








Z
e hadden het kunnen we-
ten. Toen ze hun karakters
onlangs via de coachings-
leer Action Type analyseer-
den, kwamen de meest uit-

eenlopende uitkomsten naar voren.
De vier judoka’s keken er niet vreemd
van op. ‘Maar dat zelfs de kleuren van
onze karakters compleet van elkaar
verschilden, verraste me wel’, zegt
Carola Uilenhoed.

Na de twintig vragen gaat Edith
Bosch voortaan door het leven als de
uitvinder. Elisabeth Willeboordse
mag zich de raadgever noemen.
Marhinde Verkerk kreeg het type per-
former toebedeeld. En de tot dokters-
assistente opgeleide Uilenhoed kon
zich vinden in het profiel van de ver-
z o r g e r.

Vier stevige karakters zijn het, met
hun nukken en hun grillen. Introvert
versus expressief. Zachtmoedig tegen
fel. Doeners contra denkers. In de
woorden van Edith Bosch: ‘We zijn in
alle opzichten anders. En juist daar-
door kunnen we zo goed met elkaar
samen.’

Een sterke onderlinge band is er ge-
groeid in de zaal van hun Rotterdam-
se club. De Budokan-clan worden ze
er genoemd. Maar ‘de bende van vier’,
bedacht door NOS-journalist Kees
Jongkind voor zijn boek over Neder-
landse judoka’s, staat hen meer aan.

Ze kennen de waarde van hun ‘vier -
hoeksverhouding’ (uitdrukking van
Uilenhoed). In een fysiek en mentaal
uitputtende sport als judo is het han-
dig mensen in je nabijheid te hebben
op wie je kunt terugvallen als het
even moeilijker gaat.

Wie eind deze week in Tokio wereld-
kampioen wordt, doet het voor de ca-
mera’s misschien in zijn eentje. Maar
in de voorbereiding, tot aan het spar-
ren vlak voor de partijen aan toe, is
een judoka aangewezen op degenen
die hij durft te vertrouwen.

Edith Bosch, 30 jaar: ‘Op papier doe
je het alleen, maar in de voorberei-
ding moet je zorgen dat je een zo
goed mogelijk team om je heen hebt.
Dat is wat wij doen.’

Elisabeth Willeboordse (31): ‘We -
reldkampioen worden kun je echt
niet alleen. Je hebt mensen nodig die
je begrijpen als je je ’s nachts slecht
voelt, die je er doorheen praten als
het tegenzit.’

Carola Uilenhoed (25): ‘We hebben
zó’n sterke band opgebouwd met z’n
vieren. Als iemand niet op de training
komt opdagen, hangt een van de an-
deren al aan de lijn: waar blijf je nou?

We kennen alle vier het klappen van
de zweep, want we hebben allemaal
een WK-medaille thuis liggen. Maar
er is er bij het WK ook altijd wel een
die naast de pot piest.’

Ze vinden het geen vanzelfspre-
kendheid dat vier clubgenoten het
goed met elkaar zouden moeten kun-
nen vinden, omdat ze elkaar nodig
hebben om beter te worden. De ge-
stopte Deborah Gravenstijn trainde
ook een tijd mee bij Budokan, maar
de klik met de anderen is er nooit ge-
komen. En hoe hartelijk de rijzende
ster Annicka van Emden ook is ont-
vangen, tot de kern van het kwartet
doordringen zal haar vermoedelijk
niet lukken. Dat ze in dezelfde ge-
wichtsklasse als Willeboordse uit-
komt (-63 kilo, speelt zeker mee).

Er is maar één bende van vier, zegt
Marhinde Verkerk (24). Niet voor
niets staat de kamerindeling al jaren

vast. In Tokio zijn de ‘oudjes’ Wille -
boordse en Bosch opnieuw aan elkaar
gepaard. Het is er een stuk rustiger op
de kamer dan bij Uilenhoed en Ver-
kerk. Daar galmt regelmatig gelach.

Op de mat worden de verschillen
naar de achtergrond gedrukt. Dan
zijn ze bovenal de winnaars die elkaar
opzwepen om beter te worden en har-
der te trainen. ‘Als de een een mooie
prestatie neerzet, willen de anderen
dat ook. We kunnen elkaar zo gewel-
dig lekker opfokken’, zegt Bosch.

Verkerk geeft het eerlijk toe. Van de
vier is ze het laatst overgestapt naar
Budokan en coach Chris de Korte. Dat
ze het minste had gewonnen was
door haar leeftijd niet verbazingwek-
kend. Maar de imponerende aanwe-
zigheid van de anderen, met Bosch
voorop, gaf voeding aan haar drang
om zich te willen bewijzen.

