

De spier als regelcentrum
Deel 2: Hoe bewegen de kans op COVID-19 
zou kunnen verminderen

FYSIOLOGIE

Spieren doen meer dan het leveren 
van kracht. Ze vormen de kern van 
een belangrijk regelsysteem. Wanneer 
wij in actie komen, geven onze spieren 
signaalstoffen (myokines) af die via 
de bloedsomloop invloed hebben op 
een groot aantal weefsels en orga-
nen. Hierdoor komen aanpassingen 
tot stand die een optimaal intern 
milieu scheppen voor lichamelijke 
inspanning.1 Bovendien hebben deze 
aan passingen invloed op onze gezond-
heid. Hierin speelt het immuunsys-
teem (zie kader) een grote rol, onder 
meer door het bieden van bescher-
ming tegen ziekteverwekkers van 
buitenaf. Daarbij moeten we op dit 
moment natuurlijk vooral denken aan 
COVID-19. Kan lichaamsbeweging ons 
beschermen tegen het coronavirus?

Nog geen onderzoeksresultaten
Op het moment dat ik dit schrijf 
(maart 2021), zijn er - voor zover mij 
bekend - nog geen onderzoeksresul-
taten gepubliceerd over effecten van 
inspanning op COVID-19. We weten 
nog niet of inspanning daadwerke-
lijk de kans om COVID-19 te krijgen 
verkleint, of zorgt voor een milder 
beloop van deze ziekte. De informatie 
in dit artikel komt dan ook vooral uit 
fundamenteel onderzoek (naar het 
werkingsmechanisme) in het labo-
ratorium en uit effectonderzoek bij 
andere infectieziekten, zoals influenza 

(griep). Het influenzavirus en het 
nieuwe coronavirus (officiële naam: 
SARS-CoV-2) hebben veel met elkaar 
gemeen, ondanks de verschillen die 
er zijn in (onder andere) de kans op 
ernstige complicaties. Dat geeft ons de 
mogelijkheid om te leren van lessen 
uit het verleden.2-4

Pro- of anti-inflammatoir?
Het onderhouden van een goed wer-
kend immuunsysteem is een kwestie 
van balanceren. Als onze afweer te 
zuinig is afgesteld (anti-inflammatoir, 
ontstekingsremmend), lopen we het 
risico dat een ziekteverwekker zich bij 
het eerste contact vrijwel ongehinderd 
door het lichaam kan verspreiden, met 
alle gevolgen van dien. Maar een te 
gevoelige afstelling (pro-inflammatoir) 
is ook niet goed. Die kan leiden tot 
afweerreacties tegen onschuldige stof-
fen, chronische ontstekingen, auto- 
immuunziekten (afweer tegen onze 
eigen lichaamscellen) en in extreme 
gevallen tot een zogeheten cytokine-
storm, een zichzelf versterkend ont-
stekingsproces dat hele orgaanstelsels 
kan aantasten. Bij COVID-19 leidt zo’n 
cytokinestorm tot ernstige complica-
ties en een grote kans op overlijden.7,8

Ideaal is een flexibele afstelling van 
het immuunsysteem: zuinig als het 
kan, maar gevoelig als het moet. Bij 
afwezigheid van ziekteverwekkers 
zijn we gebaat bij een anti-inflamma-
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Het immuunsysteem

Het immuun- of afweersysteem beschermt ons lichaam tegen 

ziekteverwekkers, waaronder virussen. Hierbij zijn verschillende 

typen witte bloedcellen (leukocyten) betrokken.

Wanneer een ziekteverwekker het lichaam binnendringt, komen 

neutrofiele granulocyten en macrofagen in actie. De granulocy-

ten (korrelcellen) produceren enzymen en oxidanten (zuurstof- 

en stikstofradicalen, RONS)5 die lichaamsvreemde stoffen en 

micro-organismen kunnen afbreken. De macrofagen (letterlijk: 

grote eters) kunnen fragmenten van beschadigde cellen en 

ziekteverwekkers opnemen (fagocytose) en verteren. Beide typen 

cellen geven ook signaalstoffen (cytokines)1 af, die leukocyten 

elders in het lichaam tot deling aanzetten, mobiliseren en naar de 

infectiehaard toe laten bewegen. Hierdoor wordt de afweerreactie 

versterkt. Ook veroorzaken zij koorts en sensaties van onbeha-

gen die ons ertoe aanzetten om rust te nemen. Dit gehele proces 

staat bekend als de aangeboren of algemene afweer: het werkt 

in principe tegen alle lichaamsvreemde stoffen of organismen. Op 

lokaal niveau leiden deze afweerreacties tot ontstekingsproces-

sen die gepaard gaan met zwelling en pijn. Overigens is niet elke 

ontsteking het gevolg van een infectie. De oorzaak kan bijvoor-

beeld ook liggen in beschadiging van weefsels door zware fysieke 

belasting bij kracht- of duursport.6

Vervolgens komt de specifieke (verworven, adaptieve) afweer op 

gang. Deze is gericht tegen één bepaalde ziekteverwekker (het 

antigeen). De specifieke afweer bestaat uit een humorale (Latijn: 

humor = vloeistof) en een cellulaire component. De humorale 

component wordt verzorgd door de B-lymfocyten. Deze pro-

duceren specifieke eiwitmoleculen (antilichamen ofwel immuno-

globulines) die het antigeen onwerkzaam maken en markeren 

voor fagocytose (zie figuur 1). Voor de cellulaire component 

zijn de T-lymfocyten verantwoordelijk. Sommige T-lymfocyten 

(T-effectorcellen) ruimen ziekteverwekkers en beschadigde cellen 

op, andere (T-regulatorcellen) stimuleren of remmen bepaalde 

stappen van het afweerproces. 

Nadat je een infectieziekte hebt doorgemaakt blijven speci-

fieke T-lymfocyten (geheugencellen) en antilichamen tegen de 

ziekteverwekker aanwezig in het bloed en in het lymfestelsel. Bij 

een volgende infectie met hetzelfde antigeen treedt daardoor een 

snelle en efficiënte afweerreactie op: het antigeen wordt onscha-

delijk gemaakt voordat je er ziek van kunt worden. Je bent dan 

immuun voor het betreffende antigeen. Deze immuniteit kan ook 

tot stand komen door inenting (vaccinatie) met een onschadelijk 

fragment van de ziekteverwekker. Zo’n fragment veroorzaakt wel 

een specifieke afweerreactie met opbouw van immuniteit, maar 

weinig of geen ziekteverschijnselen.

Figuur 1 | Antilichamen verbinden zich met het coronavirus.  

Bron: https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/ 

2020/20200519-wilson-covid19.html. 

toir intern milieu. Treedt er een 
infectie op, dan is een snelle en 
liefst specifieke reactie gewenst, die 
wordt beëindigd zodra het gevaar is 
geweken. Dat is de balans waar ons 
lichaam naar streeft. Deze balans 
wordt in stand gehouden door vele 
factoren, waaronder myo kines die 
vrijkomen bij inspanning.

Beschermende effecten van 
inspanning
Fysieke inspanning vermindert de 
kans op infecties. Daarover zijn 
vrijwel alle onderzoekers het eens.4,8-10 
Alleen over de gevolgen van langduri-
ge zware inspanning, bijvoorbeeld het 
lopen van een marathon, bestaat on-
enigheid (zie verderop in dit artikel). 
Het beschermende effect van inspan-

ning komt op verschillende manieren 
tot stand. De belangrijkste daarvan 
worden hieronder besproken.

Ontstekingsremmend effect
Bij inspanning geven onze spieren 
 signaalstoffen af met een anti-inflam-
matoire werking. Myokines, zoals 
het in het eerste artikel beschreven 
interleukine-6 (IL-6), remmen de 
synthese van pro-inflammatoire cyto-
kines elders in het lichaam. Ook zijn 
er myokines die membraanreceptoren 
voor pro-inflammatoire cytokines 
blokkeren. Daardoor zullen de cellen 
van het afweersysteem minder sterk 
op deze cytokines reageren.4,9

Het ontstekingsremmende effect van 
inspanning via IL-6 werd in 2003 
aangetoond door Starkie et al..12 

De onderzoekers gaven hun proef-
personen een injectie met een lage 
dosis endotoxine van de darmbacte-
rie Escherichia coli. Dit endotoxine 
veroorzaakt normaliter ontstekings-
processen die op gang worden 
gebracht door het pro-inflammatoire 
cytokine tumornecrosefactor-alfa 
(TNF-    ). Het eerste teken daarvan 
is een stijging van de TNF-    -concen-
tratie in het bloed. In het experiment 
bleef deze stijging echter uit als de 
proefpersonen voorafgaand aan het 
toedienen van het toxine drie uur 
lang hadden gefietst op een belasting 
van 75% van hun maximale zuur-
stofopname (VO2max). Ook was er 
geen stijging als ze, in plaats van dat 
fietsen, een infuus kregen toegediend 
met een IL-6-oplossing.



Sportgericht nr. 2 | 2021 - jaargang 7514

FYSIOLOGIE

Versterkte immunosurveillance
De bloedsomloop vormt een fijnma-
zig netwerk van wegen en paden door 
ons lichaam. Langs deze routes sur-
veilleren de cellen van het immuun-
systeem, op jacht naar ongewenste 
bezoekers. Deze immunosurveillance 
wordt intensiever bij inspanning. Het 
bloed gaat sneller stromen, waar-
door de omlooptijd wordt verkort. 
Ook komen er meer surveillanten 
in actie. Vanuit het lymfestelsel en 
het beenmerg worden lymfocyten 
gemobiliseerd en in de bloedstroom 
gebracht. Waarschijnlijk vindt er ook 
een verjonging van het lymfocyten-
bestand plaats, waarbij ‘versleten’ 
cellen worden vervangen door nieuw 
gevormde cellen die beter in staat zijn 
om lichaamsvreemde elementen on-
schadelijk te maken. Na afloop van de 
inspanning zien we vaak een daling 
van de leukocytenconcentraties in het 
bloed. Maar dat is geen teken dat de 
surveillance afneemt. Integendeel, 
sommige cellen van het afweersys-
teem dringen vanuit de haarvaten 
(capillairen) de weefsels binnen om 
het surveilleren op een nog fijnma-
ziger niveau voort te zetten. Je zou 
kunnen zeggen dat ze van de straat 
af gaan om de huizen en tuinen te 
inspecteren. Via het lymfestelsel (een 
soort ‘achterom’) kunnen ze later 
weer in de bloedsomloop terug-
keren.4,10,13

Eliminatie van buikvet 
Buikvet (visceraal vet) is een 
belangrijke risicofactor voor 
vele aandoeningen, waar-
onder hart- en vaatziekten, 
diabetes type 2, kanker en 
dementie.14 Aan dit rijtje 
kan ook COVID-19 worden 
toegevoegd. Er bestaat een 
sterke correlatie tussen de 
hoeveelheid buikvet van 
een COVID-19 patiënt en de 
kans dat zich in het verloop 
van de ziekte een cytoki-
nestorm ontwikkelt. Patiën-
ten bij wie dat gebeurt 
maken vrijwel alleen nog 
een kans op herstel door 

een intensief behandeltraject, waar-
onder vaak langdurige beademing. De 
hoeveelheid onderhuids (subcutaan) 
vetweefsel speelt hierbij geen rol.15 
Aangezien mannen in het algemeen 
meer buikvet ontwikkelen dan vrou-
wen (‘peren zijn gezonder dan appels’, 
zie figuur 2) is het niet verwonderlijk 
dat de intensive care afdelingen van 
de ziekenhuizen voornamelijk worden 
bevolkt door dikke mannen.16

De oorzaak van deze cor relatie is het 
feit dat buikvetweefsel continu pro- 
inflammatoire cytokines (adipokines) 
produceert. Subcutaan vet doet dat 
niet.13 In het eerste artikel van deze 
reeks1 hebben we gezien dat regelma-
tige lichaamsbeweging, via de pro-

ductie van myokines, het buikvet laat 
verdwijnen. Hierdoor neemt de kans 
op schadelijke ont stekingsprocessen 
af. Bovendien neemt door fysieke 
training de hoeveelheid spiermassa 
toe, waardoor dit effect nog wordt 
versterkt.9

Verhoogt zware inspanning het 
infectierisico?
Inspanning vermindert dus de kans 
op een infectie, of zorgt op zijn minst 
voor een milder ziektebeloop. Op deze 
regel lijkt een uitzondering te bestaan. 
Deelnemers aan een marathon of een 
extreem duursportevenement (Iron-
man, 24-uursloop) hebben achteraf 
vaak last van ontstoken luchtwegen. 
Een veel gehoorde verklaring hiervoor 
is de zogeheten open window theorie. 
Zware langdurige inspanning zou 
leiden tot een tijdelijke onderdrukking 
van het afweersysteem. Via dit ‘open 
raam’ zouden virussen en bacteriën 
ons lichaam kunnen binnendringen.17

Maar tegen deze theorie is het nodige 
in te brengen. Ontsteking is niet 
altijd het gevolg van een infectie. Ook 
mechanische beschadiging van het 
luchtwegepitheel, blootstelling aan 
droge of koude lucht en allergische 
reacties kunnen een rol spelen. En als 
er al sprake is van een infectie, hoeft 
deze niet het gevolg te zijn van de 
geleverde inspanning. Marathons zijn 
doorgaans massale evenementen (zie 

Figuur 3 | De marathon, ook buiten tijden van corona een superspreading event?  

Bron: https://twitter.com/runrocknroll/status/1003277180795871232. 

Figuur 2 | De verdeling van het lichaamsvet: appels en 

peren. Bron: https://www.piczasso.com/android-and- 

gynoid-fat-distribution/. 
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figuur 3) met daardoor automatisch 
een hoog besmettingsrisico, of je je nu 
inspant of niet. De vatbaarheid voor 
infecties kan bovendien toenemen 
door factoren als psychische stress of 
slaapgebrek (denk aan een jetlag bij 
een atleet die ‘even’ naar New York of 
Boston op en neer vliegt om daar de 
marathon te lopen).11,18 Tegen inspan-
ning als oorzaak pleit ook het feit dat 
juist zwaar getrainde topsporters min-
der kans lopen op luchtweg infecties 
dan de gemiddelde duursporter. Dit 
zou te maken kunnen hebben met een 
professionelere begeleiding die gericht 
is op het vermijden van infectieri-
sico’s.19 Amateurs zouden daarvan 
kunnen leren. Al met al is het de vraag 
of ook bij langdurige inspanning de 
positieve effecten op de gezondheid 
niet zwaarder wegen dan de mogelijke 
risico’s. Het zou jammer zijn als de 
open window theorie mensen ervan 
zou weerhouden om aan duursport te 
doen.18

Vaccinatie
Er is momenteel veel discussie over 
de effectiviteit van diverse vaccins 
tegen het coronavirus. Daarbij worden 
allerlei percentages genoemd. Zo zegt 
bijvoorbeeld het RIVM over het Astra-
Zeneca-vaccin: ‘Het vaccin is 60-80% 
effectief in het voorkomen van ziekte 
door coronavirus’.20 (Disclaimer: het 
effectonderzoek loopt door, op het 
moment dat u dit leest kunnen deze 

percentages weer veranderd 
zijn). Maar wat bepaalt de 
effectiviteit per individu? 
Kun je daar zelf nog iets aan 
doen?
Vaccinatie gaat om het 
opwekken van een immuun-
respons. Het verschil met 
een ‘echte’ virusinfectie is 
dat je er (vrijwel) niet ziek 
van wordt. Als inspanning de 
werking van het immuunsys-
teem verbetert, zou dit ook 
kunnen gelden voor het ren-
dement van vaccinaties. Of 
dit ook geldt voor COVID-19, 
is nog niet bekend. 

Maar vaccinatie tegen influenza wordt 
al jaren toegepast. In de literatuur zijn 
enkele tientallen studies bekend naar 
de invloed van fysieke activiteit op het 
effect van de griepprik.13,18,21,22 Een 
beperking is het feit, dat daarbij als 
effectmaat vrijwel alleen werd gekeken 
naar concentraties antilichamen tegen 
het griepvirus in het bloed. De cellu-
laire immuniteit bleef meestal buiten 
beschouwing. Ook is er geen bewijs 
geleverd dat een hogere concentratie 
antilichamen na inspanning daadwer-
kelijk beschermt tegen griep, daarvoor 
waren de aantallen proefpersonen te 
klein. Toch zijn er enkele (voorzich-
tige) conclusies te trekken. Hierbij 
kunnen we een onderscheid maken 
tussen de effecten van regelmatige in-
spanning (training, actieve leefstijl) en 
die van eenmalige inspanning vooraf-
gaand aan de prik in de bovenarm.

Effecten van training
Figuur 4 laat het resultaat zien van 
een onderzoek dat is uitgevoerd door 
Woods et al..23 Zij verdeelden 160 
proefpersonen (gezonde mannen van 
60-83 jaar met een sedentaire leefstijl) 
in twee groepen. Beide groepen kregen 
een trainingsprogramma van 10 
maanden aangeboden, dat trouw werd 
gevolgd. De experimentele groep (‘Car-
dio’) kreeg aerobe training (drie sessies 
per week, met geleidelijk oplopende 
duur en intensiteit), de controle groep 
(‘Flexibility’) kreeg in plaats daarvan 

balans- en lenigheidsoefeningen. 
Vier maanden na het begin van de 
training kregen alle deelnemers een 
injectie met een vaccin tegen drie 
varianten van het influenzavirus. Zes 
maanden daarna, dus aan het eind 
van de trainingsperiode, werd getest 
of de proefpersonen nog voldoende 
antistoffen in het bloed hadden om 
beschermd te zijn tegen het virus. 
Dit bleek bij de cardiogroep vaker het 
geval te zijn dan bij de controlegroep. 
Wel was er een verschil in effect bij 
de drie virus varianten. Voor Influ-
enza H1N1 en H3N2 was het verschil 
tussen cardio en flexibility significant, 
voor  Influenza B niet.
Andere onderzoekers hebben ver-
gelijkbare resultaten gerappor-
teerd.18,21 De grootste gemene deler uit 
al het onderzoek is dat interventies 
vooral effectief zijn wanneer a) de 
proefpersonen suboptimaal reageren 
op vaccins (bijvoorbeeld ouderen) en/
of b) het vaccin onvolledig beschermt 
tegen het virus. Dit klinkt nogal 
triviaal, want dat zijn natuurlijk de 
situaties waarin de grootste winst te 
behalen valt. Maar het is van belang 
om te weten dat je die winst dan ook 
kunt verzilveren.

Effecten van eenmalige 
 inspanning
Het lijkt te mooi om waar te zijn: 
kun je met een half uurtje inspan-
ning voorafgaand aan een vaccinatie 
hetzelfde effect bereiken als met 10 
maanden trainen? Dat is niet onmo-
gelijk. Vaccinaties worden meestal 
intramusculair toegediend in de m. 
deltoïdeus (deltavormige spier) in de 
bovenarm (zie figuur 5). De theorie is 
dat stevige inspanning (bijvoorbeeld 
een serie excentrische contracties: met 
zijwaarts gestrekte arm een gewicht 
langzaam omlaag laten zakken) kan 
leiden tot kleine beschadigingen in 
deze spier. Hierdoor ontstaat tijdelijk 
een pro-inflammatoir milieu met een 
versterkte bloed- en lymfecirculatie. Er 
komen dan meer leukocyten in contact 
met het vaccin. Dit kan weer leiden tot 
een sterkere immuun respons.

