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Inhoud

• Introductie: de sportieve opvoeding van een kind

• Waarom impliciet leren

• Hoe kan het wel ?

– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren 

– Extern focus leren/dwangstelling 

De vragen
-Hoe kunnen we onze trainingstijd zo efficiënt mogelijk indelen? (8 jaar, jaar, blok, 

week, dag); off-and on practise; verspreid random (niet korte termijn!)

-Hoe beïnvloeden van gedrag?

-Expliciet versus impliciet leren, in welke mate wat?; per persoon

-Hoe werkt het per leeftijdscategorie?; kinderen eerder random

-Wat betekent dit voor onze coachstijl? Cultuur- en leerklimaat?; overdragen 

eigenaarschap

-Welke stijl bij welke situatie/rol?

-Gevoel: mag ik nog coachen/instrueren? en hoe dan?; ja! En en en

-Van onbewust onbekwaam -> bewust??? -> onbewust bekwaam? Wat draagt het 

deel "bewust" wel/niet bij?; wel bewust, maar bewust succesvol leerproces en niet 

hoe

-Wat helpt op korte termijn en lange termijn?

-Het lukt niet, ongeduld bij speler & trainer,…? Wat dan? Expliciet?

-In welke situaties heeft de expliciete tip de voorkeur?

-Relatie wedstrijd (transfer), lange termijn blijven, beklijven (retentie), Op 

prestatieniveau (druk)

-Beseffen we voldoende wat er in de wedstrijd allemaal gebeurt? Complexe 

situaties? irt het voetbal van de toekomst met steeds minder tijd en ruimte?

-Wat zijn do’s en dont’s

-Praktijkvoorbeelden: benoemen van hele duidelijke verschillen tussen expliciet en 

impliciet
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Wat willen we met jeugd(top)sport?

Sport

Vaardigheid

Motivatie

Gedrag

(Top)Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Ontwikkeling

Arbeid

De speler
Motorisch leren is afhankelijk van oefening en variatie, maar

directe feedback en herhaald oefenen is niet perse fout. Het doel is 

uiteindelijk adaptief motorisch vermogen creëren

Uitgangspunten:

• Motorisch leren is afhankelijk van oefentijd

• Motorisch leren is aanpassing aan een nieuwe prikkel

• Motorisch leren is taak- en omgevingspecifiek. 

• Motorisch leren ontstaat door aanpassing aan verandering van taak, omgeving of 

begeleiding

• Motorisch leren is afhankelijk van wat het kind wil en kan

• Motoriek is sterk verbonden met denken

Wilson, Wood & Vine, 2009. onder stress trainen meer effect in spelsituaties

Wilson, Wood &Vine, 2009; Smidt & Lee, 2011
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Beter motorisch leren?

Kind

Aanbod

CoachOmgeving

Waarom impliciet leren?

• Leren zonder dat er een beroep wordt gedaan op 

expliciete kennis (Masters, van der Kamp & Capio, 2013)

• Natuurlijke ontwikkeling

• Niet afhankelijk van werkgeheugen (Steenbergen, van der Kamp, 

Verneau, Jongbloed-Pereboom & Masters, 2010)

Impliciet leren in leersituaties

• 81,1% - 92,2% expliciete leermethoden (van Casteren, et al., 2015; van Boxtel 

et al., 2015)

• Gebrek aan kennis (80% onbekend met onderscheid)

• Voorkeur voor plaatje-praatje-daadje

• Mogelijkheden

– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren 

– Extern focus leren

– Dwangstelling /dual task

1. Foutloos leren

Train wat je wilt trainen op niveau

Train foutloos, het hebben van succes is 
effectiever dan het meemaken van fouten

Bij foutloos leren is het effect groter en blijft beter behouden (Maxwell, Masters, & Kerr, 2001; Poolton, Masters, & Maxwell, 2005)

Foutloos leren groep kreeg steeds grotere afstand (25-100)
Foutengroep steeds kleinere (200-100)

Onderzoek

Bij foutloos leren is het effect groter en blijft 
beter behouden (Maxwell, Masters, & Kerr, 2001; Poolton, Masters, & 

Maxwell, 2005)

Op eigen niveau

-Aanleren: keuze uit kijkwijzer/video [spiegelneuronen]

-Oefenen: keuze uit verschillende situaties

Toepassen

Opbouw in complexiteit (Coerver)

1. Aanleren van techniek in 

stilstaande situatie

2. Oefenen van de techniek vanuit 

dribbel of rollende bal

3. Op elkaar af dribbelen of 

passieve weerstand (timing)

4. Tegenstander verdedigd een lijn

5. Tegenstander verdedigd een 

bepaalde ruimte

6. Volledig duel 1 tegen 1

7. Inbouwen van meer 

medespelers/tegenstanders 

(keuzes)

Toename in druk, afstand, tijd en 

aantal bewegingen
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Nog een voordeel van keuze

zelfdeterminatie-theorie 2.0 (Van Aart e.a, 2016), ♂51%  ♀43%

Autonomie

Competentie

Relatie

Intrinsieke

Motivatie

Autonomie 

support

Competentie

support

Betrokkenheid

Gedrag

Coach Kind

Zelfregulatie

Doelen kiezen

Onderzoek naar dribble
Kolovelonis, e,a, 2012

Meest effectieve volgorde 

1. Zelf-regulatie (video)

2. Eigen doelen stellen

3. Sociale feedback

4. Oefenen

Geen verschil in:

•plezier

•transfer

Test:

-aantal pilonnen gepasseerd in beperkte tijd

2. Differentieel leren
Lichaam leert meer van oefensituaties met 
meer en grotere contrasten.

Spelers tijd materiaal afstand veld doel x keer tempo

Dribble

Onderzoek WOLFGANG & SCHÖLLHORN et al., 2006
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Toepassen

Analogie leren

Gebruik maken van beeldspraak

– rond als een bal

– “hazensprongen”

– setshot mbv

“zwanenhals”- techniek

– recht als een plank 

– ……

“Doe alsof…”

Onderzoek naar analogie leren, Liao & Masters 
(2001)

Onderzoek

Explicit condition

1. Keep your feet a little wider than shoulder

width apart

2. Position your feet behind the table with

the right foot furthest from the table

3. Move the bat backwards and down

4. Move your body weight to the front leg

5. Move your playing arm forwards and

upwards

6. Keep the bat face at a vertical angle

Analogy condition 

Move the bat as if it is travelling up the side of a 

mountain

Toepassen

Als een zeehond

Dribble als messi

Koppen als Ronaldo/ als een hamerslag

Schieten met een boomerang of frisbee boog

Net alsof je ‘m op de green neerlegt

Aan de voet alsof er een touwtje aan zit
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3. Externe focus

• Aanwijzingen gericht 

op het eigen lichaam 

(intern) of op het 

resultaat van de 

beweging (extern)

Aanwijzingen geven

– Feedback op resultaat is effectiever dan op proces

– Externe focus is effectiever interne focus 

Gebruik maken van beeldspraak en resultaat

– Trap als een plank

– Schiet in mijn voeten/langs de lijn

– Uit elkaar en in elkaar als een harmonica

Wat is een geschikte feedback/instructie bij onvoldoende breed houden van het 
veld?

• voorkeur visueel

• voorkeur auditief

• voorkeur tactiel

Zachry, Wulf, Mercer, & Bezodis (2005) richten op resultaat is effectiever dan richten op proces!

Onderzoek (Zachry, Wulf, Mercer, & Bezodis, 2005; Wulf & Su, 2007)

• Basketbal setshot:

– Knowledge of performance (intern)

– Knowledge of result (extern)

• Resultaat

– KR groep: meer succes, efficienter
spiergebruik

• Conclusie: richten op resultaat is 
effectiever dan richten op proces! 

Toepassen

Via feedback op het resultaat

• Trap met binnenkant voet: “tik”

• Niet kijken naar de bal tijdens dribble: “Vertel me hoeveel vingers ik
opsteek”

• Wreeftrap: “Laat m draaien”

• Voetbal: “Mik op zijn achterste voet”

Via duidelijk maken van het resultaat

• Smartgoals

• eindpositie

4. Dwangstellingen

• Via handige inrichting van de 
leeromgeving kan zelflerend vermogen
aangesproken worden zonder expliciete
instructies en kennisopbouw

• Lopen

• Gedwongen veld doeltjes
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Toepassing
5. Dualtask

• Door het toevoegen van een extra opdracht dwing je een
onbewuste handeling af

• Tijdens het oefenen leer je al meerdere taken uitvoeren

Beter motorisch leren?

Speler

-eigen doelen

-zelfregulatie

Aanbod

-op niveau

-foutloos

-differentieel

Coach

-analogie leren

-feedback op 
resultaat

Omgeving

-dwangstelling

-differentieel

De vragen
-Hoe kunnen we onze trainingstijd zo efficiënt mogelijk indelen? (8 jaar, jaar, blok, 

week, dag); off-and on practise; verspreid random (niet korte termijn!)

-Hoe beïnvloeden van gedrag?

-Expliciet versus impliciet leren, in welke mate wat?; per persoon

-Hoe werkt het per leeftijdscategorie?; kinderen eerder random

-Wat betekent dit voor onze coachstijl? Cultuur- en leerklimaat?; overdragen 

eigenaarschap

-Welke stijl bij welke situatie/rol?

-Gevoel: mag ik nog coachen/instrueren? en hoe dan?; ja! En en en

-Van onbewust onbekwaam -> bewust??? -> onbewust bekwaam? Wat draagt het 

deel "bewust" wel/niet bij?; wel bewust, maar bewust succesvol leerproces en niet 

hoe

-Wat helpt op korte termijn en lange termijn?

-Het lukt niet, ongeduld bij speler & trainer,…? Wat dan? Expliciet?

-In welke situaties heeft de expliciete tip de voorkeur?

-Relatie wedstrijd (transfer), lange termijn blijven, beklijven (retentie), Op 

prestatieniveau (druk)

-Beseffen we voldoende wat er in de wedstrijd allemaal gebeurt? Complexe 

situaties? irt het voetbal van de toekomst met steeds minder tijd en ruimte?

-Wat zijn do’s en dont’s

-Praktijkvoorbeelden: benoemen van hele duidelijke verschillen tussen expliciet en 

impliciet

Dank voor jullie aandacht!
Remo Mombarg (r.mombarg@pl.hanze.nl) 