Verkerk: ‘De andere drie hadden al
een WK-medaille. Ik niet. Ik voelde me
een soort aanhangsel. Ik wilde gelijk
zijn aan ze. Die bevestiging kreeg ik
pas na mijn wereldtitel vorig jaar in
Rotterdam. Natuurlijk, ze hebben
steeds gezegd: jouw tijd komt nog
wel. Maar ik wilde me per se bewij-
zen.’

Bosch: ‘Marhinde plaatste zich in
het begin beneden de groep. Dat was
onterecht. We hebben haar nooit ge-
zien als buitenbeentje. Ze trainde net
zo hard als wij, was keihard met haar
sport bezig. Maar pas na haar wereld-
titel voelde ze zich gelijkwaardig.’

Uitzonderlijk noemen ze het ver-
trouwen dat ze in elkaar stellen. Ze
zijn niet vergeten hoe het vroeger
was. Nog niet zo lang geleden rolle-
bolden de beste vrouwelijke judoka’s
met elkaar over straat. De een hoopte
dat de ander geblesseerd raakte, om-
dat dat de kans op deelname aan een
toernooi zou vergroten. Van jaloezie
bij de vier is nooit sprake geweest, be-
zweert Bosch, al speelt het in hun
voordeel dat ze geen van allen in de-
zelfde gewichtsklasse uitkomen.

Toch is er veel tijd overheen gegaan
voordat ze elkaar in de armen sloten.
De sfeer was in het begin echt niet zo-
als die nu is, beaamt Bosch. ‘Er zijn
een hoop discussies en botte opmer-
kingen aan vooraf gegaan om te ko-
men tot waar we nu zijn. We daagden
elkaar in het begin bewust uit. Puur
testen om te zien of we elkaar wel
konden vertrouwen.’

Willeboordse: ‘Ik heb me knap rot
gevoeld toen ik bij Budokan kwam. Ik
was de enige introverte van het stel.
En dan had ik ook nog niks met uiter-

lijk en was ik heel laat met mannen.
Van nature wil ik graag aardig gevon-
den worden door anderen, maar die
harmonie was er in het begin totaal
niet.’

In veel opzichten hebben ze daar-
om geleerd van elkaar. Na al die jaren
weten ze wanneer ze beter hun mond
kunnen houden of hem juist open
moeten trekken. Willeboordse en
Bosch hebben ervoor zelfs duidelijke
afspraken gemaakt om onenigheden
op te lossen.

Willeboordse: ‘Als ik bots met Edith,
ging zij vroeger gewoon lekker ju-
doën, alsof er niets aan de hand was.
Maar bij mij moet zoiets worden uit-
gesproken, anders kan ik niet verder.
Nu zegt ze als we mot hebben: we
gaan eerst trainen, daarna praten we
erover. Zoiets geeft mij rust. Ik doe het
thuis nu ook. Het is een beetje geven
en een beetje nemen van elkaar.’

Uilenhoed: ‘De een zegt de dingen
net iets tactischer dan de ander. Je
moet ook rekening met elkaar hou-
den. In Rotterdam moest Marhinde
vorig jaar een dag eerder judoën dan
ik. Na haar wereldtitel zei ze uit zich-
zelf: ik slaap niet bij je op de kamer,
want je weet nooit wie er straks alle-
maal nog binnenloopt om me te feli-
citeren. Als iemand zo blij is als zij
toen met haar titel, word ik dat van-
zelf ook. En ik moest me nog focussen
voor mijn eigen partij. Ik heb gewaar-
deerd wat ze toen deed.’

Ze luisteren naar elkaar en durven
zich kwetsbaar op te stellen. Op de ho-
telkamer, in de dojo, in het vliegtuig
en in de bioscoop hebben ze de rol
van elkaars familie zelfs voor een
groot deel overgenomen. Allemaal
hebben ze weleens in elkaars armen
uitgehuild.

Uilenhoed: ‘In het begin vond ik het
moeilijk mezelf open te stellen, om
mensen zo dichtbij te laten komen. In
het echte leven ga je niet zo diep met
elkaar als wij in het judo. Hier blijft
niks verscholen. Een vriendin vindt
het vast ook vervelend wat voor pro-
blemen ik heb op de mat, maar ze zal
het minder goed begrijpen dan zij. Ik
huil ook nooit bij vrienden.’