Figuur 4 | Het effect van tien maanden aerobe 

training op de concentratie van antilichamen tegen het 

influenzavirus in het bloedplasma, zes maanden na 

vaccinatie. Bewerkt naar Woods et al.23. 
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Edwards et al.24 namen de proef op de 
som. Zij lieten jonge gezonde proef-
personen (mannen en vrouwen van 
20-22 jaar) direct voorafgaand aan een 
influenzavaccinatie gedurende 25 mi-
nuten excentrische oefeningen uitvoe-
ren voor de m. deltoïdeus. Een contro-
legroep kreeg 25 minuten rust. Net als 
in het experiment van Woods et al.23 
bevatte het vaccin antigenen tegen 
drie varianten van het virus (maar niet 
dezelfde drie varianten). Vier weken 
na de vaccinatie werden concentra-
ties antilichamen in het bloedplasma 
gemeten. Die waren bij de oefengroep 
hoger dan bij de controle groep, maar 
het verschil was alleen significant voor 
de variant die bij de controlegroep 
de zwakste respons gaf. Dit komt 
overeen met de onder ‘Effecten van 
training’ genoemde bevinding dat 

lichaamsbeweging 
het grootste effect 
heeft bij vaccins die 
onvolledig bescher-
men tegen het virus. 
Wel is het opvallend 
dat (tenminste in dit 
experiment) een-
malige inspanning 
een significant effect 
heeft bij jonge men-
sen. De uitkomsten 

van andere experimenten18,21 bij zowel 
jongeren als ouderen lopen nogal 
uiteen. Soms wordt een positief effect 
van eenmalige inspanning gevonden, 
soms ook niet. Een rode draad valt 
moeilijk te ontdekken.

Conclusies
Kan lichaamsbeweging bescherming 
bieden tegen het coronavirus? Op 
grond van de beschikbare kennis 
van fysiologische processen en van 
ervaring met andere virussen kunnen 

we zeggen: dat is best waarschijnlijk! 
Het empirisch bewijs moet natuurlijk 
nog worden geleverd. COVID-19 is 
geen griep en hogere concentraties 
anti lichamen zijn nog geen garan-
tie voor een geslaagd afweerproces. 
Maar het is goed om ook te weten 
dat geen enkel onderzoek melding 
maakt van minder antilichamen tegen 
influenza als gevolg van inspanning, 
of van andere  negatieve effecten op 
het afweersysteem. Kortom, baat het 
niet dan schaadt het niet. Dat geldt 
waarschijnlijk ook voor inspanning en 
COVID-19. Maar zoals veel publicaties 
eindigen: nader onderzoek is dringend 
gewenst!

Vervolg
Het volgende artikel zal gaan over de 
relatie tussen spierarbeid en veroude-
ring. Met een actieve leefstijl kun je 
(als je geluk hebt) gezond oud worden. 
Hoe komt dat?
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1.  Verhalen vertellen is een 
krachtig leermiddel

De auteur demonstreert in dit boek 
de kracht van verhalen als leermiddel. 
Verhalen van (top)sporters gaan hand 
in hand met sportpsychologische 
theorieën. Dat maakt het boek zeer 
goed leesbaar, terwijl je impliciet 
veel kennis vergaart. Je wordt in het 
verhaal meegezogen, de sportpsycho-
logie wordt herkenbaar en er vindt 
bij de verhalen theoretische duiding 
plaats. Een ijzersterke didactiek, die 
niet alleen geldt voor boeken schrij-
ven, maar ook voor mijn werk als 
(sport)psycholoog en docent. Ik neem 
me dan ook voor om als docent en 
wetenschapsvertaler vaker verhalen te 
vertellen als leermiddel.

2.  Leren en de rol van feed- 
forward

Een andere wijze les die weer eens 
wordt opgefrist bij het lezen van 
het boek is de kracht van feed-for-
ward. Elk hoofdstuk eindigt met een 
vooruitblik op wat er in het volgende 
hoofdstuk komen gaat. Dit maakt 
de verhaallijn duidelijk en zorgt er 
voor dat ik de informatie uit het boek 
gemakkelijker opneem. Dit principe 
van feed- forward (‘Hoe nu verder, wat 
is de volgende stap?) vormt samen 
met feed-up (‘Wat is het doel?’) en 
feedback (‘Hoe doe ik het?’) de kern 
van alle leerinterventies. Een training 
of psychologische interventie wordt 
zoveel sterker als je de deelnemer kunt 
schetsen wat het plan is en waar we 

naar toewerken. Laat deelnemers - en 
lezers - niet gissen waar het naartoe 
gaat, maar laat het pad zien. Onder-
wijzen is immers ergens naar ‘wijzen’.

3.   Focus, vertrouwen en 
veerkracht

Deze drie woorden in de titel van het 
boek zijn ijzersterk gekozen. Wie ziet 
niet dat dit de kernwoorden zijn van 
de sportpsychologie en van menselijk 
presteren? Als we daar als trainer, 
coach, fysiotherapeut of sportpsycho-
loog een verschil kunnen maken, dan 
geven we onze sporters een cadeau 
voor het hele leven mee.

4.  Begin ook eens in cirkel 6!
De auteur laat goed zien hoe de aan-
dachtcirkels niet alleen gebruikt kun-
nen worden om afleidingen te ordenen, 
maar ook om doelen te prioriteren. Dat 
laatste bij voorkeur niet tijdens een 
wedstrijd. Sterk aan dit hoofdstuk is de 
bescheidenheid met betrekking tot de 
wetenschappelijke onderbouwing: die 
is niet sterk, maar het model heeft zijn 
waarde in de praktijk bewezen.

5.   Presteren is potentiële 
prestatie minus prestatie-
verlies

Logisch zult u zeggen, een open deur. 
Maar ik ging het pas zien, toen ik het 
doorkreeg. Als (sport)psycholoog, 
fysio of trainer is het onze taak de 
potentiële prestatie te vergroten en 
de oorzaken van prestatieverlies op te 
sporen en te verhelpen. De kernvraag 
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die we moeten stellen is waarom de 
sporter of first responder op het mo-
ment suprême niet in staat bleek om 
datgene te brengen waartoe hij/zij wel 
in staat zou moeten zijn (de potentiële 
prestatie). Het hele boek is een mooie 
uitwerking van deze formule.

6.  De sport kan een leerschool 
zijn voor het leven

Ik zeg ‘kan’ en u weet waarom. Sport 
kan inderdaad een leerschool voor 
het leven zijn, mits ingebed in een 
peda gogische en duurzame filosofie. Ik 
vind het sterk dat een boek over sport-
psychologie begint met sport als leer-
school. Het getuigt van verantwoor-
delijkheidsgevoel om onderwerpen 
als de pedagogische rol van ouders en 
trainers te bespreken. Het getuigt van 
lef om ook de gevaren te benoemen 
die bij het beoefenen van topsport 
op de loer liggen. Het verdient een 
compliment dat de auteur de positieve 
waarden van sport onderbouwt met 
wetenschappelijke literatuur en zelfs 
nog handvaten geeft. De waardevol-
le potentiële uitkomsten van sport 
worden in het boek samengevat aan de 
hand van de volgende vier categorieën: 
-  Fysieke fitheid en bewustwording 

van gezonde gewoonten: gezond 
eten, genoeg slapen, zorg voor je 
lichaam.

-  Mentale vaardigheden leren, zoals 
doelen stellen, discipline, mentale 
weerbaarheid en veerkracht.

-  Sociale vaardigheden leren door on-
der meer respect te tonen voor ande-
ren, samen te werken met anderen, 
gezamenlijke doelen na te streven, 

afspraken na te komen en effectief te 
communiceren.

-  Cognitieve vaardigheden ontwik-
kelen, omdat sporters zich continu 
moeten aanpassen aan een verande-
rende omgeving.

7.  De lessen van sport-
beoefening oogsten

De transfer van de in de sport geleerde 
lessen (zie boven) naar andere levens-
gebieden gaat echter niet vanzelf, 
aldus de auteur. Wij kunnen (of moe-
ten?) sporters hierbij helpen. Actief en 
activerend. Dat kunnen we doen door 
dit thema in gesprekken expliciet bij 
de kop te pakken en sporters …
-  door begeleide zelfreflectie bewust te 

maken van de aangeleerde vaardig-
heden, bijvoorbeeld door ze te laten 
inzien dat ze hebben geleerd om 
gedisciplineerd concrete en haalbare 
doelen na te streven, of om te gaan 
met tegengestelde belangen en win-
nen en verliezen.

-  door begeleide zelfreflectie ervan 
bewust te maken dat de betreffende 
vaardigheden ook bruikbaar zijn in 
situaties buiten de sport!

-  te helpen bij het daadwerkelijk 
toepassen van hun vaardigheden in 
situaties buiten de sport, bijvoor-
beeld na een pijnlijke afwijzing door 
een geliefde of bij de voorbereiding 
op een sollicitatiegesprek.

8.  ACTief omgaan met 
tegenslagen

Het behaviorisme gaf ons gereed-
schappen voor operante conditione-
ring, zoals straffen en belonen. De 

cognitieve gedragsbenadering gaf ons 
gereedschappen voor gedachte- en 
aandachtcontrole. De derde generatie 
gedragstherapie met ACT (acceptance 
& commitment training) in de front-
linie geeft ons weer nieuwe gereed-
schappen, zoals de 3R methode die je 
kunt gebruiken om met tegenslagen 
om te gaan. Hier een korte samen-
vatting uit het boek:
Stap 1 Registratie - De eerste stap 
is dat sporters registreren wat zich 
tussen hun oren afspeelt zonder er 
een oordeel over te vellen als ‘slecht’, 
‘ongelegen’, ‘fataal’, of ‘fout’.
Stap 2 Release (‘loslaten’) - De tweede 
stap is beseffen dat negatieve gedach-
ten en emoties niet alleen komen, 
maar ook weer gaan. Probeer ze niet 
te onderdrukken of te vervangen door 
positieve gedachten of emoties. Je 
gaat dan namelijk ook toetsen of dat 
wel is gelukt, waardoor de negatieve 
gedachten en emoties meestal nog 
sterker terugkomen. Een bruikbare 
methode om de gedachten en emoties 
los te laten, is het inzetten van je zin-
tuigen: voel de kunststofbaan onder je 
voeten, kijk naar de vogels boven het 
water, of ruik de geur van het bos.
Stap 3 Re-focus - De derde stap is het 
re-focussen op de taak, bijvoorbeeld 
door je te richten op het doel dat je 
wilt bereiken of op een specifiek tech-
nisch aspect, zoals diep zitten, krach-
tig afzetten, been strekken of  armen 
ontspannen. Wat ook kan helpen is 
contact zoeken met je persoonlijke 
kernwaarden, zoals het uitstralen van 
mentale weerbaarheid en veerkracht. 
Hoe wil jij als persoon zijn in dit soort 
situaties? Hoe wil je dat anderen jou 
zien? Als je dat weet, kun je je concen-
treren op gedrag dat strookt met jouw 
kernwaarden. 
De snelheid waarmee deze drie stap-
pen doorlopen worden is afhankelijk 
van persoon, ervaring en context. In 
bijvoorbeeld een 10.000 meter race 
kan een hardloper dit proces bewust 
en expliciet doorlopen. In een 100 
meter race daarentegen gebeurt dit 
min of meer onbewust als de atleet 
heeft geleerd hoe te reageren op een 
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diversiteit aan ongewenste gebeurte-
nissen (zoals ‘iets te laat weg’, ‘iets te 
vroeg omhoog gekomen’, ‘niet volledig 
ontspannen’). Deze snelle, onbewuste 
processen kunnen onder meer worden 
aangeleerd door gebeurtenissen te 
visualiseren en door veel aan wed-
strijden mee te doen.

9.  Scenario based werken
Als politie- en ambulancetrainer kan 
ik er niet omheen: het belang van 
scenariotraining. Goed om dat in dit 
boek terug te lezen! Het trainen van 
scenario’s maakt dat je voorbereid 
bent. Zonder deze mentale voor-
bereiding zou een speler of een team 
bij tegenslag ad hoc iets moeten be-
denken. In stresssituaties vertroebelt 
echter het denk- en oplossingsgerichte 
vermogen, waardoor suboptimale keu-
zes worden gemaakt en in het ergste 
geval paniek ontstaat (‘choking under 
pressure’). Door terug te kunnen 
vallen op vooraf bedachte oplossingen 
kan de kans op ongelukken aanzienlijk 
worden gereduceerd. Het bedenken 
van breed generaliseerbare en toch 

contextspecifieke scenario’s is een 
vak apart en wordt binnen de first 
responder trainers als een expertise 
gezien. Sportpsychologen en trainers: 
van harte welkom!
 
10.  ‘Control the controllables’
‘Puur focussen op dat wat je kunt 
beïnvloeden. Al het andere onbelang-
rijk proberen te maken’, aldus Pepijn 
Lijnders, voormalig hoofdtrainer van 
NEC en assistent-trainer van Jürgen 
Klopp bij Liverpool FC.
‘Control the controllables’ is volgens 
Van Yperen misschien wel het belang-
rijkste principe in de hedendaagse 
sportpsychologie. In zijn boek laat hij 
zien dat dit de kern is van veel heden-
daagse (sport)psychologische stromin-

gen als ACT en Rationeel-Emotieve 
Therapie/Training (RET). En ook 
dat de oorsprong van deze wijsheid 
teruggaat naar de Stoïcijnse filosofen 
uit de klassieke oudheid. In het boek 
beschrijft hij hoe je dit principe han-
den en voeten kunt geven.
Waarom ik juist dit principe bespreek 
als afsluiting van de tien wijze lessen? 
Omdat het zo ontzettend moeilijk, 
maar ook zo waar, wijs en belangrijk 
is. Omdat we ons druk maken om 
zoveel dingen die we niet kunnen be-
invloeden. Omdat de auteur hiermee 
de sportpsychologie van de 21ste eeuw 
verbindt met diepe wortels van wijs-
heid. En dat diepe wortels van groot 
belang zijn voor onze (jonge) sporters, 
net zo goed als krachtige vleugels.
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Een (jeugd)trainer die het maximale uit sporters wil halen, 
heeft een flinke dosis technische en tactische knowhow nodig. 
Maar het enkel en alleen toepassen van deze methodische 
kennis volstaat niet altijd om spelers verder te brengen in 
hun ontwikkeling. Recent promotieonderzoek laat zien dat 
verborgen opvattingen van sporters over de training de dyna
miek in een team of trainingsgroep kunnen beïnvloeden. Inzicht 
in deze verborgen opvattingen draagt bij aan het creëren van 
een rijke leeromgeving.

Loopt, lukt, leeft de training?
De verborgen agenda speelt mee!

TRAINING

Trainers beseffen niet altijd, dat 
jeugdsporters met hun eigen bril 
kijken naar de training die hen wordt 
aangeboden. Inzicht hebben in hoe zij 
de training beleven, in hun ervarin-
gen en hun meningen, kan soms net 
het verschil maken of een spel- of 
oefenvorm wel of niet goed lukt.1 
Bij trainers met een zeer autocrati-
sche trainersstijl (‘de trainer weet en 
bepaalt alles’) zal dit type informatie 
nauwelijks een rol spelen. Maar voor 
een trainer die het belangrijk vindt 
om verantwoordelijkheid te geven 
aan sporters en die dus een meer 
transformalistische leiderschapsstijl 
hanteert, is dit type informatie on-
misbaar.2 Zicht hebben op de beleving 
van sporters helpt bij het vinden van 
afstemming met de groep en het over-
dragen van kennis.
Doelgericht en gestructureerd 
wetenschappelijk onderzoek naar 
hoe jeugdsporters kijken naar hun 
trainingen en hun eigen leerproces 
daarin ontbreekt nog grotendeels. Dit 
artikel geeft een eerste indruk van 

wat er tot nu toe bekend is. We ver-
kennen wat deze kennis zou kunnen 
betekenen voor het ver beteren van 
trainingsmethodieken en presenteren 
een breder praktisch handelingskader 
voor trainers, dat grip geeft op de 
dynamiek in de trainingen.

Betekenis geven
Van jeugdspelers valt niet te ver-
wachten dat zij hun ervaringen 
tijdens de training gemakkelijk 
zullen blootleggen. De training zelf 
is ook niet direct de meest geschikte 
tijd en plaats om daar uitgebreid bij 
stil te staan, want is vooral bedoeld 
om te oefenen en te spelen. Het 
bewegen staat centraal. Toch is het 
voor trainers de moeite waard om 
zich meer te verdiepen in de drijf-
veren van sporters om deel te nemen 
aan de training en in de factoren die 
er voor zorgen dat zij de training als 
zinvol ervaren.
Een sporter is doorgaans onderdeel 
van een team of trainingsgroep. 
Tijdens de training zal hij op de een 
of andere manier betekenis geven 
aan de situatie waarin hij zich be-
vindt en de gebeurtenissen die zich 
afspelen. Door de inbreng van de 
trainer, de aangeboden oefenstof en 
de invloeden of indrukken van mede-

sporters vormt hij zich een mening 
en ontwikkelt hij verwachtingen. 
Dit proces wordt in de literatuur 
‘meaning-making’ of ‘sense-making’ 
genoemd.3 Spelers hoeven zich daar-
bij niet direct bewust te zijn van de 
manier waarop ze de gebeurtenissen 
duiden en van alles waar ze tijdens 
het trainen betekenis aan geven. Het 
zijn eerder onbewuste processen 
die leiden tot de constructie van 
onuitgesproken meningen, ideeën of 
voorkeuren. Deze niet expliciet ge-
maakte verwachtingen en meningen 
van spelers noemen we de verborgen 
agenda in de training. Deze heeft 
invloed op de vele sociale interacties 
tussen trainer en sporters, maar ook 
tussen sporters onderling. Hoewel 
dit proces waarneembaar gedrag 
oplevert, is het niet altijd mogelijk 
om via observatie de achterliggende 
motieven voor dit gedrag te ont-
dekken. Interacties in een spelvorm 
kunnen er ‘onverklaarbaar’ door 
verstoord raken en daarmee leer-
processen verstoren of vertragen. 
Om het probleem op te lossen zal de 
verborgen agenda (‘Wat speelt hier 
onder de oppervlakte?’) door het 
doen van navraag moeten worden 
blootgelegd. Ook dit proces behoort 
tot het takenpakket van de trainer.
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Verborgen interacties in het 
bewegingsonderwijs
In de onderwijscontext, specifiek het 
vakgebied lichamelijke opvoeding, 
is er door onderzoek relatief veel 
bekend over de invloed van onzicht-
bare processen bij deelnemers. Tot 
voor kort lag de focus in weten-
schappelijke studies daarbij vooral 
op het impliciete handelen van de 
docent. Het gaat dan om ‘verstopte’ 
betekenissen in het taalgebruik, 
de keuzes en de beslissingen van 
docenten, die een onbedoelde 
invloed uitoefenen op de groep of 
op individuele leerlingen. Dat in het 
handelen van docenten bijvoorbeeld 
onbewust impliciete vooroorde-
len en aannames over leerlingen 
doorsijpelen, blijkt pas wanneer zij 
bevraagd of geobserveerd worden. 
Dit onbewuste proces wordt in het 
bewegingsonderwijs ook wel het 
verborgen curriculum van de docent 
genoemd.4,5,6 Een docent gebruikt 
‘aan de oppervlakte’ meestal een 
lessenplan of vakwerkplan dat 
voorziet in een arsenaal aan bewe-
gingsactiviteiten waarmee bepaalde 
leerdoelen in een leerlijn kunnen 
worden behaald. Dit is het expliciete 
curriculum. Het verborgen curriculum 
voegt een extra laag toe aan het leer-
proces van leerlingen. Wat ze doen 
en wat ze daarvan leren wordt mede 
gestuurd door de impliciete routines 
en patronen van docenten, zoals hoe 
zij omgaan met absentie, blessures, 
cijfers geven en teams samenstellen 
en zelfs hoe zij non-verbaal rea-
geren7. Docenten zijn zich hier niet 
altijd bewust van, maar dit deel van 
hun didactisch handelen kan wel 
degelijk grote invloed hebben op de 
prestaties van leerlingen.
Zeer recent promotieonderzoek in 
Nederland heeft een nieuwe dimen-
sie toegevoegd aan deze verborgen 
dynamiek in gymlessen.8 Niet alleen 
de dynamiek tussen docent en leer-
ling(en) heeft een verborgen com-
ponent, ook de sociale interacties 
tussen leerlingen onderling zijn niet 
altijd expliciet waarneembaar voor 

de docent. Deze processen bepalen 
echter ook voor een deel de leer-
rijkheid van een les. Een docent kan 
wel de samenwerking en interacties 
tussen leerlingen observeren, maar 
het is vaak niet zichtbaar wat hun 
werkelijke onderliggende beleving is. 
Leerlingen blijken namelijk onuit-
gesproken voorkeuren en verwach-
tingen te hebben over klasgenoten, 
samenwerken en groepssamenstel-
lingen.9 Vriendschapsrelaties en 
de werkhouding van klasgenoten 
spelen een belangrijke rol. Veel leer-
lingen hebben een voorkeur voor het 
samenwerken met vrienden, omdat 
ze in dat geval een comfort-
zone ervaren waarin ze hun 
mogelijke falen, onkunde of 
onvermogen durven te tonen.
Opmerkelijk genoeg veran-
deren deze voorkeuren soms 
op basis van wat zich afspeelt 
in de situatie waarin wordt 
samengewerkt, bijvoorbeeld 
als de opdracht een meer 
competitief karakter krijgt, 
of zodra de eigen bewegings-
vaardigheid toeneemt (zie 
figuur 1). Interacties tussen 
leerlingen kunnen dan ook 
worden beschouwd als ‘social 

affordances’, die ook de beweeg-
situatie kunnen beïnvloeden.10,11  

Met andere woorden: niet alleen 
de eigenschappen van de taak 
(oefening) en de persoon bepalen 
hoe leerprocessen bij een bewe-
gingsactiviteit verlopen, maar ook 
kenmerken van de omgeving (peer 
group interacties, sociale normen, 
culturele waarden) zijn daarbij een 
factor en bepalen of er positieve of 
negatieve leerervaringen plaatsvin-
den. Verwachtingen en voorkeuren 
van leerlingen zijn dus niet statisch, 
maar variëren voort durend en zijn 
contextgebonden.