Willeboordse: ‘Ik doe het bewust
wel, met mijn familie over dezelfde
dingen praten als met die meiden.
Maar het is anders. Mijn moeder weet
nu wel dat ze niet te veel naar het judo
moet vragen. Dan zegt ze: train je niet
te veel? Nee, wat denk je zelf? Natuur-
lijk wel. Als judoka’s zitten we in het-
zelfde schuitje.’ Verkerk: ‘Wij hoeven
geen woorden aan elkaar vuil te ma-

De beste vrouwelijke judoka’s van Nederland delen naast succes op de
mat ook een bijzondere band met elkaar. Een eventuele wereldtitel in
Tokio, later deze week, schrijven ze mede aan die vriendschap to e.
Edith Bosch: ‘Je kunt het niet alleen.’
Door Mark Misérus
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Elisabeth Willeboordse (31)
1978 op 14 september geboren in

Middelburg
2005 Europees kampioen in Rotter-

dam
2006 brons bij EK in Tampere
2007 brons bij WK in Rio de Janeiro
2008 olympisch brons in Peking
2009 zilver bij WK in Rotterdam
2010 Europees kampioen in Wenen

Edith Bosch (30)
1980 op 31 mei geboren in Den Hel-

der
2002 zilver bij EK in Maribor
2003 brons bij WK in Osaka
2004 Europees kampioen in Boeka-

rest
2004 olympisch zilver in Athene
2005 Europees kampioen in Rotter-

dam en wereldkampioen in
Caïro

2007 brons bij EK in Belgrado
2008 olympisch brons in Peking
2009 brons bij EK in Tbilisi

Vierho eksverhouding
met louter winnaars

Marhinde Verkerk gaat na haar wereldtitel in Rotterdam op de schouders. Links Edith Bosch, in het midden vooraan Carola Uilenhoed. Elisabeth Willeboordse is onzichtbaar achter Uilenhoed. Foto ANP
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Carola Uilenhoed (25)
1984 op 10 oktober geboren in Den

Haag
2005 brons bij WK in Caïro
2006 zilver bij EK in Tampere
2007 zilver bij EK in Belgrado

Marhinde Verkerk (24)
1985 op 21 november geboren in

Rotterdam
2006 Europees kampioene onder

23 jaar
2009 wereldkampioen in Rotterdam
2010 zilver bij EK in Wenen

ken om elkaar te begrijpen.’
Het lijkt ze daarom onwaarschijn-

lijk dat ook mannelijke collega’s zo’n
intense band met elkaar zouden kun-
nen delen. ‘Mannen vinden elkaar
ook een leuke vent als je niks hebt ge-
presteerd. Wij zijn competitiever’,
zegt Bosch.

Uilenhoed: ‘Bij ons gaat het vaak
over gevoelskwesties. Mannen praten
daar minder makkelijk over.’ Bosch:
‘Je bent één ploeg, je moet allemaal
met de billen bloot. Maar onze vriend-
schap voelt wel als geborgenheid.’

En toch kan het soms ook geweldig
knetteren tussen de vier ego’s die als
topsporter vooral hebben geleerd
aan zichzelf te denken. En gek ge-
noeg, of niet, zijn het vooral Bosch en
Uilenhoed die elkaar het vaakst in de
haren vliegen. De twee zijn elkaars
beste vriendinnen.

Uilenhoed: ‘Edith en ik lijken het
meest op elkaar. Juist daardoor rea-
geer ik me het gemakkelijkst op haar
af. Dat is ook de reden dat we niet op
de kamer kunnen liggen met elkaar.’

Bosch: ‘Ik kan als ik slecht heb ge-
traind, heel fel zijn als iemand gaat lo-
pen zeuren. Dan roep ik gerust: ‘Hou
je kop, ik zit nu even niet op jou te
wachten.’Dan krijg je actie-reactie, ty-
pisch vrouwen. Maar ik heb nooit gro-
te ruzie met Elisabeth of Marhinde.
Die zeggen veel eerder: nou Edith, zo
kan ie wel weer.’

Uilenhoed: ‘Soms trekt Edith zich
even terug als er irritatie is. Dat is ook
prima. Dat moet je elkaar gunnen.’

Willeboordse: ‘Maar doe ik het, dan
komt iedereen net zo hard de kamer

binnen rennen.’ Uilenhoed: ‘Dat hoef
je bij Edith niet te proberen.’

Tijdens een trainingskamp in Chi-
na kregen Bosch en Willeboordse het
voor de verandering met elkaar aan
de stok nadat Willeboordse hard op
haar nek was gevallen en Bosch vol-
gens haar naar de bekende weg vroeg
toen die informeerde hoe het ging.
Uilenhoed en Verkerk waren het er-
over eens: op de kamer ging de een de
ander vermoorden, maar wie wie?

De volgende ochtend wandelde de
twee kemphanen eensgezind de ont-
bijtzaal binnen. De kou bleek vijf mi-
nuten na de ruzie alweer uit de lucht.
Zo hoort het, vindt Verkerk. ‘Het is de
moeite waard om onenigheid snel op
te lossen. Daarvoor is de vriendschap
haar te veel waard.’

Nog twee jaar hebben ze om elkaar
in de haren te vliegen, uit de put te
praten en elkaar tijdens de training af
te rossen. De Olympische Spelen van
2012 zijn de laatste kans die Wille-
boordse en Bosch zichzelf gunnen
om een grote medaille te winnen.

Wat het afscheid voor de groep zou
betekenen? De anderen hebben geen
idee, maar Willeboordse heeft er al
over nagedacht. De sport houdt het
kwartet voorlopig nog wel even bij el-
kaar, constateert ze.
‘Nu letten we ook heel veel op el-

kaar, maar straks hoeft dat niet meer.
Onze relatie zal erdoor zeker een stuk
rustiger zijn. Maar Edith en ik hebben
al met elkaar afgesproken dat we bij
de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro
Carola en Marhinda komen aanmoe-
digen. Die afspraak staat.’

Marhinde Verkerk gaat na haar wereldtitel in Rotterdam op de schouders. Links Edith Bosch, in het midden vooraan Carola Uilenhoed. Elisabeth Willeboordse is onzichtbaar achter Uilenhoed. Foto ANP
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Coach360 heeft in samenwerking met Peter Murphy en Jan Huijbers van de Action Type 
Academy een internetmodule ontwikkeld die de sportcoach in staat stelt voorkeursgedrag van 
zijn begeleiding en sporters overzichtelijk in beeld te brengen. De inhoud van deze module is 
gebaseerd op Sport Type Dynamics® (STD). STD is een praktisch toepasbaar systeem dat 
inzicht geeft hoe het trainen en coachen optimaal afgestemd kan worden op de sporter. Als 
trainer/ coach is het didactisch zinvol om aan te sluiten bij de belevingswereld van je sporter, 
en als sporter is het handig om dit van je medespelers te weten. 
De STD module is een uitbreiding van het speler-volgsysteem van Coach360 en is ook als 
losse stand-alone versie aan te schaffen. 

Voordelen STD-module; 

 - Volledig web-based en snel te benaderen via een log-in.  
 - Online vragenlijst invullen om STD te bepalen 
 - Alle 16 profielen en temperamenten bekijken 
 - Aanwijzigingen voor de motorische stijl 
 - Online profiel sporter vs team bekijken en vergelijken 
 - Online bibliotheek met concrete tips en tools 
 - Er is weinig kennis van de STD-methode vereist 
 - De module is laagdrempelig in gebruik en aanschaf 

 

http://www.coach360.nl/webpage/500178/sport_type_dynamics.html
http://www.coach360.nl/webpage/500156/speler_volgsysteem.html






Fascinatie voor menselijk potentieel
Peter Murphy nam op 1 juni afscheid als prestatiemanager van NOC*NSF. Nu is hij op olympisch niveau
vooral de coach van de coaches. Sinds dit seizoen werkt hij ook samen met de ploegleiders van Rabobank.
Door Mark Misérus en Marije Randewijk

H
et was misschien een
ietwat vreemde ont-
moeting op het land-
goed Culitsrode in het
Brabantse Hooge Mier-

de, de thuisbasis van de hippische
familie Bartels. Een voormalig vol-
leybalbondscoach en een ploeglei-
der van de wielerploeg van Rabo-
bank troffen er elkaar. Frans Maas-
sen sprak, Peter Murphy luisterde
vooral. Maar de laatste stuurde de
eerste ongemerkt de richting uit
waar hij hem hebben wilde.

Murphy was al coach van de
olympische coaches, sinds dit sei-
zoen is hij ook opleider van de
ploegleiders van Rabobank. Weer
een bastion omver.
‘Ik vond het wel een goede zet

dat ze belden’, zegt Murphy daar-
over. ‘Het getuigt van visie. Hoe-
veel het zal bijdragen aan succes?
Dat weet je nooit.’

De ploegleiders zijn in elk geval
enthousiast. ‘Misschien is het niet
gebruikelijk dat bij ons de deur
wordt opengezet voor buiten-
staanders’, erkent Frans Maassen.
‘Het zou normaler moeten zijn.
Waarom? Ik heb als renner zelf met
Jan Raas en Hilaire Vanderschue-
ren te maken gehad, daar hoorde
je vaak dezelfde dingen. Door
Murphy heb ik mezelf beter leren
kennen en heb ik in mijn benade-
ring naar de renners geleerd dat
niet iedereen hetzelfde op mij rea-
geert. Dat karakters verschillen.’