Trainers beseffen niet altijd, dat jeugdsporters met hun eigen bril kijken naar de training die 

hen wordt aangeboden. 

Figuur 1 | Illustratieve weergave van een samen

werkingsvoorkeur van leerlingen (yas) in relatie tot 

hun bewegingsvaardigheid (xas).
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Voorkeuren van spelers in 
jeugdvoetbal 
Deze bevindingen uit het bewegings-
onderwijs kunnen interessant zijn 
voor wat trainers in de sport tegen-
komen bij hun deelnemers op de 
club. In die context is nog maar wei-
nig onderzoek gedaan naar de rol die 
de perceptie van sporters speelt. Een 
voorbeeld van zulk onderzoek is een 
exploratieve studie onder jeugdspe-
lers van een voetbalacademie.12 Zij 
werden bevraagd over hun ervarin-
gen met de trainingen. Daarbij reflec-
teerden ze expliciet op de inhoud van 
trainingsvormen, zoals het spelen in 
small-sided games: spelvormen met 
kleine aantallen spelers op aangepas-
te, kleine veldjes. Daarnaast gaven 
zij hun mening over de capaciteiten 
van hun trainer en hun medespelers. 
Een aantal interessante aspecten, die 
indicatief zijn voor de mogelijke ver-
borgen opvattingen van de spelers, 
kwam naar voren:
1.  De spelers hebben een duidelijk 

beeld van de teamtaken in small 
sided games. Ze reproduceren de 
leerdoelen van de trainer, maar dit 
betekent niet dat de spelers alle 
rollen in een spelvorm even hoog 
waarderen. Zo zagen zij de rol van 
verdediger in een ondertalsitua-
tie als een ondankbare taak om 
te doen en waren zij ook minder 
gemotiveerd om die taak lang vol 
te houden, ondanks dat de trainer 
deze houding wel van hun verlang-
de en de spelvorm als een krachti-
ge werkvorm zag.

2.  Spelers erkennen de kracht van 
spelvormen met kleine aantallen, 
bijvoorbeeld een vier tegen twee 
situatie op een klein veldje. Toch 
hebben ze een voorkeur voor com-
plexere spelvormen dan die welke 
de trainer vaak aanbiedt. Spel-
vormen met beperkte speelmoge-
lijkheden of situaties met weinig 
opties voor oplossingen, waarin 
bijvoorbeeld scoren complexer is 
gemaakt of er tegen meer ver-
dedigers moet worden gespeeld, 
hebben meer hun voorkeur.

3.  Spelers gebruiken de taal van de 
trainer met betrekking tot de 
tactische aanwijzingen en keuzes 
die ze krijgen voorgeschoteld. Op-
vallend is dat zij vooral de verbale 
instructies van trainers als belang-
rijkste bron van informatie zien, 
ondanks dat ze zich wel bewust 
zijn van andere soorten interven-
ties van de trainer. Het spel stil 
leggen en vertraagd naspelen, of 
het gebruik van visuele voorbeel-
den door de trainer werden door 
de spelers minder gewaardeerd. 
De prescriptieve, expliciete uitleg 
van de trainer werd door spelers 
overgenomen. Tactische intenties 
en regels in teamtaken konden 
de spelers vrijwel identiek aan de 
instructie van de trainer repro-
duceren. Trainers die een meer 
spel- (of speler-)gecentreerde 
spelopvatting13 nastreven en dus 
veel autonomie bij de spelers 
willen leggen, moeten beseffen 
dat spelers niet vanzelfsprekend 
een zelfregulerend proces op 
gang brengen. Ook als de trainer 
aantoonbaar ruimte geeft voor 
inbreng door de spelers, volgen ze 
nog graag de route en de keuzes 
die de trainer voorschrijft.

4.  Spelers krijgen van de trainer 
soms expliciet te horen dat ze in 
een spelvorm de ruimte krijgen 
om te experimenteren en dat ze 
fouten mogen maken. Toch erva-
ren zij een contrast met de tac-
tische oplossingen die de trainer 
op hetzelfde moment eveneens 
voorschrijft. De mogelijkheid die 
de trainer creëert om op zoek te 
gaan naar zelfstandig gekozen spe-
loplossingen interfereert blijkbaar 
met de voorkeursoplossingen die 
de trainer zelf aandraagt.

5.  Spelers zien de training en het 
spelen van small-sided games 
niet altijd als de plek waar ze 
leren of beter worden. Zij vinden 
dat nieuwe vaardigheden (trucs, 
schijnbewegingen, dribbels, etc.) 
meestal niet worden geleerd op de 
training van de club. Op de club 

leren voetballen betekent in hun 
ogen het (leren) volgen van de 
opgelegde spelopvatting en het 
vasthouden aan teamtaken, regels 
en tactische afspraken. Bij beter 
worden in het spel door het leren 
van nieuwe trucs of acties zien 
spelers vooral een andere context 
voor zich, namelijk op straat of in 
de buurt. Deze context geeft hen 
de mogelijkheid om te experimen-
teren en bepaalde vaardigheden 
uit te proberen bij andere kinderen 
tegen wie ze spelen. Door het ge-
voel van vrijheid in de acties die ze 
zelf maken en de fouten die erbij 
horen, vinden zij dat ze hun vaar-
digheid in het voetballen in deze 
context daadwerkelijk verbeteren.

Uit deze verborgen betekenissen 
die spelers geven aan spelvormen 
en aan de rol van de trainer, valt op 
te maken dat zij zich bij de trainin-
gen op de club beperkt voelen in de 
mogelijkheid om te exploreren en 
experimenteren met eigen acties. Ze 
ervaren een spanningsveld tussen 
enerzijds voldoen aan afspraken 
met hun trainer en medespelers en 
anderzijds het mogen maken van 
zelfstandig keuzes. Voor dat laatste 
zien zij veel minder mogelijkheden, 
ondanks dat de trainer dit principe 
(van zelf leren beslissen) feitelijk wel 
bewust in zijn training heeft inge-
bouwd. Deze bevinding suggereert 
dat trainers wellicht meer aandacht 
zouden moeten besteden aan ‘echte’ 
flexibiliteit en vrijheid van spelers 
voor het nemen van beslissingen en 
het leren ontdekken van zelf geko-
zen handelingen in spelvormen.14

Betekenisgeving in CMV 
 volleybal
De verwachtingen van (jeugd)
sporters over wat en hoe ze leren in 
spelvormen contrasteert dus soms 
met de doelen die trainers nastre-
ven. Het is niet vanzelfsprekend 
dat een aangepaste spelvorm, die 
in de ogen van een trainer effectief 
en betekenisvol is, door spelers ook 
zo wordt gezien en beleefd. In een 

TRAINING
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lopend onderzoeksproject in het 
jeugdvolleybal15 zien we dat terug 
in de voorkeur die spelers uitspre-
ken voor het oefenen in specifieke 
spelvormen, die zoveel mogelijk 
lijken op het volleybal zoals dat in 
competitieverband wordt gespeeld. 
Oefenen en trainen in de officiële 
versie van een spelvorm is blijk-
baar wat in hun leefwereld speelt. 
Op basis van een spelgecentreerde 
opvatting over trainen en leren kan 
een trainer gelegitimeerd kiezen 
voor aanpassingen in de spelvormen 
(aantallen spelers, veldafmetingen, 
nethoogte, soort bal etc.).16 De 
spelers zelf geven echter aan beter 
uit te voeten te kunnen op het 
normale veld met de competitieaf-
metingen, omdat ze ‘het zo gewend 
zijn’. Bij gebruik van een kleiner veld 
serveren ze bijvoorbeeld steeds uit. 
Hoewel de trainer aan de speler kan 
vragen zijn spelgedrag hierop aan 
te passen door bijvoorbeeld minder 
hard te serveren (en zich dus te voe-
gen naar de spelvorm), kan de keuze 
ook zijn om rekening te houden met 
de verwachtingen en voorkeuren 
van spelers.

Gebalanceerde trainings-
methodiek
Het is inmiddels duidelijk dat we in 
dit artikel pleiten voor meer aan-
dacht voor de ‘verborgen agenda’ 
van jeugdsporters in trainingen. Het 
naar boven halen van hun percep-
ties maakt duidelijk hoe zij het leer- 
en presteerklimaat ervaren. Hierbij 
moet echter wel een kant tekening 
worden geplaatst. Tegemoet komen 
aan de motieven, wensen en behoef-
tes van spelers moet wel in balans 
blijven met de overige doelen die in 
de training worden gesteld. Er is dus 
geen sprake van een ‘u vraagt, wij 
draaien’ principe, waarbij enkel de 
behoeftes van de sporters leidend 
zijn voor wat er in de training 
gebeurt.
Een trainer doet er wel goed aan 
om bij conflicterende belangen als 
gevolg van sociale interacties een 
heldere communicatie te gebruiken, 
bijvoorbeeld door uitleg te geven 
over nut en noodzaak van zijn 
beslissingen en keuzes. De volgende 
didactische aspecten kunnen helpen 
om een training voor sporters bete-
kenisvol te maken: 

-  Maak de doelen van een oefe-
ning of spelvorm duidelijk aan de 
sporters.

-  Plaats het doel in een groter per-
spectief: aanleren van een tactiek, 
voorbereiden op een wedstrijd, 
lange termijn ontwikkeling, etc..

-  Voer geregeld korte, gestructureer-
de discussies over wat er gebeurt 
in de training. Een interessante 
methodiek hiervoor in spelsporten 
is het creëren van een debate of 
ideas setting.17 In deze methodiek 
worden tactische keuzes tussen 
spelers uitgewisseld en wordt - met 
de trainer als moderator - beteke-
nisvolle reflectie op gang gebracht.

-  Bied in de training ruimte voor 
meningsvorming, zodat spelers 
betekenis geven kunnen geven 
aan oefeningen. Geef ook bewust 
aan waar spelers deze ruimte in de 
training niet kunnen innemen.

-  Check in de training of de input 
van spelers bijdraagt aan gevoelde 
autonomie én waar deze een posi-
tieve invloed heeft op de relatie 
tussen trainer en spelers. Beiden 
elementen (autonomie en relatie) 
zijn aanwijsbaar verbonden met de 
motivatie van sporters.18

Praktisch handelingskader 
voor jeugdtrainers
Aandacht geven aan de verborgen 
agenda beschouwen we als authen-
tieke interesse van de trainer in de 
leefwereld van jeugdsporters. Maar 
hoe kunnen jeugdtrainers gevoeliger 
worden voor de momenten in een 
training waarop de meer onbewuste, 
verborgen processen hun invloed 
laten gelden? Het didactische model 
‘Loopt ’t, lukt ’t, leeft ’t?’ kan hiervoor 
een eerste hulpmiddel zijn.19 Bij het 
in kaart brengen van percepties van 
sporters is een breed perspectief op 
hun leerproces van belang. Door het 
stellen van drie eenvoudige evalu-
atievragen is een gestructureerde 
analyse vooraf, tijdens en na afloop 
van de training mogelijk: 
1.  Loopt het samen sporten? Deze 

vraag is gericht op de organisatie, 

Als hun coach ook speloplossingen aandraagt, kunnen spelers zich beperkt voelen in hun 

vrijheid om er zelf naar op zoek te gaan, zelfs als de coach deze ruimte  expliciet biedt.
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de mate van zelfregulatie, samen-
werking en afstemming. Een 
trainer moet zich bewust zijn van 
impliciete processen in zijn team 
of groep, door bijvoorbeeld na te 
gaan wie graag met wie samen 
in subgroepjes traint of samen 
inspeelt tijdens de warming-up, 
en waarom.

2.  Lukt de bedoeling van de activi-
teit? Deze vraag is gericht op de 
vaardigheid (competentie) van 
spelers en de mogelijkheid om te 
kunnen ontdekken en experimen-
teren. Een trainer moet daarbij 
beseffen dat voorkeuren voor 
samenwerken met teamgenoten 
kunnen veranderen, bijvoorbeeld 
bij spelers die beter worden.

3.  Leeft de motivatie om te groeien? 
Deze vraag is gericht op de mate 
van betrokkenheid die spelers 
tonen om te blijven meedoen. Een 
trainer moet zich bewust zijn van 
de psychologische basisbehoeften 
van sporters, maar ook beseffen 
dat er tussen sporters verschillen 
bestaan in de mate waarin ze 
behoefte hebben aan autonomie, 
relatie of competentie.

Op basis van de eerste vraag  
(Loopt ’t?) kunnen trainers hun 
 training observeren of evalueren  
en uitspraken doen over de gekozen 

werkvorm, de afstemming tussen 
spelers onderling en de sfeer in het 
team. Ze kunnen met die informatie 
bijvoorbeeld de groepsdynamiek 
beïnvloeden.
Met de tweede vraag (Lukt ‘t?) 
krijgen trainers de bewegingsvaar-
digheid in beeld. Ze monitoren de 
haalbaarheid, uitbouwbaarheid en 
variatie van de activiteiten om spe-
lers beter te kunnen maken. 
Met de derde vraag (Leeft ‘t?) 
checken trainers of er ruimte is 
voor inbreng van de sporters, of ze 
voldoende succes ervaren en of ze 
het gevoel hebben erbij te horen. 
Hierdoor kan de trainer proberen 

om spelers intrinsiek gemotiveerd 
te houden.
We beseffen dat alle drie de aspec-
ten zich in een training tegelijk 
kunnen afspelen. Door voor iedere 
vraag afzonderlijk een andere bril 
op te zetten, kan een trainer voor 
zichzelf wellicht meer structuur 
aanbrengen in de dynamiek die in 
een training speelt, met als uitein-
delijke doel stellingen het nemen van 
didactische beslissingen die leiden 
tot een open en betekenisvolle leer-
omgeving voor sporters.

Over de auteurs

Jeroen Koekoek is bewegingswetenschapper. Hij werkt als associate lector in 
het lectoraat Bewegen, School & Sport van Hogeschool Windesheim en is als 
opleidingsdocent spel en onderzoek verbonden aan de opleiding LO van de 
Calo in Zwolle. Jeroen heeft verschillende publicaties geschreven over spel en 
didactiek voor bewegingsonderwijs en sport en is gepromoveerd op de thema-
tiek van verborgen dynamieken in deze velden.  
E-mail: jh.koekoek@windesheim.nl.
Wytse Walinga is bewegingswetenschapper en is als docent-onderzoe-
ker verbonden aan het lectoraat Bewegen, School & Sport van Hogeschool 
 Windesheim. Tevens is hij opleidingsdocent spel aan de opleiding LO van de 
Calo in Zwolle en daarnaast leer- en presteerklimaatcoach in de sport. Ook 
hij heeft verschillende publicaties geschreven over spel en didactiek voor 
 bewegingsonderwijs en sport. E-mail: gw.walinga@windesheim.nl.

1.  Jonker L et al. (2018). Weten wat je sporters nodig hebben: Scan kan helpen 
bij optimaliseren trainingsklimaat. Sportgericht, 72 (6), 1215.
2.  Charbonneau D, Barling J & Kelloway EK (2001). Transformational leadership 
and sports performance: The mediating role of intrinsic motivation. Journal of 
Applied Social Psychology, 31 (7), 15211534.
3.  Beni S, Fletcher T & Ní Chróinín D (2017). Meaningful experiences in physical 
education and youth sport: A review of the literature. Quest, 69 (3), 291312.
4.  Bain LL (1975). The hidden curriculum in physical education. Quest, 24 (1), 
92101.
5.  Nutt G & Clarke G (2002). The hidden curriculum and changing nature 
of teachers’ work. In: A. Laker (ed.), The Sociology of Sport and Physical 
Education, pp. 148166. London: Routledge Falmer.
6.  Casey A (2017). Student interactions in the hidden curriculum. European 
Physical Education Review, 23 (3), 366371.
7.  Kirk D (1992). Physical education, discourse, and ideology: Bringing the 
hidden curriculum into view. Quest, 44 (1), 3556.
8.  Koekoek JH (2020). Exploring task-related student peer interactions in 
physical education (doctoral dissertation). Utrecht: Utrecht University.
9.  Koekoek J & Knoppers A (2015). The role of perceptions of friendships and 
peers in learning skills in physical education. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 20 (3), 231249.
10.  Gibson JJ (1977). The theory of affordances. In: R.E. Shaw & J. Bransford 
(eds.), Perceiving, Acting, and Knowing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates.
11.  Rietveld E & Kiverstein J (2014). A rich landscape of affordances. Ecological 
Psychology, 26 (4), 325352.

12.  TGfUmodified game practice. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 
16 (3), 232254.
13.  Bunker B & Thorpe R (1986). The curriculum model. In: R. Thorpe, D. 
Bunker & L. Almond (eds.), Rethinking games teaching, pp. 710. Loughborough, 
England: University of Technology, Department of Physical Education and Sports 
Science.
14.  Walinga W et al. (2017). Ontdekkend leren voetballen. Deventer: daM 
Uitgeverij.
15.  Smart Sports Exercises (2018). Smart Sports Exercises: Sports training 
and education using in-play feedback and digital-physical exercises on a next-
generation interactive floor. https://www.zonmw.nl/nl/onderzoekresultaten/
sportenbewegen/programmas/projectdetail/onderzoeksprogrammasporten
bewegen2017/smartsportsexercisessportstrainingandeducationusingin
playfeedbackanddigitalphysicalex/
16.  Harvey S & Jarrett K (2014). A review of the gamecentered approaches 
to teaching and coaching literature since 2006. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 19 (3), 278300.
17.  Gréhaigne JF, Richard JF & Griffin LL (2005). Teaching and learning team 
sports and games. London: Routledge.
18.  Ryan RM & Deci EL (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic 
definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 
5467.
19.  Walinga W & Koekoek J (in druk). Bewegen loopt, lukt en leeft: begeleiding 
in organisatie, vaardigheid en motivatie.

TRAINING



Sportgericht nr. 2 | 2021 - jaargang 75 25Sportgericht nr. 2 | 2021 - jaargang 75

Het revalidatieprogramma na een 
voorste kruisband reconstructie 
(VKBR) bestaat voor het grootste 
gedeelte uit oefeningen gericht op 
aspecten als spierkracht, stabiliteit en 
bewegingskwaliteit.1 Echter, wan-
neer een patiënt wil terugkeren naar 
beoefening van een pivoterende sport 
als bijvoorbeeld voetbal, zijn fysieke 
capaciteiten als (herhaald) sprintver-
mogen, behendigheid en uithoudings-
vermogen enorm belangrijk voor 
het leveren van een goede prestatie.1 
Deze fysieke capaciteiten zijn bij 
patiënten na een VKBR vaak vermin-
derd door de blessure zelf en door 
de periode van verminderde belas-
ting na de VKBR.2 Ook worden deze 
 fysieke capaciteiten niet of nauwelijks 

getraind in de gym, waar 
de focus vooral ligt op 
kracht- en stabiliteitstrai-
ning. Voor een succesvolle 
terugkeer naar de sport 
is het daarom van groot 
belang om de revalidatie 
te verlengen op het veld, 
waarbij sportspecifiek 
kan worden getraind.