De ploegleider moet bij Rabo-
bank een rennercoach worden. De
coureur die van de fiets in de auto
stapt en alleen maar achter de
nieuwe generatie aan scheurt, vol-
doet niet langer aan de eisen van
deze tijd. Die ambitie sprak Mur-
phy aan. Hij stelde een program-
ma op, bezocht het trainingskamp
van de wielerploeg, volgde wed-
strijden en kwam tot de conclusie
dat het een professionele organi-
satie betrof die zich bereid toonde
de blik naar buiten te richten zoals
de paardensport dat pakweg tien
jaar geleden deed.
‘Ik heb een groot respect voor de

mensen gekregen. De openheid is
opmerkelijk, er is veel vertrouwen
en ze zijn bijzonder leergierig. Nie-
mand vroeg zich af wat ik te zoe-
ken had in de wielersport. Als dat
wel zo was geweest, had ik dat ook
geweldig gevonden. Ik noem dat
altijd de arrogantie van de dom-
heid. Zoiets gaat zich namelijk al-
tijd tegen je keren. Het is een kwes-
tie van tijd. Uiteindelijk zal de arro-
gantie verdwijnen en haken ze
aan, omdat ze anders op achter-
stand raken.’

Murphy heeft de sportcoaching
het laatste decennium naar een
hoger plan getild. Daar is hij zelf
ook onbescheiden over. ‘Ik denk
dat ik daar wel een stempel op heb
gedrukt de afgelopen jaren’, zegt
hij.

Murphy ontwikkelde het zoge-
noemde ‘action type’, waarin hij
gebruikmaakte van bestaande as-
sessments, maar die hij toepasbaar
maakte voor de topsport. Zijn visie
op coaching is in de Nederlandse

CV
1947 - geboren 17 de-

cember in het
Canadese Ha-
milton

1971 - 1982 v o l l e y b a l-
coach van on-
der anderen
Energo, Corbu-
lo, Orion en
Martinus

1982 - 1986 b o n d s-
coach Neder-
landse vrou-
wen

1986 - 1990 technisch
directeur Ne-
derlandse vol-
leybalbond

1990 - 1994 b o n d s-
coach Neder-
landse vrou-
wen, in 1985
derde en 1991
tweede bij EK,
zesde bij Spe-
len van 1992

1996 - 2009 technisch
adviseur
NOC*NSF, pro-
jectleider Mas-
terCoach in
Sports

Wat doet de prestatiemanager?
NOC*NSF heeft vier prestatiemanagers in dienst: André Cats,
Frans van Dijk en Ad Roskam. Roelant Oltmans is sinds juni de
opvolger van Peter Murphy.
De prestatiemanager, naar het Engelse performance consul-
tant, is bij NOC*NSF de rechterhand van technisch directeur
Maurits Hendriks. De prestatiemanager is zelf het klankbord
van de topsportcoaches. Hij helpt bij de ontwikkeling en uit-
voering van de sporttechnische programma’s. Hans Jorritsma
was in 1995 de eerste prestatiemanager, wat destijds nog
technisch adviseur heette.
De prestatiemanagers hebben allemaal een aantal topsport-
bonden in hun portefeuille waarbinnen ze verantwoordelijk
zijn voor de versterking van de topsportprogramma’s. Van Dijk
onderhoudt het contact met de wintersporten, Roskam bege-
leidt de individuele sporten, Cats staat de paralympiërs bij, en
Oltmans is als voormalig hockeybondscoach verantwoordelijk
voor de teamsporten.

Peter Blangé, bondscoach van de Nederlandse volleyballers, krijgt onderricht van Peter Murphy (rechts). Foto Klaas Jan van der Weij

toen hij stopte als spelverdeler. Hij
vond dat er te weinig werd ge-
traind. Drie keer in de week zette
geen zoden aan de dijk, dan zou hij
30 zijn als hij het spelletje eindelijk
een beetje onder controle kreeg.
Als speler kon hij niets aan die si-
tuatie veranderen, als trainer wel.

Kwaliteit uit mensen halen, dat
fascineert hem. ‘Als je twintig
mensen op straat vraagt wat hun
talent is, weten ze dat niet. Talent
heb je van nature, dat is een ken-
merk van talent. Zelfkennis is daar-
om de basis van succes. Het zelf-
beeld is essentieel voor een coach
en sporter om verder te komen.’

Hij raakt geïnspireerd door
mensen met dromen, die iets wil-
len bereiken maar niet weten hoe
en wat. Die mensen wil hij op weg
helpen. Op welk niveau die men-
sen acteren, is van minder belang.
Wel moet er het aspect van winnen
en verliezen inzitten.

In het bedrijfsleven had Murphy
zonder twijfel meer kunnen ver-

dienen, hij doet er ook wel ‘dinge-
tjes. Maar naar de sport keer ik al-
tijd terug. De druk van winnen en
verliezen, met alle gevolgen, moet
er zijn, anders wordt het saai.’

De Udenaar zegt dat hij een posi-
tief mensbeeld heeft. Hij zet geen
stempels vooraf. ‘Even iemand een
stapje laten zetten waarvan hij
niet in de gaten had dat hij dat
kon, daar gaat het voor mij om.
Het menselijk potentieel is onuit-
puttelijk. Ik zie vrij snel waar de
mogelijkheden liggen. In die sfeer
voel ik me goed. Maar ik heb me-
zelf ook veel moeten leren. Ik ben
self made. Het is een ontdekkings-
reis waarbij je af en toe palen moet
slaan waar je bent geweest.’

Murphy is altijd de man op de
achtergrond. Hij is overal, maar
valt nooit op. Hij leest, hij luistert,
hij observeert en volgt de bewegin-
gen op het speelveld.

Hij is ook de man van de grote
verbanden. ‘Je hebt mensen die de
koers bepalen, en er zijn mensen

die achter de schermen opereren.
Dat heeft mijn voorkeur. Ik neem
niet graag de leiding. Maar ik kan
die rol wel spelen.’

Het was Anky van Grunsven, zijn
absolute tegenpool, die hem dat
tien jaar geleden leerde ontdek-
ken. ‘Zij is extraverter, veel prakti-
scher gericht, een actieve doener.
Door haar heb ik mijn niet-voor-
keurskant leren kennen. Om met
haar te werken, heb ik me haar stijl
eigen moeten maken.’

Andersom hield hij de amazone
een spiegel voor. Murphy analy-
seerde de motorische stijlen van
Van Grunsven en concurrente Isa-
bell Werth. De olympisch kam-
pioene bleek een voorkeur te heb-
ben voor rijden met haar handen,
de Duitse bleek met haar hele li-
chaam te sturen. ‘Van Grunsven
dacht: iedereen rijdt zoals ik rijd.
Toen ging er een lamp branden. Ze
is stijl-flexibeler geworden. Ze
heeft haar lesmethode aangepast.’

De moderne topcoach, in de ter-

minologie van Murphy de ‘3.0-
coach’, moet op allerlei niveaus
kunnen schakelen. Het topsport-
klimaat vraagt erom. Coachen is
een geaccepteerd en gerespec-
teerd vak geworden. ‘De coach
moet ook gids, trainer, mentor, in-
spirator zijn. Ik denk dat we in die
ontwikkeling de afgelopen jaren
de cirkel rond hebben gemaakt.
‘De copycat, be like me, ben ik

veel tegengekomen. De coach die
spelers wil met zijn eigen voorkeu-
ren, die niet uitging van het talent
van de ander. Maar dat leidt tot
niets, hooguit tot kortetermijn-
resultaat. Je moet maatwerk leve-
ren, gedragsvoorkeuren weten en
vinden, tendensen, en die gebrui-
ken om te coachen. Het gaat er bij
een smaakvol gerecht ook om de
verschillende ingrediënten op het
juiste moment toe te voegen.’

Zo ontwikkelde hij zijn ‘action
type’-model. Hij gebruikte het on-
der meer om, op verzoek van
bondscoach Foppe de Haan, een
profiel te schetsen van de voetbal-
lers van Jong Oranje voor het EK
2007. ‘Ik kijk naar vaardigheden,
naar persoonsontwikkeling. Hoe
zit het met je zelfkennis, leer je van
je fouten? Dan gaat het erom: wat
kun je verbeteren, wat kun je als
coach uit je sporter halen?
‘Het is een misverstand dat coa-

ches dingen in sporters stoppen.
Die bronnen zitten al in die per-
soon, alleen moeten ze op een be-
paalde manier worden ontwik-
keld. Dat is de uitdaging.’

Op de vraag of coaches sporters
of ploegen kampioen maken, laat
hij een stilte vallen. Dat AZ zonder
Louis van Gaal ook kampioen zou
zijn geworden, vindt hij ten min-
ste twijfelachtig. Murphy specu-
leert niet graag. ‘In het vak van coa-
ching moet je ingetogenheid en te-
rughoudendheid betrachten.’

Hij wil best constateren dat Van
Gaal een topcoach is, die kan scha-
kelen op alle niveaus. ‘Of Van Bas-
ten dat niet kon? Bij Ajax heb ik er
geen kijk op. Van het veld naar de
coaching is een omschakeling,
maar mogelijk. De een doet het
snel, de ander langzaam. Blijkbaar
heeft Marco gekozen voor een pas
op de plaats. Hij zal zelf wel met
het antwoord komen.
‘Ik weet niet of ik hem had kun-

nen helpen. Ze hebben het nooit
gevraagd. Punt. Je lost dingen ook
vaak niet even op, het gaat om pro-
cessen. En in een sport als voetbal
overschaduwen de resultaten het
proces en is de coach als hij niet
uitkijkt de klos. Maar als je je als
coach fixeert op de resultaten, ga
je er als coach ook af.’

In sport zit veel angst, consta-
teert hij. Angst om te winnen, om
te verliezen. ‘Als je in het coach-
schap wilt slagen, moet je met je-
zelf de afspraak hebben gemaakt
dat je een leven lang leert. Elke dag
maak ik ook fouten. Je ontkomt er
niet aan. Je mag er alleen geen
angst voor hebben. Als je angst
maskeert, ga je ten onder. Je moet
gewoon willen, kunnen, durven
en doen. Dat is de truc een beetje.’

sport de laatste jaren gemeengoed
geworden.