Het belang van veld-
revalidatie
Veldrevalidatie vormt dus 
de brug tussen de revali-
datiefase in de gym en de 
daadwerkelijke terugkeer 

naar de sport (zie figuur 1).3 Dit komt 
omdat veldrevalidatie sportspecifieke 
elementen omvat die overeenkomen 
met de neuromusculaire, fysiologi-
sche en psychologische uitdagingen 
die sporters tegenkomen bij het 
beoefenen van pivoterende sporten.3 
Tijdens veldrevalidatie komen bewe-
gingen en situaties overeen met het 
bewegingsgedrag dat van een sporter 
wordt gevraagd tijdens het beoefe-
nen van zijn sport3, waardoor hij/zij 
daar langzaam weer aan zal kunnen 
wennen. Dit heeft positieve fysieke 
en psychologische effecten.
Uit een recente studie4 blijkt dat 
het volgen van een veldrevalidatie-
programma van groot belang is voor 
het wel of niet succesvol terugkeren 
naar de sport na een VKBR. In deze 
studie werd de relatie tussen het 
aantal veldtrainingen binnen de 
revalidatie en de kans op een terug-
keer naar de sport onderzocht. Uit 
de resultaten bleek dat sporters die 
meerdere veldtrainingen hadden 
gevolgd een grotere kans hadden op 
een terugkeer naar de sport. Meer 
specifiek: liefst 86% van de sporters 
die succesvol terugkeerden, hadden 
binnen de  revalidatie tien of meer 
veld trainingen gevolgd onder leiding 
van een (sport)fysiotherapeut. 
Het volgen van een veldrevalidatie-
programma heeft niet alleen fysieke 
gevolgen voor de patiënt, maar ook 

Veldrevalidatie na een VKB 
 reconstructie
Essentiële schakel voor terugkeer naar sport

Wouter Welling

Binnen de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie 
(VKBR) ligt de focus vaak alleen op training in de gym. Nog 
te vaak ontbreekt het aan sportspecifieke veldrevalidatie als 
essentiële stap op weg naar terugkeer in de sport. Hoe kan deze 
veldrevalidatie worden opgebouwd en welke testen zijn daarbij 
bruikbaar? 

SPORTREVALIDATIE

Figuur 1 | Schematische weergave van veldrevalidatie 

(OFR: on-field rehabilitation) als brug tussen revalidatie en 

return to sport.3 
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een groot psychologisch effect. De 
psychologische gereedheid, in de 
vorm van meer vertrouwen en min-
der angst voor een nieuwe blessure, 
neemt er door toe.5 Ook deze resul-
taten benadrukken het belang van 
het volgen van een veldrevalidatie-
programma.

Opbouw veldrevalidatie 
Het volgen van een veldrevalidatie-
programma lijkt dus essentieel 
voor een succesvolle terugkeer naar 
sportbeoefening. Door dit program-
ma geleidelijk op te bouwen, wordt 
de sporter optimaal geprepareerd. 
Maar wat is een geleidelijk opbouw? 
In 20193 is deze beschreven in vijf 
fasen: van lineaire bewegingen tot 
een volledige trainingssimulatie (zie 
tabel 1). Hieronder wordt elke fase 
kort toegelicht, gericht op voetbal.   
De beschrijvingen zijn tot stand ge-
komen op basis van inzichten uit de 
literatuur in combinatie met prakti-
sche ervaringen.

Fase 1: Lineaire bewegingen
De eerste fase van de veldrevalidatie 
start met relatief simpele, lineaire 
bewegingen. Complexere, multidirec-
tionele bewegingen zorgen voor een 
hogere belasting en dienen nog even 
vermeden te worden. Pas na enige 
tijd kunnen de snelheid en de com-
plexiteit van de bewegingen worden 
verhoogd. Een belangrijk aspect in de 
eerste fase van de veldrevalidatie is de 
bewegingskwaliteit.

Fase 2: Multidirectionele bewegingen
Het doel van de tweede fase is het 
(weer) aanleren van multidirectionele 
bewegingen, bijvoorbeeld wenden 
en keren. Het gaat hierbij om zoge-
naamde preplanned multidirectional 
movements. Dit betekent dat het voor 
de sporter vooraf duidelijk is in welke 
richting hij moet bewegen en dat hij 
nog niet hoeft te reageren op be-
paalde stimuli (de zogeheten reactive 
multidirectional movements). Een 
belangrijk aspect in fase 2 is wederom 
de bewegingskwaliteit: het voorko-

men van een slechte biomechanica, 
zoals beperkte knieflexie en/of een 
valgiserende knie tijdens wenden en 
keren. Door middel van videoanalyse 
kan de bewegingskwaliteit achteraf 
geanalyseerd worden.

Fase 3: Sportspecifiek en reactief
De derde fase binnen de veldreva-
lidatie bestaat uit het aanleren van 
reactieve multidirectionele bewegin-
gen. In deze fase is het van belang 
dat de sporter leert te reageren op 
bepaalde externe stimuli. Dit noemen 
we behendigheid. Een voorbeeld van 
zo’n externe stimulus is bijvoorbeeld 
het geven van een verbale instructie 
tijdens een wendbaarheidsoefening 
(‘Ga linksaf!’ of ‘Ga rechtsaf!’). Reac-
tieve bewegingen zorgen voor meer 
gewrichtsbelasting ten opzichte van 
vooraf geplande bewegingen. Het is 
daarom van belang dat de bewegings-
kwaliteit in fase 2 eerst goed genoeg 
is voordat een sporter in fase 3 gaat 
trainen.
De bal speelt binnen fase 3 van de 
veldrevalidatie een grotere rol. Bij-
voorbeeld door gebruik te maken van 
gecontroleerde pass- en trapvormen, 
waarbij vooraf duidelijk is waar de 
bal naartoe moet, zonder druk van 
andere spelers. Wanneer dit goed 
verloopt, kan de sporter door naar de 
volgende fase.

Fase 4: Sportspecifiek, gericht op 
 balvaardigheid
In fase 4 ligt de nadruk op sport-
specifieke training, gericht op 
balvaardigheid. Er wordt in deze fase 
gestart met één-tegen-één duels in 
een gecontroleerde omgeving. Het 

maken van deze sportspecifieke acties 
helpt de voetballer als voorbereiding 
op re-integratie in de teamtraining. 
Het doel is om bewegingen steeds 
complexer en onder een steeds 
hogere snelheid te maken. In fase 4 
is het tevens van belang om onder 
vermoeidheid multidirectionele be-
wegingen aan te leren, waarbij ook de 
balvaardigheid onder vermoeidheid 
van belang is. 

Fase 5: Volledige trainingssimulatie 
Wanneer de vier bovengenoemde 
 fasen zijn doorlopen, bestaat de 
 laatste fase van de veldrevalidatie 
uit het simuleren van een volledige 
voetbaltraining, met daarin een 
warming-up, pass- en trapvormen, 
afwerkvormen en partijvormen.

Pas als alle fasen succesvol zijn 
 doorlopen, wordt geadviseerd de 
voetballer te laten integreren binnen 
de teamtraining.

Testen binnen veldrevalidatie
Om de vooruitgang van de patiënt 
tijdens het veldrevalidatieprogramma 
in kaart te brengen, is het van belang 
om sportspecifieke vaardigheden 
regelmatig te monitoren door middel 
van testmomenten op het veld. Hierbij 
kan men denken aan sprinttesten (de 
30 meter sprint test of de 12x20 meter 
Repeated Sprint Test), behendigheids-
testen (zoals de Modified T-Test of de 
Illinois Agility Test) en een test voor 
het meten van het uithoudingsvermo-
gen (bijvoorbeeld de Interval Shuttle 
Run Test of de Yo-Yo Intermittent 
test). Als toevoeging kan men camera’s 
gebruiken om de bewegingskwali-
teit van de behendigheidstesten te 
analyseren met bijvoorbeeld Kinovea 
software, zoals uitgelegd in een eerder 
artikel in Sportgericht.6 Dit is zowel 
voor de patiënt als voor de behande-
laar nuttig, omdat het inzicht ver-
schaft in de sportspecifieke vaardig-
heden van de patiënt. Op deze manier 
kunnen specifieke doelen worden 
gesteld en worden geïntegreerd binnen 
het veldrevalidatieprogramma.

Tabel 1 | Opbouw veldrevalidatie.3 

 
 
 

fase

 
1

2

3

4 

5

bewegingen

 
lineair

multidirectioneel

sportspecifiek en reactief

sportspecifiek, gericht op bal
vaardigheid

volledige trainingssimulatie

SPORTREVALIDATIE
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Conclusie
Veldrevalidatie is dikwijls de missing link 
binnen de revalidatie na een VKBR. Het 
volgen van een veldrevalidatieprogram-
ma vergroot de kans op een succesvolle 
terugkeer naar sportbeoefening. Een 
gefaseerde, geleidelijke opbouw van de 
belasting is hierbij van belang. Door het 
regelmatig testen van sprintsnelheid, 
behendigheid en uithoudingsvermogen 
kan de vooruitgang van de patiënt in 
kaart worden gebracht.
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Figuur 2 | Uitvoering van de Illinois Agility Test. 
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Irene Faber &  
Marthijn van der Wal

Meisjes en vrouwen twijfelen vaak om deel te nemen aan 
sporten die een aanzienlijke inspanning vereisen, als typisch 
mannelijk worden gezien of waarbij risico’s op blessures 
groter zijn, zoals bij contactsporten.1 Je zou daarom zeggen 
dat tafeltennis voor hen een ideale sport is: het vereist geen 
uitzonderlijke krachtsinspanning noch uithoudingsvermogen, er 
is geen sprake van direct contact en het is niet overduidelijk een 
‘mannentaak’.

Tafeltennis transformeert
Van mannensport naar sport voor iedereen 

TALENTONTWIKKELING

Toch weten maar bar weinig meisjes 
en vrouwen de tafeltennisvereni-
ging te vinden. Tafeltennis wordt in 
Nederland veelal gezien en beleefd 
als een jongens-/mannensport. Het 
blijkt een behoorlijke uitdaging om 
meisjes en vrouwen te boeien en te 
binden aan deze mooie sport. Hoe zit 
dat eigenlijk? Welke kansen liggen er 
voor tafeltennistrainers, clubs en de 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 

om daar verandering in te brengen? 
En wat kunnen andere typische 
mannen- of vrouwensporten van deze 
casus leren?

De feiten
Allereerst werpen we een blik op de 
cijfers en trends van het afgelopen 
decennium, om een duidelijk beeld te 
krijgen van de huidige stand van zaken 
in het meisjes- en vrouwentafeltennis 
in Nederland. Een analyse van het 
totaal aantal leden van de NTTB van 
de afgelopen tien jaar laat zien dat  
16-17% hiervan vrouw is (zie figuur 1). 
Van dit aantal speelt ongeveer de helft 

in competitieverband. Als we nog iets 
dieper in de getallen duiken en naar 
de allerjongste leden (tot en met 11 
jaar) kijken, blijkt dat het percentage 
meisjes hier schommelt tussen de 23% 
en 26%. In die leeftijdsgroep is er een 
redelijke aanwas van meisjes. Het lijkt 
er echter op dat tafeltennisverenigin-
gen de jonge meisjes in de fase daarna 
(12-18 jaar) niet goed aan boord weten 
te houden. In deze periode zien we de 
laagste instroom en een relatief grote 
uitstroom; er worden bijna net zoveel 
meisjes verloren als dat er geworven 
zijn in de categorie tot en met 11 jaar.
Naast de algemene ledenaantallen en 
trends is het van belang om in kaart 
te brengen hoe het is gesteld met de 
participatie van meisjes en vrouwen 
bij de verenigingen. Op 1 januari 2021 
telde Nederland 514 tafeltennisvereni-
gingen. Bij maar liefst 60% daarvan 
(n=310) is geen enkel meisje (< 18 
jaar) lid. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat bij ongeveer de helft 
van de verengingen überhaupt geen 
jeugdleden lid zijn. Dan zijn er nog 
eens 132 verenigingen (26%) waar 
slechts één tot drie meisjes lid zijn. 
Dat wil dus zeggen dat bij maar 72 ver-
enigingen (14%) vier of meer meisjes 
lid zijn. Bij de vrouwen (≥ 18 jaar) ligt 
dit enigszins anders. Bij 84 verenigin-
gen (16%) zijn geen vrouwen lid, bij 
189 verenigingen (37%) zijn één tot In potentie is tafeltennis een ideale sport voor meisjes en vrouwen. 
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drie vrouwen lid en bij bijna de helft 
van de verenigingen (47%) spelen vier 
of meer vrouwen. 
Er zijn echter ook verenigingen die het 
wel lukt om relatief veel meisjes en 
vrouwen aan zich te binden (zie tabel 
1). Echter, ook daar blijft de verhou-
ding tussen meisjes en jongens (of 
vrouwen en mannen) slechts tussen de 
1:3 of 1:4. Het is daarmee duidelijk dat 
de deelname van meisjes en vrouwen 
in de tafeltennissport laag is.
Tot slot is het goed om de huidige 
vrouw/man verdeling bij de trainers 
en kaderfunctionarissen te kennen. Bij 
de geregistreerde hoofdtrainers van 
verenigingen is het aandeel vrouwen 
slechts 13% (peildatum 1-2-2021). 
Dit komt overeen met het percentage 
vrouwen in het ledenbestand van de 
Vereniging van Tafeltennistrainers 
(VVTT). Ook bij de kaderleden ligt het 
percentage vrouwen op 13% en bij de 
voorzitters is het zelfs maar 7%. Vrou-
welijke trainers, kaderleden en zeker 
voorzitters zijn daarmee met recht 
schaars te noemen in tafeltennissend 
Nederland.

Tijd voor verandering
De cijfers geven een duidelijk beeld. 
Tafeltennis wordt overwegend 
gespeeld en geleid door jongens en 
mannen. En dat is eigenlijk al heel lang 

zo. Het zal dan ook geen gemakkelijke 
opgave zijn om hier verandering in te 
brengen. Waarom is het toch zinvol en 
belangrijk voor de toekomst van het 
tafeltennis om hiermee aan de slag te 
gaan?
De tafeltennissport heeft veel te bie-
den voor meisjes en vrouwen en vice 
versa. Ten eerste draagt tafeltennis, 
net zoals andere sporten, bij aan zowel 
je fysieke als mentale gezondheid. 
Jezelf ontwikkelen als tafeltennisster 
verbetert je motorische vaardigheden, 
fysieke fitheid en zelf-effectiviteit (het 
vertrouwen in de eigen bekwaamheid). 

Bovendien is het een zeer toeganke-
lijke sport; iedereen kan deelnemen 
op zijn of haar spelniveau. Je doet 
het samen met anderen en hebt toch 
je eigen aandeel. Daarnaast kun je 
zelf bepalen hoeveel fysieke inspan-
ning je wilt leveren. Voor meisjes en 
vrouwen zijn dit belangrijke aspecten 
om deel te nemen aan sport.2,3 Naast 
deze voordelen biedt het geanimeerde 
verenigingsleven bij tafeltennisclubs 
meisjes en vrouwen ook sociale con-
tacten en brede mogelijkheden voor 
persoonlijke ontplooiing. Bij de eigen 
club kun je in een relatief veilige om-
geving je eigen talent en potentieel 
verkennen en ambities realiseren als 
speelster, trainster en/of kaderlid. 
Andersom zal een toename van het 
aantal en zeker ook het aandeel van 
meisjes en vrouwen in de tafeltennis-
sport, in welke rol dan ook, tafel-
tennisverenigingen versterken. (H)
erkenning van meisjes en vrouwen 
geeft een nieuwe impuls in de club 
door een andere sfeer en mentaliteit. 
Dit helpt vervolgens om de aantrek-
kingskracht van de tafeltennisvereni-
gingen te vergroten voor een bredere 
groep van (potentiële) leden. Een goe-
de balans tussen meisjes en jongens 
zorgt eveneens voor meer behoud 
van leden. Als meisjes en vrouwen 
zich verbonden en betrokken voelen 
bij hun club dragen zij ook graag hun 

Figuur 1 | Analyse ledenaantallen NTTB in de periode 2010-2020 . 

Tabel 1 | Top 10 meisjes/vrouwenverenigingen. Peildatum 1-1-2021. Bij gelijke 

 percentages is het absolute aantal meisjes/vrouwen doorslaggevend voor de rangorde. 
aAlleen verenigingen met 25 of meer jeugdleden zijn meegenomen.  
bAlleen verenigingen met 80 of meer volwassen leden/senioren zijn meegenomen. 

   meisjesa

  vereniging  percentage

 1. Red Stars 44%

 2. Actief 44%

 3. Veldhoven 38%

 4. Trias 36%

 5. Tafeltennis Zwolle 35%

 6. Hutaf 33%

 7. Alexandria ‘66 32%

 8. TIOS’51 31%

 9. SHOT (S) 29%

 10. Rijnsoever 26%

vrouwenb

  vereniging  percentage

 1. Twekkelerveld 33%

 2. Olympia (E) 32%

 3. Red Stars 31%

 4. De Toekomst 31%

 5. DTS 29%

 6. Alexandria ‘66 26%

 7. TT Nijmegen 26%

 8. Unicum 24%

 9. Hilversum 23%

 10. Veldhoven 23%
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steentje bij. Dit kan helpen om weer 
een toenemend aantal leden te binden 
voor de toekomst.

De tijden veranderen
Er zijn in het verleden (zie kader ‘His-
torie’) vaker initiatieven geweest om 
meer meisjes en vrouwen aan het tafel-
tennissen te krijgen. Deze acties waren 
vooral gericht op het actief krijgen van 
meer meisjes en vrouwen als speel-
sters, maar niet als trainsters, vrijwil-
ligsters of kaderleden. Dit was met wis-
selend en ook vaak tijdelijk succes. Het 
bleek al met al niet gemakkelijk om een 
andere koers te vinden die aansloeg 
bij deze specifieke doelgroep. Toch 
geven de huidige trends in binnen- en 
buitenland aanleiding om positief naar 
de toekomst te kunnen kijken.
Allereerst wordt het belang van 
bewegen steeds duidelijker en meer 
ondersteund. Het Nationaal Sport-
akkoord springt hier op in door in te 
zetten op een duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige sportinfrastructuur 
die iedere Nederlander een leven lang 
plezier in sporten en bewegen kan 
bieden.4 Er wordt door de (lokale) 
overheid meer gedaan om juist ook 
meisjes en vrouwen in beweging te 
krijgen. Daar liggen kansen voor de 
tafeltennissport.
Daarnaast zijn er wereldwijd initia-
tieven om te komen tot een meer 
gelijkwaardige, diverse en rechtvaar-
dige maatschappij. Naast het belang 
van sport voor het welzijn en de 
gezondheid van individuen, draagt het 
ook steeds meer bij aan de vorming 
van de maatschappij als samenleving.4,5 
Een gelijkere vrouw/man verhouding 
is hierbij een ‘hot item’. Hier liggen 
kansen, zeker omdat sport bij uit-
stek wordt gezien als een geschikt 
middel om dit te bereiken. Hierbij 
gaat het niet alleen om het werven 
van meer speelsters, maar juist ook 
om het krijgen van meer vrouwen op 
leiderschapsposities in de sport. Denk 
hierbij aan de trainster voor de groep, 
het bestuurslid binnen de tafeltennis-
vereniging of de leiders en managers 
binnen de sportbond. De promotie 

Historie

Al in 1993 deed een projectgroep van de NTTB onderzoek, omdat er een achter-

blijvende deelname van meisjes en vrouwen aan tafeltennisactiviteiten werd gesigna-

leerd.20 De projectgroep richtte zich destijds op de breedtesport. In het onderzoek 

werden (ex-)speelsters tussen 17 en 25 jaar en kaderleden bevraagd. Hieruit werd 

duidelijk dat meisjes graag optrekken met meisjes van dezelfde leeftijd. Meestal zijn er 

bij een vereniging echter weinig meisjes van dezelfde leeftijdsgroep, waardoor ze veelal 

individueel bezig zijn en weinig tot geen groepsbinding krijgen. Daarnaast werden slech-

te hygiënische omstandigheden in de accommodaties, onvoldoende kwaliteit van het 

jeugdkader, tijdrovende trainingen en wedstrijden en het feit dat de sport niet ‘trendy’ is 

als onaantrekkelijke factoren benoemd. De (ex-)speelsters gaven aan een goede sfeer 

binnen een vereniging en team heel erg belangrijk te vinden. Vooral de (ex-)speelsters 

die op een hoger niveau speelden, vonden de onderlinge sfeer destijds niet goed.