De oud-volleybalcoach schreef
er in 2006 een boek over, Totaalcoa -
chen, de noemer waaronder hij

zijn model schaarde. Zijn tweede
boek ligt bij de drukker.

Na zijn afscheid als prestatie-
manager bij NOC*NSF ligt voor
Murphy de nadruk nog meer op

zijn rol als coachopleider. Samen
met Joop Alberda initieerde hij de
MasterCoach in Sports, een specia-
le opleiding voor bondscoaches.
Technisch directeur Maurits Hen-
driks heeft hem onlangs gevraagd
een olympische masterclass te
ontwikkelen voor de topcoaches.

Maar de directe betrokkenheid
met wat in 2012 op het olympische
speelveld gebeurt, verdwijnt. Mis-
sen gaat hij dat niet. Op die manier
denkt hij niet. Zijn leven is gewoon
in een andere fase gekomen, met
andere uitdagingen.

Toen hij in het volleybal het
coachschap opgaf, vroeg hij zich
ook niet af of hij ooit nog naar de
interactie met de spelers zou ver-
langen. ‘Ik kom nu in een fase dat
ik meer de coach van de coach ben
geworden. Die rol past me. En ik
zal die Spelen van Londen heus wel
meemaken.’

De voormalige fysiotherapeut
heeft een bijzondere fascinatie
voor het coachen. Begin 20 was hij,
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In 1985 en 1991 won Peter Murphy 
als bondscoach van de volleybal-
dames brons en zilver op de Euro-
pese kampioenschappen en hij 
loodste zijn team naar een zesde 
plaats op de spelen in Barcelona ’92. 
Dat lukte hem ondanks dat hij mis-
schien niet de meest getalenteerde 
groep tot zijn beschikking had, laat 
staan dat er fulltime getraind kon 
worden. Teambuilding en een mo-
derne manier van coachen waren 
de pijlers van het succes.

Logisch dus dat de prestatiemana-
ger bij NOC*NSF (sinds 1996) te-
ruggrijpt op die tijd als hij uitlegt 
hoe het topsportklimaat in de afge-
lopen decennia verbeterd is. “Uit 
onderzoek onder goudenmedaille-
winnaars komen altijd twee facto-
ren naar voren die hen binden: 
commitment en belief. In het natio-
nale vrouwenteam waren dat ook 
onze pijlers. We zeiden: ‘De tegen-
partij kan wel meer trainen, maar 
wij laten ons nooit verslaan op toe-
wijding en overtuiging.’ En: ‘Wat 
zij nu al kunnen, dat kunnen wij 
ook leren.’ Als je die filosofie vol-
houdt, is er altijd een nieuwe dag 
vol mogelijkheden. Zelfs bij een 
zware nederlaag kun je dan de 
draad weer oppakken, want uit dat 
verlies pak je de leermomenten. Zo 
werk je motiverend en stimulerend 
voor de ploeg. Als de coach dat niet 
doet, houdt het snel op.”

Centraal in Murphy’s manier van 
werken staat de persoon van de 
sporter. Hij noemde zijn werkwijze 
‘Totaalcoachen’. In 2006 gaf hij deze 
filosofie gestalte in het standaard-
boekwerk met dezelfde naam dat 
hij samen met sportpsycholoog Jan 
Huijbers schreef. De grootste winst 
die hij in het topsportlandschap 
ziet, is dat deze visie op coaching in 
de loop der jaren gemeengoed is 
geworden. “Vroeger probeerde een 
coach zichzelf te klonen: Be like me, 
dat was de gedachte. De coach 
geeft dan echter zijn goede én zijn 
slechte eigenschappen door. Dat is 
niet zo handig.
De huidige, moderne coach is 

veel beter dan vroeger in staat om 
zich in te leven in de persoon van 
de sporter. Wat is zijn tempera-
ment, hoe communiceert hij, hoe 
maakt hij zijn keuzes en zet hij 
zijn overtuigingen in?”

“Je moet het als 
coach niet allemaal 
willen voorzeggen”

Peter Murphy

In hun boek grijpen Murphy en 
Huijbers terug op de indeling van 
diverse menstypes zoals beschreven 
door Carl Jung. Zij vertaalden dit 
‘voorkeursgedrag’ naar de sport, 
waar zestien ‘Action Types®’ uitrol-
den. Het moet de coach helpen zijn 
sporters beter te begrijpen en effec-
tiever met ze te communiceren. “Je 
moet het als coach ook niet allemaal 
willen voorzeggen. Stel de goede 
vraag, daag uit dan kan de sporter 
zelf met het juiste antwoord komen. 
Er is inmiddels een breed begrip en 
inzicht in hoe dit proces werkt. Let 
wel: dit zijn heel simpele en basale 
communicatievaardigheden die ie-
dere coach moet bezitten.”