Helaas werd het tij niet gekeerd en daalde het aantal meisjes en vrouwen. In 2011 was 

hun aantal zo laag dat er geen aparte meisjescompetitie meer kon worden georgani-

seerd. Ondanks dat de landelijke vrouwencompetitie behouden bleef, bleek uit een uit-

gebreid onderzoek naar de wensen en behoeften van de competitie spelende vrouwen, 

dat zij een verplichte deelname aan de vrouwencompetitie niet zagen zitten. Ze wilden 

de vrijheid hebben om ook in de mannenklasse uit te komen.20

In 2016 werd opnieuw een poging gedaan om de deelname van meisjes en vrouwen te 

stimuleren. Nu was de insteek meer gericht op tips en trucs voor de werving, de opvang 

en het behoud van meisjes bij de tafeltennisvereniging. Opnieuw kwamen vergelijk-

bare oorzaken zoals reeds benoemd in 1993 naar voren voor het lage aantal meisjes/

vrouwen. Mede op basis van een uitgebreide enquête, uitgevoerd onder 700 Duitse 

speelsters door tafeltennistrainer Markus Reiter, werd een handreiking voor verenigingen 

ontwikkeld, inclusief tien tips voor werving en behoud.21,22 Ook werd een poging gedaan 

om de meisjescompetitie nieuw leven in te blazen.

Daarnaast werd het initiatief van de Engelse coach Steve Rowe in Nederland gelan-

ceerd: Aerobic Table Tennis. In een interview gaf Steve aan: ‘I was trying to think of 

ways to get more females involved in table tennis, so I looked at what females like to do 

for exercise in general. I researched and found out that women like aerobics and any 

form of exercise activity that includes music. Most of all women prefer a group activi-

ty.’ Het resultaat was een programma met tafeltennisspecifieke aerobic bewegingen 

op muziek en tafeltennis. Het doel: verbrand calorieën, versterk hart en longen, maak 

vrienden, heb plezier en leer tafeltennissen! In Nederland werd een aantal instructeurs 

opgeleid. Een duidelijk succes bleef helaas uit.

Tien tips voor het werven en behouden van vrouwen en meisjes22

 1. Durf uit te spreken dat je meer meisjes en vrouwen binnen je vereniging wilt.

 2. Zorg voor een goede mix tussen vrouwen en mannen op vrijwilligersfuncties.

 3.  Zorg ervoor dat je in de communicatie ook laat zien dat er meisjes bij je 
vereniging zitten.

 4. Zorg voor een goede opvang van de ouders en kinderen.

 5. Zet een vrouwelijk rolmodel in. 

 6. Erken dat meisjes een andere trainingsbehoefte hebben dan jongens. 

 7. Organiseer een wervingsactiviteit speciaal voor meisjes. 

 8. Geef moeders de mogelijkheid om overdag te tafeltennissen.

 9. Probeer meisjesteams te maken. 

 10. Zorg voor een goede overstap van jeugd naar senioren. 

TALENTONTWIKKELING
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van FEMpowerment door de Inter-
nationale Tafeltennis Federatie (ITTF) 
tijdens de Wereldtafeltennisdag 2021 
is hier een mooi voorbeeld van.
Het grotere bewustzijn in binnen- en 
buitenland, een aanpak gericht op 
zowel het niveau van sportparticipatie 
als leiderschapsposities, de bereidheid 
om samen te werken door partners 
vanuit verschillende domeinen (onder 
andere sport, bedrijven en over heden) 
en het beschikbaar stellen van finan-
ciële middelen door toedoen van 
o.a. het Nationaal Sportakkoord en 
Europese subsidies, vormen samen 
een goede voedingsbodem om nieuwe 
initiatieven ook echt van de grond te 
krijgen.

Klankbord 2020
Om beter inzicht te krijgen in wat 
er nu precies speelt achter de cijfers, 
heeft de NTTB in 2020 een klankbord-
groep geformeerd. Daarbij is specifiek 
gezocht naar personen van verschil-
lende leeftijden en achtergronden. 
Deze bestond uit (oud-)speelsters 
en zowel mannelijke als vrouwelijk 
trainers en kaderleden. Tijdens enkele 
bijeenkomsten zijn de verschillende 
ervaringen uitgewisseld en is nage-
dacht over kansen en bedreigingen 
voor de toekomst. Op basis hiervan 
is een zogenoemde SWOT-analyse 
gemaakt van de huidige situatie (zie 

figuur 2). Hierbij worden de sterktes 
(strengths), zwaktes (weaknesses), 
kansen (opportunities) en bedreigin-
gen (threats) weergegeven.

Inzicht uit de wetenschap
Er is verder een niet-systematische 
literatuur zoektocht uitgevoerd naar 
meisjes en vrouwen in sport in het 
algemeen en in tafeltennis in het 
bijzonder. Ook hieruit werd duidelijk 
dat er in toenemende aandacht is voor 
het thema vrouwen en sport. Een kort 
overzicht van de belangrijkste trends 
op het niveau van bestuur, trainer/
coach en speler staat in tabel 2.

Figuur 2 | SWOT-analyse op basis van 

Klankbord 2020. 

Tabel 2 | Kort overzicht van wetenschappelijke literatuur over vrouwen en sport.

  
 
Niveau

 
Bestuur6,7

Trainer/

coach8,9

Speler10,11

Statement

 
Ondanks een toenemende vrouwenparticipatie heerst er nog steeds over-

wegend een mannencultuur in sportorganisaties.

Leiderschap in sportorganisaties wordt veelal geassocieerd met een 

typische mannelijke wijze van leiding geven en deze wordt veelal in stand 

gehouden door zowel mannen als vrouwen.

Om meer vrouwelijke leiders in de sport te krijgen, is het van wezenlijk be-

lang dat meisjes zich gewaardeerd voelen. De ontwikkeling van vrouwelijke 

sportleiders als rolmodel voor vrouwelijke sporters is een eerste stap.

Vrouwelijke coaches zijn een minderheid in de sportwereld en voelen zich 

vaak ondergewaardeerd ten opzichte van hun  mannelijke collegae. Vaak 

gaat het niet om openlijke discriminatie, maar om een subtielere vorm van 

onderwaardering.

Vrouwelijke coaches vinden dat ze harder moeten werken om zichzelf te 

bewijzen. De cultuur wordt regelmatig als vijandig en intimiderend ervaren.

Het is aannemelijk dat vrouwen minder geneigd zijn om als coach/trainer 

actief te blijven vanwege de mannencultuur in de sport.

Goed zijn in sport geeft over het algemeen een hogere status aan jongens/

mannen, maar niet aan meisjes/vrouwen.

De top 5 voor motivatie voor sportparticipatie bij vrouwen (leeftijd 18-25) is: 

1. tijd met vrienden doorbrengen; 

2. plezier om jezelf in te spannen; 

3. uitdaging, het geeft een doel om naar toe te werken; 

4. competitie om te proberen te winnen;

5. revitalisering, het voelt goed. 

Ter vergelijking, bij mannen (18-25 jaar oud) is de top 5: 

1. competitie;

2. plezier;

3. uitdaging;

4. tijd met vrienden doorbrengen;

5. kracht en uithoudingsvermogen. 

De posities van ‘tijd met vrienden doorbrengen’ en ‘competitie’ zijn daarmee 

voor vrouwen en mannen precies omgekeerd.
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Helaas blijkt er ten aanzien van 
sportparticipatie, training en be-
stuursfuncties weinig onderzoek te 
zijn gepubliceerd dat zich specifiek 
heeft gericht op meisjes en vrouwen 
in de tafeltennissport.
Van 2011 tot 2015 kwam er een 
reeks van vijf artikelen uit in het 
Duitse vakblad voor tafeltennistrai-
ners ‘Trainerbrief’.12-16 Hieruit werd 
vooral duidelijk dat het persoonlijk 
contact tussen de speelsters en hun 
train(st)er en de onderlinge contacten 
van groot belang zijn om meisjes te 
boeien en te binden. De belangrijk-
ste uitkomsten hiervan zijn reeds 
verwerkt in de NTTB-handreiking en 
de tien tips voor werving en behoud 
in 2016 (zie kader ‘Historie’).
In 2017 en 2018 werden nog twee 
artikelen gepubliceerd in hetzelfde 
vakblad omtrent de motivatie bij 
meisjes om te spelen en te preste-
ren.17-18 De stimulering door ouders, 
een positieve relatie tussen ouders en 
trainers en het kunnen ontmoeten 
van vrienden en vriendinnen bleken 

hierbij een belangrijke rol te spelen. 
Als laatste werd een studie uit 2017 
gevonden waarin uitgebreid verslag 
werd gedaan van een onderzoek naar 
de bevorderende en belemmerende 
factoren bij werving en behoud van 
adolescente meisjes in de tafeltennis-
sport in Australië. Het onderzoek be-
schrijft een vergelijkbare context als 
Nederland (zie kader ‘Insights from 
down-under’).19 Met name het imago 
van de tafeltennissport, de ‘mannen-
cultuur’ en ook het vertrouwen in 
succes om meisjes te kunnen bereiken 
worden aangeduid als cruciale facto-
ren die moeten worden aangepakt om 
een verandering teweeg te brengen.

Kansen voor de toekomst
Op basis van alle bevindingen heeft 
de NTTB recent ingeschat in welke 
mate de sterktes van het Nederlandse 
tafeltennis de gelegenheid bieden 
kansen te benutten en bedreigin-
gen af te weren en daarnaast welke 
zwaktes dit verhinderen. Hieruit is 
opgemaakt dat lokale initiatieven op 

Insights from down-under

Tafeltennis blijkt ook in Australië een mannenbolwerk. Verenigin-

gen hebben grote moeite om meisjes te binden. Om een idee te 

krijgen hoe het tij te keren, werd een uitgebreide studie19 uitge-

voerd naar de ervaringen van speelsters in de leeftijd van 10-18 

jaar en de uitdaging waar verenigingen mee te maken hebben.

Werving

Meisjes blijken vooral via familieleden enthousiast te worden 

voor tafeltennis. Een ouder of een oudere broer/zus die zelf 

speelt zijn belangrijke rolmodellen. Clinics voor scholen bleken 

wel succesvol voor het binnenhalen van jongens, maar niet voor 

meisjes. Zeker niet als het gaat om het werven van meisjes in de 

puberleeftijd. Tafeltennis wordt niet gezien als trendy en er zijn 

vaak geen leeftijdsgenootjes die spelen. Andere sporten, zoals 

gymnastiek, netbal en voetbal, zijn populairder onder meisjes 

en geven volgens de ondervraagden meer mogelijkheden voor 

 meisjes om samen te sporten. Het lijkt erop dat verenigingen het 

zelfs hebben opgegeven om adolescente meisjes te werven:  

‘Het is te moeilijk. Het kost te veel tijd en energie in verhouding 

tot wat het oplevert.’

Behoud

De belangrijkste motivatiebron voor meisjes om te tafeltennissen 

is het sluiten van vriendschappen en omgaan met clubgenoten. 

Vooral jonge meisjes hebben behoefte om samen te spelen. 

Daarnaast hebben zij behoefte aan de aanmoedigingen van hun 

familie en plezier tijdens het spel. Uitdagingen in de vorm van 

spelontwikkeling en competitie slaan meisjes echter zeker niet af! 

Meisjes willen een goed gevoel hebben over hun eigen spelniveau 

en gaan ook voor de prijzen. Trainers zouden daarom al vroeg 

aandacht moeten hebben voor het ontwikkelen van voldoende 

technische vaardigheden.

Veel verenigingen lijden onder het ‘oudemannensyndroom’ of 

‘ouderwetsheidssyndroom’ en hebben weinig rolmodellen voor 

meisjes. Meisjes voelen zich daardoor snel in de minderheid en 

soms zelfs geïntimideerd. ‘Je verliest toch niet van een meisje’ is 

een veel gemaakte opmerking onder jongens en draagt meestal 

niet bij aan een goede clubsfeer. Een veilig sportklimaat en een 

goede sfeer zijn essentiële ingrediënten om meisjes te binden. 

Verenigingen blijken echter weinig vertrouwen te hebben om 

oudere meisjes te behouden, mede doordat tafeltennis door de 

omgeving van meisjes vaak wordt bestempeld als ‘uncool’ en 

hun geliefde sport wordt gedegradeerd tot een potje pingpong.

Slechts 13% van de hoofdtrainers van 

Nederlandse tafeltennisverenigingen is 

vrouw. 

TALENTONTWIKKELING
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verenigingsniveau, eventueel ver-
sterkt door verenigingsontwikkeling, 
het gebruiken van de aanwezige (po-
tentiële) rolmodellen en de mogelijk-
heden voor zelfontplooiing krachtige 
middelen zijn om in te zetten. Verder 
is het van belang dat er wordt ge-
werkt aan een specifiek aanbod voor 
meisjes en vrouwen, een verandering 
van de eigen sportcultuur (‘man-
nencultuur’) en een uitnodigend 
en meer trendy imago van de tafel-
tennissport. Dat zijn geen makkelijke 
uitdagingen, maar ze geven wel een 
duidelijke richting voor toekomstig 

beleid. Deze lijn sluit goed aan op het 
groeimodel zoals uitgezet binnen het 
inclusiviteits- en diversiteitbeleid van 
de KNVB (zie kader ‘Good practice’), 

waarbij specifiek aandacht is voor het 
meisjes- en vrouwenvoetbal. Al twaalf 
jaar lang wordt hier gewerkt aan 
inclusieve verenigingen. Een ‘lange 
adem’ is dus cruciaal.

Conclusie
Een ongelijke vrouw/man ver deling 
binnen een sport is een erfenis 
uit het verleden, die in de huidige 
maatschappij veelal niet wenselijk 
en ook niet onomkeerbaar is. Een 
verandering van het imago en de 
cultuur binnen een sport is cruciaal 
om de bakens te kunnen verzetten. 
Dit zijn langdurige processen, waarbij 
verenigingen op lokaal niveau een be-
langrijke rol spelen. Rolmodellen, het 
bestuurlijk kader en trainers kunnen 
hierbij werken als katalysator. Hope-
lijk inspireert dit artikel ook andere 
sportbonden en verenigingen tot het 
zetten van stappen ten aanzien van 
inclusiviteit in hun eigen sport.
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Good practice

Een mooi voorbeeld van (voorheen) een mannensport, waarin het aantal meisjes en 

vrouwen fors is toegenomen, is natuurlijk voetbal. We leven nu in een tijd dat vrouwen-

voetbal geaccepteerd is, maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 1969 was vrouwen-

voetbal zelfs verboden. Daarna ging het snel. Sinds 1971 is vrouwenvoetbal officieel 

onderdeel van de KNVB. Inmiddels kent de KNVB bijna 160.000 vrouwelijke leden. Om 

verenigingen te ondersteunen bij de positionering van het vrouwenvoetbal werkt de 

KNVB al ruim twaalf jaar met een groeimodel, waarin ze samen met de verenigingen 

aan de slag gaat. Dat model gaat over meer dan vrouwenvoetbal alleen, namelijk over 

het organiseren van een inclusieve vereniging. Cultuur kan een belangrijke versnellende 

factor zijn als het gaat om het positioneren van meiden- en vrou-

wenvoetbal. Bestuursleden hebben daar veel invloed op. Meer 

informatie met goede voorbeelden is gemakkelijk te vinden via: 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/meiden- 

-en-vrouwenvoetbal. Scan de QR-code en u landt direct op deze 

pagina.
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SPORTPSYCHOLOGIE

Een goed gevoel vóór het 
 sporten
Voor praktisch alle sporten geldt dat 
het starten van een wedstrijd met de 
juiste mindset cruciaal kan zijn voor 
de prestatie. Muziek heeft een sterke 
invloed op gedachten en gevoelens 
en kan dus het bereiken van een 
optimale mindset faciliteren.19 Vaak 
gebruiken sporters muziek al (on)
bewust om hun gevoelens en gedach-
ten voor een training of wedstrijd te 
sturen. Sporters die muziek willen 
inzetten voor een betere prestatie, 
kunnen beginnen met nadenken 
over welke muziek ze luisteren voor-
dat ze gaan sporten, en waarom.
Veel sporters hebben er voordeel 
bij als ze een wedstrijd beginnen 
met een hoog niveau van fysieke en 
mentale activatie, ook wel arousal 
genoemd. Harde en snelle muziek 
(gemeten in beats per minute of 
bpm) doet het hart sneller kloppen 
en zorgt voor een verhoging van de 
bloeddruk en de spierspanning. Snel-
le en luide muziek kan een sprinter 
dus helpen om uit de startblokken 
te knallen en kan een tennisser een 
mentaal voordeel geven tegenover 
de concurrent. Hoezeer een sporter 
de muziek waardeert maakt voor 
dit effect vreemd genoeg niet uit.6 
Dus zelfs snelle en luide muziek die 
absoluut jouw stijl niet is, kan je 
toch helpen om in de juiste winning 
mood te geraken. Sprinters zouden 

bijvoorbeeld kunnen luisteren naar 
The Prodigy’s Run With The Wolves 
(166 bpm) en tennissers naar Let’s 
Get It Started van de Black Eyed Peas 
(105 bpm), een bekende favoriet van 
toptennisser Andy Murray.

Ieder zijn smaak
Niet alle sporters willen zo blij als 
een ei beginnen aan een training of 
wedstrijd. Sommige kiezen ervoor 
om te luisteren naar sombere of 
agressieve muziek, zoals heavy 
metal, om hun zelfvertrouwen een 
boost te geven.3 Gewichtheffers zou-
den in dat geval kunnen kiezen voor 
een nummer als One Step Closer van 
Linkin Park (96 bpm) en snowboar-
ders voor Lords Of The Boards van 
Guano Apes (104 bpm).
Het optimale activatie- of arousal-
niveau verschilt aanzienlijk per spor-
ter, zelfs in vergelijkbare situaties en 
sporten. Sommigen interpreteren 
een snelle hartslag als positieve 
opwinding of energie, terwijl ande-
ren deze sensatie onprettig vinden, 
omdat ze zich er gestresst of angstig 
door voelen. Muziek kan sporters 
helpen om deze sensaties op een 
positieve manier te interpreteren.20

De beste muziekkeuze voorafgaand 
aan het sporten is niet altijd luide 
en snelle muziek. Zachte en lang-
zame muziek kan helpen juist te 
ontspannen21, wat voordelig kan 
zijn voor sporters die liever met een 

Muziek inzetten voor plezier en 
prestatie in de sport
Deel 2: Voor, tijdens en na het sporten

Lieke Schiphof-Godart

Muziek kan helpen om sportprestaties te verbeteren. Dit kan op 
verschillende manieren, afhankelijk van wanneer, waarom en in 
welke situatie een sporter muziek inzet. In dit tweede en laatste 
deel volgen tips en adviezen over het gebruiken van muziek 
voor, tijdens en na het sporten.



Sportgericht nr. 2 | 2021 - jaargang 75 35

wat kalmer gevoel beginnen aan 
hun wedstrijd. Kalmerende mu-
ziek kan bijvoorbeeld pop-, folk- of 
reggaemuziek zijn, afhankelijk van 
de voorkeur van de sporter. Stukken 
met relatief sim pele en langzame 
ritmes zijn meestal goed in het 
verlagen van fysieke en emotionele 
activatie.22 Klassieke muziek, ballads 
of etnomuziek kunnen ook goed 
werken. Zo kan een sporter om zich 
rustiger te voelen kiezen voor Jo-
hann  Pachelbel’s bekende Canon in D 
groot, voor Katie Melua’s Nine Million 
 Bicycles (82 bpm), of voor Mais Perfu-
mado (Ao Vivo) van Adriana Calcan-
hotto (86 bpm).

Goede herinneringen
Muziek die we goed kennen en waar 
we aan gewend zijn, zorgt vaak voor 
positieve gevoelens (ook wel affect 
genoemd). Voorafgaand aan het 
sporten luisteren naar muziek die 
ons herinnert aan fijne of succes volle 
momenten, of die refereert aan onze 
rolmodellen of helden, kan ook een 
positief effect hebben op de emotio-
nele staat en het zelfvertrouwen 
vergroten.23

Basketballers luisteren wellicht naar 
World At Your Feet van Embrace (124 
bpm) om hun zenuwen te bedwingen, 

terwijl turners kunnen kiezen voor 
Ludovico Einaudi’s Nuvole Bianche 
(133 bpm), dat ze herinnert aan Lieke 
Wevers’ uitstekende turnprestatie op 
de Olympische Spelen in 2016. Een 
ander voorbeeld van een nummer 
met dergelijke positieve associaties is 
Katy Perry’s Roar (180 bpm). Dankzij 
een proces dat evaluative conditio-
ning heet, kan bekende muziek zelfs 
positieve fysieke en psychologische 
effecten teweegbrengen zonder dat 
een sporter zich hiervan bewust is.1

Concentratie
Muziek kan ook gebruikt worden om 
sporters te helpen belangrijke tech-
nische of tactische instructies niet te 
vergeten. Bij het leren van de correc-
te kogelstoottechniek, bijvoorbeeld, 
kan de tekst van het nummer Push It 
(127 bpm) van Salt-N-Pepa hen wel-
licht wellicht helpen. Dit herinnert 
ze eraan om te ‘duwen’ in plaats van 
te ‘gooien’, mogelijk de belangrijk-
ste technische fout in deze tak van 
sport. Wanneer muziek een integraal 
onderdeel is van de sportprestatie, 
zoals bij ijsdansen en synchroon-
zwemmen, kan de soundtrack van de 
oefening (routine) gebruikt worden 
voor mentale repetities.
Voor alle sporters kunnen de minu-

ten vlak voor een wedstrijd bijzon-
der spannend zijn. Muziek kan dan 
helpen om geconcentreerd te blijven 
op de aankomende taak, in plaats 
van op de zenuwen.24 Motiverende 
of inspirerende teksten kunnen 
daarnaast dienen als basis voor een 
persoonlijke mantra. Nummers als 
Sia’s The Greatest (192 bpm, featu-
ring Kendrick Lamar) of Daft Punk’s 
Harder, Better, Faster, Stronger (126 
bpm) bevatten vaak een (deel van) 
een refrein dat sporters in hun hoofd 
kunnen herhalen of (mee)zingen om 
hun zelfvertrouwen en  motivatie op 
te krikken en om nega tieve gedach-
ten te onderdrukken.

Teamspirit
Het kan moeilijk zijn om geschikte 
muziek te kiezen voor teams, aan-
gezien alle nummers een positief 
effect zouden moeten hebben op 
elk teamlid.23 Desondanks is het de 
 moeite waard om aandacht te beste-
den aan wat er in de kleed kamers 
of onderweg naar een uitwedstrijd 
gedraaid of geluisterd wordt. Samen 
naar dezelfde muziek luisteren (dus 
niet iedereen zijn eigen playlist) kan 
bijdragen aan een positief team-
gevoel. Gelijktijdig (synchroon) be-
wegen, bijvoorbeeld als warming-up, 
verbetert de sociale cohesie en het 
saamhorigheidsgevoel25 zelfs nog 
meer. Muziek delen kan dus de team-
spirit versterken, wat de samenwer-
king en zo ook de teamprestatie ten 
goede komt.26

Gelijktijdig synchroon bewegen verbetert het saamhorigheids gevoel, wat de teamprestatie 

ten goede komt. 
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Een teamlied of gezamenlijke 
afspeel lijst kan sporters herinneren 
aan eerdere teamsuccessen en aan 
de zwaarbevochten winst in het ver-
leden. Dit versterkt het geloof van 
de individuele spelers in de kwaliteit 
van het team. Een beter teamver-
trouwen versterkt de motivatie en 
het doorzettingsvermogen van de 
individuele teamleden, zelfs als het 
even (of een tijdlang) tegenzit.27 Het 
zorgt ervoor dat teamleden vaker 
voor hun team door het vuur gaan.28 
Voorbeelden van nummers die een 
team kan gebruiken om de teamspi-
rit vlak voor een wedstrijd te ver-
hogen zijn Firework van Katy Perry 
(124 bpm) of Janji’s Heroes Tonight 
(128 bpm; featuring Johnning).

Clubgevoel
Muziek kan het publiek en de 
sportfans motiveren en opjutten 
en zo een atmosfeer vol passie en 
spanning creëren in stadions en 
sporthallen. Bij een thuiswedstrijd 
verklaart dit vaak voor een groot 
deel het thuisvoordeel.3 Het geluid 
van een heel stadion vol fans, die uit 
volle borst het clublied zingen of een 
spelersnaam schreeuwen, kan een 
positieve mentale boost geven en het 
vertrouwen (efficacy) van indivi duen 
en teams vergroten.29,30 Ook kan 
dit maken dat sporters alles geven 
en tot het gaatje gaan om voor hun 
thuispubliek succes te behalen.
In veel sporten kiezen spelers en 
teams een walk-on song. In bijvoor-
beeld honkbal klinkt dit nummer 
telkens als een bepaalde speler 
aan slag komt. Zo’n nummer moet 
passen bij de kwaliteiten die hij of zij 
wil uitstralen, en fans moeten zich 
ermee kunnen identificeren. Op deze 
manier kan muziek van waarde zijn 
doordat het een gevoel van saamho-
righeid creëert tussen teamgenoten, 
maar ook tussen sporters en hun 
fans en zelfs sponsors. 
Een goed voorbeeld is het welbe-
kende Three Lions (It’s Coming Home) 
(126 bpm), dat de Britse komieken 
Baddiel & Skinner (die samen het 

programma Fantasy Foot-
ball League presenteerden) 
samen met de Lightning 
Seeds in 1996 uitbrachten 
ter gelegenheid van het EK 
voetbal, dat in Engeland 
werd gespeeld. De titel van 
het lied verwijst naar het 
wapen (Royal Arms, zie 
afbeelding) van de Engelse 
voetbalbond, waarop drie 
leeuwen te zien zijn. Het 
refrein It’s Coming Home 
refereert aan Engeland als 
bakermat van het voetbal. 
Met het Engelse team als 
winnaar zou er weer een 
grote internationale beker 
‘thuis’ komen, voor het 
eerst sinds het WK in 1966. 
Het lied bevat verwijzingen 
naar uitspraken over voetbal van 
oud- spelers van het Engelse team en 
succesmomenten uit het verleden. 
Het meest in het oor springend is 
echter de aanstekelijke melodie, die 
maakte dat zelfs fans uit andere lan-
den het lied op weg naar de stadions 
meezongen. Als klap op de vuurpijl 
bereikte het nummer zelfs de Duitse 
single top-50 van dat jaar.
Een ander goed voorbeeld van het 
gebruik van muziek (en traditionele 
zang en dans) voor het versterken 
van de teamgeest is de Haka van het 
Nieuw-Zeelandse rugbyteam. Fans 
van over de hele wereld kennen de 
Haka en kijken uit naar dit krijgslied, 
waarmee de All Blacks elke wedstrijd 
beginnen. De Haka heeft dan ook 
een dubbel doel: de Nieuw-Zeelan-
ders laten ermee zien hoe gemo-
tiveerd zij zijn (wat ook voor de 
teamleden zelf een positief effect 
heeft) én het is behoorlijk intimide-
rend voor de tegenstander.

Tijdens het sporten: afleiding 
en tempomaker
Bijna alle sporters hebben wel 
ervaren dat een training sneller of 
gemakkelijker gaat als ze tijdens het 
sporten naar muziek luisteren. Hoe 
goed muziek helpt om een training 

aangenamer of sneller te doen ver-
lopen, hangt van veel zaken af, zoals 
de persoonlijkheid van de sporter 
en de duur en intensiteit van de 
sportieve activiteit(en). Of muziek 
van meerwaarde is, hangt ook af van 
het type taak dat uitgevoerd moet 
worden.

Dissociatie en afleiding
Als de inspanning niet te inten-
sief is, kan muziek gevoelens van 
ongemak en vermoeidheid ver-
minderen. Dit komt doordat het 
horen van  muziek en het verwerken 
van deze informatie een bepaalde 
‘bandbreedte’ in de hersenen bezet 
houden. Dit hindert de transmissie 
van andere informatie, zoals pijn 
of gevoelens van vermoeidheid 
(de zogenoemde RPE), naar het 
bewustzijn. Aangezien sporters 
de intensiteit van hun inspanning 
(bijvoorbeeld de loopsnelheid) 
aanpassen aan hun RPE kan muziek 
er dus voor zorgen dat ze sneller 
lopen of meer vermogen leveren in 
vergelijking met een situatie zonder 
muziek.22 Helaas werkt dit niet 
meer als de inspanningsintensiteit 
te hoog wordt; dan kan muziek de 
ervaren mate van inspanning (en 
het bij behorende fysieke ongemak) 
niet meer overstemmen.

Als de inspanning niet te intensief is, kan muziek ge-

voelens van ongemak en vermoeidheid verminderen. 
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Concentratie
Zelfs als het de subjectieve mate van 
inspanning (RPE) niet beïnvloedt, 
kan afleidende muziek ervoor zorgen 
dat het lijkt alsof de tijd sneller gaat. 
Positieve gedachten en affect worden 
ook vaak opgewekt dankzij muziek, 
waardoor saaie of repetitieve activitei-
ten, zoals krachttraining of herhaalde 
oefeningen in bijvoorbeeld tennis of 
volleybal, als leuker worden ervaren. 
Tijdens lange trainingssessies, bij-
voorbeeld bij hardlopen of zwem-
men, kunnen sporters het beste kie-
zen voor muziek met een regelmatig 
ritme. Je focussen op een voorspel-
bare beat helpt om geconcentreerd te 
blijven op de uit te voeren beweging 
en de juiste techniek.31 Nummers 
met een voorspelbare structuur en 
simpele melodische thema’s kunnen 
de aandacht van sporters trekken en 
zo hun beweegpatroon beïnvloeden. 
Goede voorbeelden zijn Fedde Le 
Grand’s Put Your Hands Up For De-
troit (128 bpm) and Boom Boom Pow 
van de Black Eyed Peas (130 bpm).
Als sporters op hoge intensiteit bezig 
zijn, kan muziek (zoals gezegd) pijn 
en ongemak niet meer blokkeren.1 
Toch kunnen de juiste nummers, 
met name makkelijk te verwerken 
en favoriete liedjes, de motivatie, het 
plezier en het humeur van sporters 
verbeteren.32 Tijdens hoogintensieve 
inspanning zoals SIT (Sprint Interval 
Training) is passende muziek opti-
mistisch, luid (> 70 dB) en relatief 
snel (>130 bpm), met een regelma-
tige beat.22,33 De liedteksten zijn wat 
minder belangrijk, omdat sporters 
tijdens intensieve sessies teksten 
minder goed kunnen verwerken.3 
Goede voorbeelden zijn Anna Ken-
dricks  Cups Song (When I’m Gone) 
(130 bpm) of Party Rock Anthem van 
LMFAO (130 bpm, featuring Lauren 
Bennett & GoonRock).

Muziek als ‘pacemaker’
De meeste mensen bewegen heel 
natuurlijk en gemakkelijk op het 
ritme van populaire muziek.13,34 
Muziek kan daarom gebruikt worden 

om sporters te helpen een regelmatig 
beweegritme te behouden, wat de 
beweegefficiëntie verbetert.13,31 Om 
muziek op een dergelijke, actiesyn-
chrone manier te gebruiken, moe-
ten het ritme en het tempo van de 
gekozen nummers heel nauwkeurig 
aansluiten bij het gewenste beweeg-
ritme (bijvoorbeeld de pasfrequen-
tie), zodat de sporter vervolgens het 
ritme van de muziek kan volgen. Dit 
is vanzelfsprekend makkelijker als 
het nummer regelmatige en duidelijk 
herkenbare beats heeft. Veel hard-
lopers hebben ervaren hoe muziek 
met precies het juiste tempo hun 
pas iets kan doen versnellen en zo 
hun prestatie kan verbeteren.35 Haile 
Gebrselassie was er bijvoorbeeld van 
overtuigd dat het nummer Scatman 
(136 bpm) van Scatman John voor 
hem precies het optimale loopritme 
aangaf. Hij gebruikte het nummer 
dikwijls als achter grondmuziek, 
bijvoorbeeld tijdens zijn wereldre-
cordpoging op de 10 km in Hengelo 
(1998). Wielrenners die binnen trai-
nen, hebben ook voordeel bij muziek 
om de juiste cadans (en motivatie) 
te behouden tijdens zware en lange 
trainingen.36

Audiofeedback
Een relatief nieuw fenomeen is 
passieve synchronisatie, waarbij 
de sporter zich niet aanpast aan 
het  ritme van de muziek, maar 
de muziek (door slimme software 
bijvoorbeeld) wordt aangepast aan 
het (gemeten of wenselijke) beweeg-
ritme van de sporter. Maar slimme 
software kan nog meer. In een re-
cente studie lukte het onderzoekers 
van de Universiteit Gent om spor-
ters van muziek met audiofeedback 
te voorzien. Tien hardlopers kregen 
muziek gecombineerd met ‘ruis’ te 
horen en konden deze ruis ver-
minderen (en dus de muziek beter 
horen) door de impact van hun voet 
tijdens het rennen te verminderen. 
Dankzij deze audiofeedback leer-
den de sporters zichzelf een andere 
looptechniek aan, die waarschijnlijk 

kan helpen bij het voorkomen van 
blessures.37

Natuurlijk is het in sommige spor-
ten moeilijker dan in andere om de 
beweging te synchroniseren met 
de beats van een muzieknummer. 
Bij (indoor) roeien, bijvoorbeeld, is 
sprake van een beweging van het 
hele lichaam, waardoor een roei-
er ‘slechts’ 30 slagen per minuut 
maakt. De muziek die roeiers tijdens 
het trainen het liefst horen, is vaak 
veel sneller dan dat. Een goede 
oplossing kan zijn om een snel 
nummer te kiezen, zoals Carly Rae 
Jepsen’s Call Me Maybe or Ke$ha’s 
Tik Tok - allebei met een tempo van 
120 bpm - en dan per vier beats één 
slag te maken.

Artistieke sporten
In artistieke sporten is muziek een 
integraal onderdeel van de prestatie. 
Bij turnen (vloer) of ijsdansen hangt 
succes af van de beoordeling door 
een jury. Hoe goed muziek, sporter 
en uitvoering op elkaar aansluiten, 
wordt kritisch beoordeeld. Muziek 
voor de routines in deze sporten 
wordt dan ook met veel zorg uit-
gekozen. Meestal moet deze een 
aantal snelle en opwindende delen 
bevatten, waarin sporters moeilijke 
en dynamische series uitvoeren. Ook 
zijn er kalmere delen, waarin spor-
ters op adem kunnen komen en hun 
artistieke en muzikale kwaliteiten 
kunnen laten zien. Goede vloermu-
ziek bij turnen, bijvoorbeeld, onder-
streept en versterkt iedere acrobati-
sche en gymnastische serie en maakt 
dat het lijkt alsof de turnster en de 
muziek één zijn. Een goed voorbeeld 
is de vloeroefening van Gabrielle 
Douglas tijdens de Olympische Spe-
len in Londen in 2012. Daar leverde 
zij een uitstekende prestatie met 
acrobatische series op een energiek 
en ritmisch deel van David Guetta’s 
technohit We No Speak Americano 
(125 bpm).

Onwelkome afleiding
Zonder nadenken een muziekje opzet-
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ten is niet altijd een goed idee. Soms 
kan muziek een onwelkome afleiding 
zijn, bijvoorbeeld wanneer sporters 
een nieuwe vaardigheid of tech-
niek moeten aanleren, of als ze zich 
volledig moeten concentreren op een 
ingewikkelde tactische beslissing.30 
Stilte kan ook ‘goud’ zijn als trainers 
veel feedback (moeten) geven, of als 
teamleden veel en efficiënt met elkaar 
moeten kunnen communiceren. 
Tijdens de meeste wedstrijden is het 
gebruik van (persoonlijke) muziek 
zelfs niet eens toegestaan, bijvoor-
beeld tijdens hardloopwedstrijden.35 
Duursporters kunnen daarom het 
beste ook regelmatig trainen zonder 
muziek. Zo raken ze er niet van af-
hankelijk en zijn ze beter voorbereid 
op de gevoelens van vermoeidheid, 
ongemak en pijn en de gedachten 
die horen bij een lange, zware en 
misschien zelfs saaie inspanning die 
ze ook kunnen tegenkomen tijdens 
wedstrijden.

Na het sporten: rust en herstel
Vaak hebben sporters een korte perio-
de rust tussen hun opeenvolgende 
taken, of het nu gaat om herhaalde 
sprints bij een training of om meer-
dere wedstrijden op één dag. Goed-
gekozen herstelmuziek kan sporters 
helpen om deze rust- of hersteltijd 
optimaal te benutten.38

Muziek kan sporters aanmoedigen 
om voldoende hersteltijd te nemen 
voordat ze aan een nieuwe set of 
poging beginnen. Dit is belangrijk 
in sporten waarbij (bijna) maximale 
kracht of vermogen nodig zijn om 
optimaal te presteren (bijvoorbeeld 
bij sprints of bij turnen). Als de trai-
ningsintensiteit enorm hoog is (denk 
aan supramaximale intervallen), is 
herstelmuziek tijdens de rustperiodes 
het nuttigst. Op die momenten kun-
nen sporters zich concentreren op de 
muziek. Uit onderzoek blijkt dat dit 
helpt om je beter (minder vermoeid/
blijer) te voelen.39 Relatief stimuleren-
de en optimistische (vrolijke) muziek, 
met een simpele melodie en aanste-
kelijke tekst, is ideaal. Een gemiddeld 

tempo voor herstelmuziek (van 115 
tot 125 bpm) is dan waarschijnlijk het 
beste; dit helpt om de fysieke activatie 
(zoals de hartfrequentie) niet teveel 
te laten dalen, waardoor een sporter 
alert blijft voor de volgende taak. 
Goede voorbeelden zijn Get Lucky 
van Daft Punk (featuring Pharrell 
Williams - 116 bpm) of Madonna’s 
Express Yourself (120 bpm).

Herstel
Als de scheidsrechter heeft afge-
floten of de coach je eindelijk laat 
gaan, kun je als sporter niets anders 
meer doen dan je concentreren op 
het best mogelijke herstel voor de 
volgende training of wedstrijd. Er 
zijn (recente) aanwijzingen dat mu-
ziek ook daarbij kan helpen. Zo kan 
langzame en ontspannende muziek 
ervoor zorgen dat de lichamelijke 
activatie, zoals een hoge hart- en 
ademfrequentie, sneller weer zakt 
naar het rustniveau. Of en wanneer 
dit werkelijk nodig of voordelig is, 
is niet altijd helemaal duidelijk: met 
een volgende training of wedstrijd 
over 24 of zelfs 48 uur, lijkt het niet 
per se relevant om in plaats van na 
15 minuten al na 10 minuten weer 
terug te zijn op je rusthartslag.39 Wel 
is het denkbaar dat herstelmuziek 
voordeel biedt wanneer het sporters 
helpt om zich mentaal sneller kalm, 
ontspannen en hersteld te voelen.17 
Muziek kan dan ook nuttig zijn om 
stress te verminderen en sporters 

te helpen minder te piekeren. Uit 
onderzoek van o.a. Balk & Englert40 
uit Amsterdam blijkt dat het voor 
sporters erg belangrijk is om zich 
te kunnen ontspannen en even niet 
aan hun sport te denken. Hierbij kan 
muziek mogelijk een rol spelen. Vlak 
na een geleverde inspanning kan een 
sporter kiezen voor relatief langza-
me muzieknummers met een steeds 
iets lager tempo (zie afbeelding).
De meeste sporters combineren hun 
sport met andere verplichtingen 
zoals studie of werk. Voor sommigen 
kan het moeilijk zijn om voldoende 
tijd te vinden voor rust en ontspan-
ning. Late trainingssessies of wed-
strijden en verblijven/overnachten 
in een onbekende omgeving kunnen 
het lastig maken om te ontspannen 
of zelfs voldoende te slapen. Zachte 
en rustige muziek kan dan helpen, 
zoals Erik Satie’s Gymnopédies (72-80 
bpm) of Enya’s A Day Without Rain 
(71 bpm).

Tot slot
Dat muziek krachtig en efficiënt kan 
zijn, weten sporters (en anderen) 
al heel lang. Het ligt dus voor de 
hand dat het ook op sporters effect 
heeft. Muziek kan op verschillende 
momenten en manieren ingezet wor-
den om sporters een klein extraatje 
mee te geven. Soms kan het een 
merkbaar voordeel bieden of zelfs 
een doorslaggevend effect hebben. 
Waar muziek voor het sporten vooral 

invloed kan hebben op de 
gevoelens en gedachten 
van sporters en nuttig 
kan zijn om de zenuwen 
de baas te worden, kan 
het tijdens het sporten 
voor afleiding en ritme 
zorgen, en na het sporten 
helpen om te ontspannen 
en ‘uit te loggen’. 
Muziek is echter erg 
persoonlijk: wat werkt 
voor de één hindert 
soms de ander. Er rest de 
sporter (en de coach) dus 
niet veel anders dan het 

Suggesties voor herstelmuziek: van nummer naar 

nummer neemt het aantal bpm steeds verder af. 
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één en ander uit te proberen, met 
misschien de hier vermelde adviezen 
en tempi als leidraad.

Met dank aan
Prof. Costas Karageorghis en  
dr. Garry Kuan.
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De toegenomen interesse van
uit de sportwetenschap voor 
sporttactische thema’s kan niet los 
worden gezien van technologische 
ontwikkelingen. Rondom de 
sportvelden en de sporters is steeds 
meer mogelijk. Innovaties die 
vroeger nog ver weg leken, zijn nu 
voor (bijna) iedere club beschikbaar 
en betaalbaarder. Voorbeelden zijn 
(varianten op) GPS systemen en 
hartslagmonitoren, die de sporters 
tijdens trainingen en wedstrijden 
volgen. De verzamelde data kunnen 
gebruikt worden om inzicht te 
krijgen in tactische eigenschappen 
van zowel individuele spelers als 
een geheel team. Hiervoor worden 
onder meer zogeheten heatmaps 
gebruikt, die aangeven waar de 
spelers zich gedurende (een deel 
van) de wedstrijd veel of weinig 
hebben bevonden, oftewel welke 
delen van het veld intensief cq. 
minder intensief worden bespeeld. 
Ook andere informatie, zoals de 
onderlinge afstanden tussen spelers 
tijdens een wedstrijd, kan worden 
ingezet om antwoord te krijgen op 
de vraag wat een team succesvol 
maakt, maar ook hoe tactische 
vaardigheden verbeterd kunnen 
worden.

Definitie
Om te kunnen achterhalen of een 
team op tactisch vlak succesvol 
bezig is, zou eerst duidelijk moeten 
zijn wat eigenlijk bedoeld wordt 
met het begrip tactiek. Hoewel trai
ners en coaches in de sportpraktijk 
hier waarschijnlijk wel een min of 
meer eenduidig beeld bij hebben, 
is er tot op heden geen uniforme 
sportwetenschappelijke definitie. 
Om toch grip op de term tactiek te 
krijgen, is het zinvol om een ver
schil te maken tussen tactische vaar
digheid en strategie. Onder tactische 
vaardigheid verstaat men dat een 
speler (of team) de juiste acties op 
de juiste momenten uitvoert. Dit 
levert dan een betere uitgangspo
sitie (of kans) op ten opzichte van 
de tegenpartij. Bij strategie gaat het 
om de vooraf door een trainer (of 
door een groep spelers) gemaak
te keuzes die richting geven aan 
de manier waarop een team zich 
organiseert bij bepaalde wedstrijd
situaties. In de praktijk worden de 
termen tactiek en strategie vaak 
synoniem aan elkaar gebruikt. Dit 
geldt ook voor de termen tactisch 
inzicht en tactische vaardigheden. 
Waarom dit niet geheel terecht is, 
leest u verderop.

SPORTWETENSCHAP
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Je gaat het pas zien als je het 
 doorhebt
Over tactische vaardigheden en  teamsynergie 

De sportwetenschap heeft de sportpraktijk al veel gebracht. 
Maar tactische aspecten van teamsporten zijn daarbij tot op 
heden grotendeels onderbelicht gebleven. Dit terwijl (oud) 
coaches boeken vol hebben geschreven over wedstrijdstrategieën 
en tactische inzichten. De laatste jaren is de interesse van de 
sportwetenschap in tactische vaardigheden en teamsynergie 
toegenomen. Wat zijn tot nu toe de resultaten?

Germen van Heuveln
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Instructie
In een klassieke trainingsomgeving 
worden tactische vaardigheden, 
net als motorische vaardigheden, 
voornamelijk aangeleerd met 
behulp van verbale instructies van 
de coach, zoals ‘je moet rugdekking 
geven’ of ‘je moet op het juiste 
moment instappen’. Ook over de 
wedstrijdstrategie wordt, al dan niet 
ondersteund door beeldmateriaal 
of een instructiebord, voor namelijk 
verbaal gecommuniceerd richting 
team/spelers, kennelijk vanuit het 
idee dat het beschikken over kennis 
van de strategie zal leiden tot juist 
handelen op het veld. De vraag is 
echter hoe betekenisvol deze verbale 
instructies voor de sporter zijn, ze
ker tijdens een (aan)leerproces. Als 
we de parallel trekken met het aan
leren van motorische vaardigheden 
volgens de contraintsled approach 
(CLA), dan zien we dat het oefenen 
daar betekenisvoller en effectiever 
wordt geacht als er juist minder 
gebruik wordt gemaakt van verbale 
instructies (zie  kader). Er worden 
oefen vormen gebruikt waarbij de 
sporter door invloeden vanuit de 

(motorische) taak en/of het orga
nisme (individu) en/of de omgeving 
(context) wordt uitgedaagd om een 
effectieve oplossing te vinden. De 
vraag is nu of ook tactische vaardig
heden wellicht (beter?) aangeleerd 
en getraind kunnen worden op een 
manier die strookt met dit gedach
tegoed.

Teamsynergie
Zowel vanuit de ecologische 
invalshoek als de dynamische 
systeem theorie wordt voorgesteld 
om een team van spelers te bena
deren als een ‘superorganisme’.3 
Dit superorganisme bestaat uit een 
grote hoeveelheid ‘vrijheidsgraden’ 
(spelers), die zich bewegen in een 
bepaalde omgeving om een bepaald 
(gezamenlijk) doel te bereiken. Het 
handelen van zo’n team kun je goed 
beschrijven in termen van organis
me, taak en omgeving en zal leiden 
tot een vorm van team synergie.3,4 
Deze term is afgeleid van Bernsteins 
beschrijving van (motorische) syner
gieën, waarbij afzonderlijke spieren 
al samenwerkend tot zelf organisatie 
komen. De term teamsynergie 

CLA model

Het constraints-led approach (CLA) 

model beschrijft dat bewegings-

patronen tot stand komen onder 

een gezamenlijke invloed van drie 

factoren: taak, omgeving en orga-

nisme. Deze factoren begrenzen de 

oplossingsruimte die de sporter kan 

benutten om zijn doel te bereiken. Bij 

het oefenen stuurt het krachtenspel 

tussen deze factoren de sporter in 

de richting van een werkende op-

lossing, die door zelforganisatie tot 

stand komt. Verbale instructie is 

daarbij niet per se nodig. Het is deze 

zelforganisatie die trainers tijdens 

een training proberen te benutten en 

te beïnvloeden. Training kan daarbij 

dan gericht zijn op het waarnemen 

van de juiste omgevingsfactoren 

(‘affordances’) of op het verbeteren 

van lichaamseigen stabiele beweeg-

patronen (‘attractoren’). De oorsprong 

van het CLA model ligt vooral bij het 

begrijpen en verbeteren van moto-

rische vaardigheden. Sinds kort 

wordt het model echter ook toepast 

in onderzoeken naar tactische 

vaardigheden.1,2 

Figuur 1 | Volgens het CLA-model 

wordt de lerende sporter door de 

interactie tussen taak, omgeving en 

organisme in de richting van een 

 werkende oplossing gestuurd. 

Taak

Omgeving

Succesvolle beweging

Organisme

Figuur 2 | Door het berekenen van de gemiddelde teampositie (‘centroid’, in dit geval van 

twee hockeyteams) kun je als  trainer inzicht krijgen in zowel de spreiding van de spelers 

van je team als de positie van jouw spelers ten opzichte van de tegenstander.3 
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wordt in dit verband beschreven als 
een groep van relatief onafhankelijk 
spelers die hun gedrag op elkaar 
afstemmen om zodoende als één 
geheel te handelen. Als concreet 
voorbeeld kun je daarbij denken aan 
aanvallen of verdedigen. Een goede 
teamsynergie is het resultaat van 
individuele spelers die gezamenlijk 
dezelfde affordances waarnemen en 
daar dan effectief naar handelen. 
Teamsynergie3,4 wordt beschreven 
aan de hand van een viertal eigen
schappen, die hieronder met behulp 
van voorbeelden uit het voetbal 
worden toegelicht.
De eerste eigenschap wordt dimen
sional compression genoemd. Dit is 
het proces van het verminderen 
van de aanwezige vrijheidsgraden 
door ze met elkaar te verbinden. Je 
kijkt als trainer dan niet meer naar 
de individuele spelers, maar naar 
de linies of naar het team als één 
geheel. Een voorbeeld is het gebruik 
maken van ‘centroids’: de gemiddel
de teampositie op het veld, die be
rekend wordt door de posities (x,y) 
van alle spelers te middelen. Als je 
dit ook doet voor de tegenstander, 

krijg je een weergave van hoe een 
team zich beweegt ten opzichte van 
de  tegenstander (zie figuur 1). Er 
wordt dan gekeken hoe een team 
zich als geheel beweegt in zowel de 
lengterichting als de breedterichting 
van het veld.35 Als trainer kun je 
dan beoordelen wat bijvoorbeeld de 
ruimte is tussen jouw verdedigers en 
aanvallers en of je team er in slaagt 
het speelveld ‘breed’ en/of ‘lang’ te 
houden.
Het vermogen van een team(ge
noot) om een andere rol op zich te 
nemen als een teamgenoot beneden 
of boven verwachting zijn rol ver
vult, wordt reciprocal compensation 
genoemd.1,2 Een goed voorbeeld is 
dat je als speler een doorgebroken 
speler overneemt als je teamgenoot 
een verdedigende fout maakt. In 
dit voorbeeld heeft de fout dan 
geen directe consequentie (zoals 
een doelpunt) en daarmee is het 
algemene belang van het team veilig 
gesteld.
Binnen de eigenschap interpersonal 
linkages kijken onderzoekers naar 
de specifieke en individuele bijdrage 
van iedere speler aan het gezamen

lijke doel. Deze eigenschap wordt 
onder andere onderzocht door 
middel van heatmaps. Zo kunnen 
de looppatronen en veldzones van 
spelers in kaart worden gebracht. 
De heatmap van een centrale verde
diger moet bijvoorbeeld na afloop 
laten zien dat hij zich gedurende 
een wedstrijd grotendeels centraal 
achterin bevond. Als dit niet het 
geval is, zou dat kunnen beteke
nen dat deze speler zich niet aan 
zijn strategische opdracht heeft 
gehouden.
De vierde eigenschap, system dege
neracy, gaat in op het aanpassings
vermogen van het team. Is een 
team als geheel flexibel genoeg om 
de tactiek zo nodig aan te passen, 
of blijft het ‘hangen’ in de voorge
nomen tactiek? Een factor binnen 
die flexibiliteit is bijvoorbeeld de 
relatie tussen spelers tijdens een 
wedstrijd. In hoeverre zoeken 
bepaalde spelers elkaar ‘constant’ 
op en passen ze naar elkaar? Zijn er 
voorkeuren? En als deze voorkeur
relaties niet succesvol zijn, is er dan 
een succesvol alternatief voorhan
den?3,4 Stel dat een ‘bepalende’ 

SPORTWETENSCHAP

Figuur 3 | Voorbeeld van een trainingssessie uit het onderzoek van Ramos et al.7 volgens de principes van het CLA model. 
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speler tijdens een wedstrijd gebles
seerd uitvalt, kun je dan als team 
een succesvol alternatief vinden, 
door juist te wisselen en/of wellicht 
de tactiek aan te passen?

Een training is geen wedstrijd
Kortweg kun je dus stellen: hoe 
beter de teamsynergie, des te 
beter de individuele spelers samen
spelen om hun gezamenlijke doel 
te bereiken. Tot op heden hebben 
de wetenschappelijke onderzoeken 
naar teamsynergie zich voorname
lijk gefocust op de eigenschappen 
dimensional compression en reciprocal 
compensation, mede omdat deze 
vanuit de ‘theoretische’ modellen 
het eenvoudigst te verklaren zijn. 
Maar ook zijn deze eigenschappen 
trainingstechnisch makkelijker 
te onderzoeken. De vraag in die 
onderzoeken betreft voornamelijk 
hoe teamsynergie het beste ge
traind kan worden, maar ook wat 
de invloed is van het verbeteren van 
de (individuele) tactische vaardig
heden. De oefen vormen die in de 
onderzoeken als interventie dienen 
zijn relatief bekend en eenvoudig 
en betreffen voornamelijk aanpas
singen aan het aantal spelers per 
situatie (bijvoorbeeld drie aanvallers 
tegen twee verdedigers) of beschik
bare speelruimten (zogeheten small 
sided games). Bij het ontwerp van die 
oefenvormen wordt gekeken in hoe
verre deze overeenkomen komen 
met wedstrijdsituaties.3,57 Zo deden 
Sigrid Olthof en collega’s onder
zoek naar het effect van small sided 
games binnen het voetbal en kwa
men tot de conclusie dat er zoiets 
bestaat als een optimale individuele 
speelruimte.7 In het voetbal is deze 
ruimte 325 m2. Dit is de ruimte die 
iedere speler tijdens een wedstrijd 
tot zijn beschikking heeft. Als je 
tijdens een training deze individuele 
speelruimte aanpast, bijvoorbeeld 
tijdens een small sided game, dan 
zullen de spelers ander gedrag gaan 
vertonen. Concrete voorbeelden 
zijn dat lange sprints of dieptepas

ses dan minder vaak voorkomen in 
vergelijking met wedstrijden. Wil je 
een small sided game zo authentiek 
mogelijk maken, dan moet je bij het 
ontwerp letten op de individuele 
speelruimte en daarmee dus op de 
ideale veldafmeting.
In een ander onderzoek observeer
den Olthof en collega’s dat 11 tegen 
11 partijen tijdens de training een 
andere teamsynergie laten zien 
dan tijdens (officiële) wedstrijden.6 
Tijdens een training is de ‘druk’ heel 
anders, waardoor er op een lagere 
intensiteit wordt gespeeld. Er wordt 
minder strak gedekt, waardoor er 
meer ruimte en tijd is om een bal 
aan te nemen. Daar komt bij dat 
spelers bij trainingen het veld eerder 
breed maken. Dus er wordt vaker ge
kozen voor een (veilige) breedte pass 
en als team staan spelers ook vaker 
als een ‘vierkant’ gepositioneerd op 
het veld. Tijdens wedstrijden wordt 
er veel meer in de diepte gespeeld. 
Als trainer moet je dus een manier 
zien te vinden om het element van 

‘wedstrijddruk’ te integreren in het 
ontwerp van je oefenvormen.
Vergelijkbare resultaten kwamen 
naar voren uit het onderzoek van 
Woods et al..8 Zij keken naar een 
relatief eenvoudige vaardigheid uit 
het rugby, namelijk een lange trap 
vanuit de handen. Uit hun analyse 
bleek dat deze vaardigheid tijdens 
wedstrijden vaker onder grotere 
tijdsdruk en met meer tegenstan
ders in de directe omgeving uitge
voerd werd dan tijdens trainingen. 
Dit heeft invloed op de ‘tactische’ 
keuzes die de spelers maken, want 
ze nemen tijdens trainingen andere 
affordances waar.8

Ramos et al9 vonden dat wedstrijd
druk ook een negatieve invloed 
had op teamsynergie binnen het 
 volleybal. In de beginfase van een 
set was de teamsynergie beter dan 
aan het einde ervan. Zeker naarma
te het verschil in de stand tussen de 
teams klein was, waardoor ieder ge
scoord punt beslissend kon zijn voor 
de setwinst (bijvoorbeeld 2423).

Trainen van tactische vaardigheden

Het ontwikkelen van tactische vaardigheden begint met de vraag in hoeverre een spor-

ter reeds beschikt over tactische kennis en over tactisch inzicht. Begrijpt een speler de 

afgesproken tactiek en zijn/haar rol daarin? Ziet die speler vervolgens ook de mogelijk-

heden die zich tijdens een training of wedstrijd voordoen? Als derde komt dan nog de 

vraag of de speler de fysieke vaardigheden heeft om de besproken tactiek uit te voeren. 

Vanuit de perceptie-actie theorie kan worden gesteld dat tactisch inzicht het juiste 

kijkgedrag en de juiste handelingen ondersteunt, maar dat deze relatie ook omgekeerd 

werkt, dus dat tactisch inzicht toeneemt door in de context te kijken en te handelen. 

Met andere woorden: door te leren van praktische ervaringen. 3,8,10 

In de literatuur maakt men onderscheid tussen knowing about en knowing of. Knowing 

about betreft het kunnen benoemen van (spel)regels, tactische principes en acties 

binnen bepaalde situaties. Bijvoorbeeld: ‘Als de tegenstander de bal heeft op eigen 

helft, dan ga ik naar speler X’. Het gaat om regels die een speler min of meer los van de 

daadwerkelijke situatie zou kunnen leren. Knowing of betreft het herkennen van en (juist) 

handelen in bepaalde situatie en gaat meer over de praktische tactische vaardigheid. 

Of, in de wijze woorden van Johan Cruijf: ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt’. 

Onderzoek naar tactische vaardigheden heeft tot nu toe vaak betrekking gehad op kno-

wing about. Aan spelers wordt dan bijvoorbeeld aan de hand van een foto of video van 

een spelsituatie gevraagd welke handeling passend zou zijn. Deze methodiek is helaas 

weinig betekenisvol, omdat de waarneming en de beslissing niet in een representatieve 

omgeving plaatsvinden en omdat de onderzoeksprocedure ook geen inzicht geeft in het 

daadwerkelijke handelen van de spelers.3,8,10
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Tactische vaardigheden en 
teamsynergie
De hierboven beschreven bevinding 
over de invloed van wedstrijddruk 
komt uit een veel breder, groot
schalig onderzoek naar de onder
liggende processen bij het aanleren 
van tactische vaardigheden en het 
effect van toenemende tactische 
complexiteit op de teamsynergie. 
Ramos en collega’s9,10 volgden een 
jaar lang een onder U16 volley
balteam. Het bestond uit vijftien 
meisjes en werd over 32 wedstrijden 
en 143 trainingssessies gevolgd. 
Een deel van het onderzoek betrof 
het ontwikkelingsproces van de 
tactische vaardigheden. Dit werd 
continu ge analyseerd binnen een zo
geheten kwalitatieve action research 
onderzoeks opzet. De onderzoekers 
wilden niet alleen het effect van de 
interventies/trainingen (begineind 
onderzoek) onderzoeken, maar juist 
ook de processen bestuderen die aan 
die effecten ten grondslag liggen. 
De oefenvormen voor de trainingen 
werden ontwikkeld vanuit de prin
cipes van het CLA model (zie figuur 
3). De trainsters manipuleerden 
tijdens de trainingen de interacties 
tussen de speelsters onderling, 
tussen de context en de speelsters 
en soms ook de taak. Dit gebeurde 
altijd in een volleybalspecifieke 
setting.
Het tweede aspect van het onder
zoek van Ramos et al.9 betrof dus 
de verandering van de teamsynergie 
tijdens wedstrijden. De hoofdon
derzoeker was tevens de trainster 
van het volleybalteam. Zij schreef 
over iedere training een reflectie
verslag. De uitkomsten van die 
reflectie werden meegenomen in het 
ontwerp van een volgende trai
ningssessie. Verder werd het seizoen 
verdeeld in drie ‘fases’. Iedere fase 
werd gekenmerkt door een proces 
van plannen, handelen, monito
ren en reflecteren.10 Tevens nam 
de tactische complexiteit van de 
oefenvormen gedurende het seizoen 
toe. Iedere fase werd geanalyseerd 

aan de hand van de verzamelde 
data, die bestonden uit wedstrijdno
tities, een dagboek van de trainster 
(aan de hand van haar reflecties) en 
een achttal focusgroep interviews 
met de speelsters. Het doel van de 
focusgroep interviews was om de 
speelsters vanuit hun eigen perspec
tief over hun tactische ontwikkeling 
te laten vertellen. Aan het einde van 
iedere fase werd tevens een wedstrijd 
geanalyseerd om veranderingen in de 
teamsynergie te onderzoeken.9

Met betrekking tot de tactische 
ontwikkeling en de onderliggende 
processen werden aan de hand van 
de resultaten een drietal overkoepe
lende thema’s gedefinieerd, namelijk:
  Tactisch bewustzijn: het vermo

gen van speelsters om tactische 
concepten verbaal te vertalen naar 
wedstrijdsituaties;

  Opkomend begrip: de speelsters 
gaan de doelstellingen van oefen
vormen tijdens de trainingssessies 
herkennen vanuit wedstrijdsitua
ties, en andersom;

  Tactisch spelen: het vermogen om 
tijdens wedstrijden daadwerkelijk 
tactisch te spelen.

Elk van die thema’s ontwikkelde 
zich gedurende het seizoen. In het 
begin van het seizoen (eerste fase) 
spraken de speelsters tijdens de 
focusgroep interviews nog voorna
melijk in termen van knowing about, 
legden de speelsters nog geen link 
tussen de oefenstof in de trainin
gen en de wedstrijden en kwamen 
de speelsters tijdens de wedstrij
den niet verder dan het uitvoeren 
van de vooraf besproken tactiek. 
Gedurende de tweede fase, toen de 
oefenvormen tijdens de trainingen 
complexer en ‘betekenisvoller’ wer
den, konden de speelsters tactische 
inzichten uitleggen in termen van 
knowing of en zagen ze een verband 
tussen de oefenvormen tijdens de 
training en specifieke wedstrijd
situaties. De speelsters speelden 
tijdens de wedstrijden nog niet di
rect anders op tactisch gebied, maar 
kregen wel veel meer inspraak in de 

tactische keuzes die bij de voorbe
spreking aan de orde kwamen. In de 
laatste fase van het seizoen werden 
de trainingen nog betekenisvoller, 
waren er meer tactische discussies 
en konden de speelster complexe
re tactische concepten benoemen 
en voorleggen.10 De onderzoek
ster geeft aan de speelsters in die 
laatste fase van het seizoen vaker 
de logica achter een oefenvorm of 
een training zagen. Dit resulteerde 
er zelfs in dat de speelsters ook met 
ideeën en inbreng kwamen om de 
oefeningen vorm te geven. Het lukte 
tevens om tijdens wedstrijden de 
tactiek bij standaardsituaties aan te 
passen en daarmee de zwakheden 
van de tegenstanders te benutten, in 
plaats van vast te houden aan vooraf 
besproken strategie.10

Het leerproces
Maar hoe vertaalde deze ontwik
keling van tactische vaardigheden 
zich in de teamsynergie? Deze 
werd in eerste instantie zwakker 
naarmate de complexiteit van de 
tactische vaardigheden en oefenstof 
toenam.9 Zo was de teamsynergie 
in de tweede fase van het seizoen 
lager dan in de eerste fase. In de 
derde fase herstelde dit zich weer. 
De speelsters hadden volgens de 
onderzoekers tijd nodig om de com
plexere tactische vaardigheden aan 
te leren. Deze (individuele) leerpro
cessen kunnen in eerste instantie 
een negatieve invloed hebben op 
het samenspel binnen een team. 
Bij het aanleren en verbeteren van 
(individuele) motorische vaardighe
den is een tijdelijke  terugval van het 
prestatievermogen een bekend en 
min of meer geaccepteerd effect. Dit 
effect lijkt ook van toepassing op de 
ontwikkeling van tactische vaardig
heden in een team.9 Het kan nodig 
zijn om een stap terug te doen, om 
daarna twee stappen vooruit te kun
nen zetten. Iets om rekening mee te 
houden!
Het onderzoek van Ramos en colle
ga’s laat zien dat gerichte tactische 

SPORTWETENSCHAP
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training vanuit het CLA gedachte
goed een positief effect heeft op de 
individuele tactische ontwikkeling 
van speelsters binnen een team
sport. De speelsters ontwikkelden 
zich gedurende het seizoen bin
nen de drie thema’s, waarbij de 
onderzoekster wel opmerkt aan 
dat de mate van ontwikkeling per 
speelster erg verschillend was.9,10 

Ook was er in de onderzoeksopzet 
geen controlegroep, zodat het strikt 
genomen niet zeker is of de tacti
sche ontwikkeling van de speelsters 
te wijten was aan de specifieke 
insteek van de trainingsinterventie. 
De fases van tactische ontwikke
ling die de speelsters doorliepen, 
vertonen echter wel gelijkenissen 

met de piramide van Miller op het 
gebied van beroeps vaardigheden 
(zie figuur 4). Cognitie en bewust
zijn lijken zodoende een andere rol 
te spelen bij het ontwikkelen van 
tactische vaardigheden in vergelij
king met motorische vaardigheden. 
Zo begonnen de speelsters met het 
herkennen van tactische concep
ten, gingen deze concepten later 
begrijpen en werd er aan het einde 
van het seizoen geëxperimenteerd 
met het succesvol toepassen van 
tactische concepten. Een ander punt 

dat de onderzoekster benadrukt, 
is dat zij tijdens iedere oefenvorm 
samen met de speelsters stilstond 
bij de bedoeling ervan. 

Slotakkoord
Tactiek en strategie zijn prestatie
bepalende factoren bij een tal van 
sporten, vooral de team/spelspor
ten.3,4,9 Mede dankzij de huidige 
technologische ontwikkelingen 
krijgen sportwetenschappers en 
coaches meer inzicht in bepalen
de factoren voor een succesvolle 
tactiek. De eerste onderzoeksresul
taten zijn interessant en geven al 
handvaten voor de praktijk. Maar 
er zijn ook diverse (wetenschappe
lijke) uitdagingen. Interventies in 
onderzoeken blijken nog relatief 
weinig succesvol. Mede omdat er te 
veel nadruk is gelegd op het kno
wing about element van spelinzicht, 
gebruik makend van ‘fotomateri
aal’. Ook blijken trainingen andere 
karakteristieken te hebben dan 
wedstrijden. Factoren als wedstrijd
druk en noodzaak spelen een rol bij 
de uitvoering van wedstrijdtactiek. 
Vragen over hoe tactische vaardig
heden het beste aangeleerd kunnen 
worden, maar ook vanaf welke 
leeftijd tactische vaardigheden te 
ontwikkelen zijn, zijn tot op heden 
nog niet of nauwelijks gesteld. De 
tijd zal het ons leren.
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Figuur 4 | Piramide van Miller. 
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Een combinatie van tennis en squash, die je speelt in een stalen 
kooi met glaswanden. Dat is heel in het kort padel. Meer en 
meer mensen vinden het een leuk spel, dus tennisverenigingen, 
commerciële aanbieders en ook de KNLTB zijn er maar wat druk 
mee. Overal duiken padelbanen op en het aantal spelers stijgt 
enorm. Maar wat is het nu precies voor sport?

Wie spelen het? Wat zijn qua  fysieke 
belasting de verschillen en overeen
komsten met de ‘moeder sporten’ 
 tennis en squash? En wat is er 
bijvoorbeeld bekend over typische 
 blessures die je bij padel kunt op
lopen?

Trend
‘Padel is geen hype meer, maar een 
trend die doorzet.’ Frank Neering, 
programmamanager padel bij de 
KNLTB, weet het zeker. ‘We gaan van 
ongeveer 30 padellocaties in 2015 
naar meer dan 400 locaties  met in 
totaal rond de 1100 banen  in 2024.’ 
De KNLTB heeft inmiddels een padel

visie ontwikkeld. ‘We hebben ons af
gevraagd wat wij als bond willen met 
deze sport. Dat is Nederland nieuws
gierig maken, mensen uitdagen om 
een keer padel te spelen. Dat kan 
zowel bij de tennisverenigingen, als 
op commerciële parken en locaties.’

Zelfstandige sport
‘Je kunt padel een beetje zien als het 
nieuwe, hippe en dynamische broertje 
van tennis. Daarom krijgt padel ook 
een volledig eigen positionering 
binnen de KNLTB. Dus een eigen 
huisstijl, identiteit en doelgroepen. 
In dat licht moet je ook de fusie met 
de Nederlandse Padelbond zien, die 
vorig jaar juli plaatsvond.
Padel is inmiddels echt een zelf
standige sport geworden. In Neder
land bevindt zo’n 80 procent van 
de padelbanen zich weliswaar nog 
op tennisparken, waarbij vooral 
de  commerciële parken veel banen 
aanleggen, maar het aantal aparte 
locaties waar je specifiek padel kunt 
spelen is enorm in opkomst. In 
Vlaanderen is de groei van het aantal 
banen nog sterker afhankelijk van 
commerciële initiatieven. Hoe dat 
komt? Ik denk dat dit vooral te ma
ken heeft met de traditionele, goed 
georganiseerde verenigingsstructuur 
die wij in Nederland hebben.
Inmiddels houdt ongeveer 25 tot 30 
procent van het ledenbestand van 
de gemiddelde tennisvereniging zich 

Padel
‘Nieuwe’ racketsport zet opmars voort

Erik Riemens
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bezig met padel. Je ziet dat de meeste 
tennisclubs beginnen met de aanleg 
van twee padelbanen, maar dat ze 
vanwege het succes al snel denken 
aan uitbreiding. We hebben zo’n 
1650 tennisverenigingen in ons land. 
Padel is een prachtige aanvulling op 
het bestaande sportaanbod. Dat die 
combi nu wordt geboden, juichen we 
als KNLTB alleen maar toe. Het heeft 
de uitstroom van leden zichtbaar 
verminderd’, aldus Neering.

Laagdrempelig
Waar de populariteit vandaan komt? 
‘Padel is een laagdrempelig spel. Je 
raakt de bal gemiddeld drie keer  vaker 
dan bij tennis en de glazen wand 
houdt de speciale padelbal langer in 
het spel. Je slaat onderhands op, dat 
is veel gemakkelijker dan bij tennis, 
waar de bovenhandse opslag één van 
de moeilijkste slagen is.
We richten ons met padel in eerste 
instantie op de volwassen leden. 
De sport slaat met name bij deze 
doelgroep enorm aan. Ze willen 
tegenwoordig steeds meer sporten 
wanneer het uitkomt. Je boekt een 
baantje en speelt een potje padel. Dat 
zie je vooral onder de millennials, de 
groep 20 tot 35jarigen. Die leeftijds
categorie, maar ook de 40plussers, 
vormen onze belangrijkste doelgroep. 
Wij zijn als bond nu druk bezig om 
de basis, zoals competities, toernooi
en en opleidingen, goed op orde te 
krijgen.’

Expansie
De ‘pay and play’ behoefte is ook de 
basis onder de expansie van com
merciële aanbieders, zoals de in 
Amsterdam gevestigde Play Padel 
Club. In de hoofdstad exploiteert het 
bedrijf inmiddels vier padellocaties: 
Kauwgomballenkwartier, Sloterdijk, 
Olympiaplein en Zuidas. Nationaal 
manager Rosco Muller: ‘Ook in onder 
meer Utrecht, Eindhoven, Gronin
gen en Zwolle hebben we inmiddels 
banen laten aanleggen. Ons streven 
is binnen vijf jaar 50 pay and play 
locaties erbij in de 25 grootste steden 

van ons land. We richten ons daarbij 
op centraal gelegen, goed bereikbare 
plekken met voldoende parkeer
gelegenheid. Zo zijn we eind vorig 
jaar gestart in Zwolle, waar ik zelf 
vandaan kom. In de IJsselhallen lig
gen nu zes binnenbanen en binnen
kort beginnen we met de aanleg van 
vier buitenbanen. Overigens is deze 
locatie er niet ondanks, maar dankzij 
corona gekomen, want onder nor male 
omstandigheden had de eigenaar 
de ruimtes ongetwijfeld zelf willen 
gebruiken.’

Minder intensief
Muller benadrukt het bijzondere van 
de padelsport. ‘Je hebt veel minder 
fysieke weerstand dan bij tennis of 
squash. Het gaat er eigenlijk niet om 
het punt te winnen, het is een ral

lysport. Als je maar speelt, daar draait 
het om. Als je dat leuk vindt, wil je 
uiteindelijk vaker spelen.’
Ruud Vermeer, die als sportfysiothe
rapeut bij Prima Life in Meppel cliën
ten met sportgerelateerde klachten 
behandelt, bevestigt het verhaal over 
minder fysieke weerstand. ‘Over de 
fysieke en motorische kwaliteiten die 
nodig zijn om padel te spelen en over 
eventuele specifieke padelblessures, 
is in de vakliteratuur nog niet heel 
veel te vinden. Maar in Spanje, waar 
padel enorm populair is, zijn al wel 
de nodige onderzoeken gedaan. Het 
gaat bij padel om snelheid, wendbaar
heid en reactievermogen. Wel is het 
minder intensief dan tennis. Het veld 
is kleiner, er hoeft minder gelopen te 
worden en de sprintjes om de bal te 
halen zijn korter.

Hoe speel je padel?

Het speelveld is te vergelijken met een tennisbaan, maar is kleiner (20 bij 10 meter) en 

heeft een omheining van glas en hekwerk. Beide speelhelften, gescheiden door een net, 

zijn verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel speel je over het algemeen 

als dubbelspel en dat kan zowel binnen als buiten.

Voor padel gebruik je een ander racket dan voor tennis. Het heeft geen snaren, maar is 

in zijn geheel van kunststof (carbon, fiber of grafiet). In het racketblad, meestal rond, is 

een groot aantal gaten geboord, zodat je minder last hebt van de luchtweerstand. Het 

racket is maximaal 45,5 x 24 centimeter en wordt met een koordje om de pols beves-

tigd, zodat het niet kan rondslingeren. Je hebt verschil in lichte en zware rackets. Met 

een licht racket beweeg je makkelijker, waardoor je een snellere reactietijd hebt. Dit is 

ideaal voor beginners. Zwaardere rackets hebben echter meer power en zijn dus meer 

geschikt voor gevorderden.

De bal die je gebruikt lijkt sterk op een tennisbal, maar is wat harder. Hij moet goed 

kunnen stuiten, officieel 135 tot 145 centimeter hoog als je hem van ver boven je hoofd 

laat vallen. 

Kleding en schoeisel zijn voor tennis en padel hetzelfde.

(bron: website KNLTB1)

Padel dankzij voetbaltrainer in Nederland?

Padel is razend populair in Spanje. ‘Hoe het in Nederland kwam? Ze zeggen dat Guus 

Hiddink het hier geïntroduceerd heeft. Hij was ooit trainer van Valencia en speelde daar 

met zijn technische staf en spelers padel. Toen hij terugkwam bij PSV, heeft hij op het 

trainingscomplex De Herdgang een padelbaan aan laten leggen’, aldus Rosco Muller, 

die zelf als driejarige al een tennisracket in handen had en zo’n zeven jaar geleden de 

overstap naar padel maakte.
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Bij dit alles spelen de aerobe capaci
teit en het anaerobe vermogen een 
rol. Het spel blijkt fysiek zwaarder 
voor de minder goede spelers.2 De 
topspelers spelen het meest effectief, 
lopen het minst en hebben 45% van 
de tijd een hartslag tussen de 50% 
en 70% van hun voorspelde maxi
male hartslag. Bij spelers in lagere 
competities ligt de hartslag echter 
55% tot 67% van de tijd tussen de 
80% en 100% van hun voorspelde 
maximum.’ Vergeleken met andere 
sporten worden bij padel relatief lage 
lactaatwaarden gemeten. Vermeer: 
‘Bij topspelers zie je waarden tussen 
de 1,5 en 4,0 mmol/l. Dat is vergelijk
baar met tennis en badminton, maar 
lager dan bij squash.’

Blessures
‘Als je kijkt naar typische padelblessu
res, dan zijn die eigenlijk niet anders 
dan bij tennis en squash’, zo conclu
deert Vermeer. ‘Het padelracket is 
wat zwaarder, maar ook korter. Er 
zijn meer pols en onderarmbewegin
gen. Hierdoor is er sneller sprake van 
elleboogproblematiek en wat minder 
van schouderblessures, al kun je die 
volgens mij wel oplopen als je een bal 

buiten je bereik wilt halen. Maar om 
daar echt een harde uitspraak over te 
doen, ontbreekt recent onderzoek. 
Je kunt dus niet alleen spreken van 
een tennisarm, maar ook van een 
padelarm. En omdat je bij padel ook 
veel draait en zijwaarts beweegt, is 
mijn inschatting dat er ook kans is 
op voorste kruisbandblessures. Ook 
die veronderstelling wordt echter 
nog niet bevestigd door de literatuur. 
De enige conclusie die je daar op 
dit moment uit kunt trekken, is dat 
amateurs meer tendinopathieën en 
fascitis plantaris oplopen en dat pro
fessionals meer te maken hebben met 
spiergerelateerde problematiek.’
Eén van de onderzoeken waaruit dit 
alles blijkt, dateert uit 2016.3 In de 
Spaanse competitie werd bij professi
onals en amateurs gekeken naar het 
aantal en de soort blessures. Bij 332 
mannen en 146 vrouwen werden in 
totaal 515 blessures geregistreerd, 
wat neerkomt op 2,75 blessures per 
1000 uur padel. Hoe ouder de speler 

en hoe hoger zijn/haar BMI, des te 
meer blessures er optreden. Daarbij 
betreft het in 41% van de gevallen 
de onderste extremiteiten en in 
36 % van de gevallen de bovenste 
extremiteiten. De elleboog scoort als 
specifieke locatie het hoogst (20,5% 
van de gevallen), gevolgd door de 
voet (11,5%) en de knie (10,0%). Qua 
type blessure scoort tendinogene 
problematiek met 40,4% het hoogst, 
gevolgd door 30,7% spierblessures 
en 17,5% kwetsuren aan gewrichten/
ligamenten. Kijkend naar specifieke 
diagnoses scoort de epicondylitis (in 
dit geval de padelelleboog) met 20,5% 
het hoogst, gevolgd door fascitis 
plantaris (8,4%) en cervicale contrac
turen (eveneens 8,4%).

Opleidingen
Om het spelplezier en het prestatie
niveau te bevorderen en blessures 
zoveel mogelijk te voorkomen, is de 
beschikbaarheid van goede trainers/
leraren van groot belang. Daarom 
nog even terug naar Frank Neering 
(KNLTB): ‘Wat betreft de trainersop
leidingen hebben we momenteel een 
driesporenbeleid. Er is een volledige 
padelopleiding met een officiële 
NOC*NSF certificering, die ook voor 
de fusie met de Nederlandse Padel
bond al werd aangeboden. Daarnaast 
is er een verkorte opleiding van zes 
dagen voor tennisleraren en bieden 
we een cursus van in totaal veertien 
bijeenkomsten voor niettennisdo
centen aan. Afhankelijk van corona 
willen we dit jaar minimaal tien op
leidingen uitrollen. Zie onze website4 
voor meer informatie.’

 

Over de auteur

Erik Riemens is eigenaar van Mediabureau MEER, tekstschrijver en 
 communicatieprofessional.
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