Hoe kan het niveau van de Neder-
landse coaches nog verder verbe-
terd worden?
“Ik onderscheid drie lagen waar 
coaches op acteren: de eerste is de 
‘coach 1.0’, die is bekwaam in het 
klassieke coachen op het niveau van 
vaardigheden en gedrag om zijn vi-
sie over te brengen. Dan is er de 
‘coach 2.0’, die kan reflecteren en de 
sporter aanspreekt op het niveau 
van waarden, normen en belemme-
rende overtuigingen. Ik zie nog een 
derde generatie coaches, een type 
dat zich nu ontwikkelt. Dat is dege-
ne die kan binden en inspireren. Hij 
wordt geacht te kunnen schakelen 
op al deze niveaus, ook op psycho-
logisch vlak, om de sporter en zich-
zelf beter te maken. Zijn persoon-
lijkheid is zijn handelsmerk. Daar is 
behoefte aan, want het topsportkli-
maat is in alle opzichten verbeterd: 
topsporters oefenen hun sport uit 
als een vak, we hebben fulltime trai-
ningsprogramma’s, er zijn professi-
onele begeleidingsteams en de bon-
den willen vooruit. Dan is het niet 
genoeg om ‘alleen maar’ coach te 
zijn. Daarom voorzie ik dat de ko-
mende jaren steeds meer van deze 
leadership coaches in de sportwereld 
zullen opstaan.”

Een goede coach moet ook met een 
heel begeleidingsteam kunnen om-
gaan, van (para)medische begelei-
ders tot voedingsdeskundigen en 
fysieke trainers.
“Mensen als Marc Lammers zijn in 
staat een groot begeleidingsteam te 
managen. De visie als gildemeester 
mag echter niet ondergesneeuwd 
raken. Het gebeurt op het veld. An-
ders nemen de specialisten in het 
begeleidingsteam die rol over en is 
het eind zoek. Uiteindelijk blijft de 
coach eindverantwoordelijk.”

Wat zijn inmiddels de ervaringen 
uit de Topcoach5-opleiding?
“Om direct een misverstand uit de 
weg te ruimen: de TC-5 is geen 
stoomcursus voor toekomstige 
bondscoaches. Het zou kunnen dat 
een afgestudeerde coach op termijn 
bondscoach wordt. Maar het hoofd-

doel van de opleiding is dat het een 
sportoverstijgende bondsopleiding 
op het allerhoogste niveau is, voor 
de coaches die fulltime aan de slag 
willen. De tweede lichting coaches 
is inmiddels van start gegaan. Het is 
een zeer stevige opleiding met een 
niet te onderschatten eindexamen. 
Er zullen in de toekomst beslist coa-
ches afvallen en die zullen het di-
ploma wellicht nooit halen. Kortom: 
de opleiding is er voor de echte top-
pers. Veel bonden worstelen echter 
nog met hun eigen opleidingstruc-
tuur voor coaches op het niveau één 
tot en met vier. Ze krijgen dat nog 
niet voor elkaar. Dat heeft te maken 
met een gebrek aan mankracht en 
ervaring. De bonden hebben nu tot 
1 januari 2010 uitstel gekregen om 
het opleidingstraject op orde te 
brengen. Ik vind het jammer dat het 
zo lang moet duren. Het gevolg is 
dat kandidaten voor de TopCoach5-
opleiding niet het volledige (voor)
traject hebben doorlopen. Dus moet 
er gekeken worden naar elders ver-
worven competenties.”

Krijgen de Nederlandse coaches nu 
financieel gezien wat hen toekomt?
“Dat is een beleidskwestie, en daar 
ga ik niet over. Ik kan wel constate-
ren dat hun positie drastisch is ver-
beterd sinds VWS een groot aantal 
coaches betaalt [via het in 2007 ge-
starte programma ‘Coaches aan de 

Top’, waarin 4,5 miljoen euro voor 
coaches is vrijgemaakt, FS]. Maar in 
het buitenland worden coaches 
vaak nog beter betaald, weet ik. 
Heeft het zin om nu als gekken alle 
geldlades open te trekken? Een 
beetje schaarste is niet erg.
Ook zijn in 2007 de eerste tien – met 
overheidsgeld betaalde – talentcoa-
ches aan het werk gegaan. Mijn col-
lega Ad Roskam is een van de grote 
animators achter het Masterplan 
Talentontwikkeling. Het is de be-
doeling dat er straks meer van zul-
ke talentcoaches aangesteld wor-
den. De pilot die nu gestart is, 

duurt vier jaar. NOC*NSF houdt 
voor VWS nauwgezet de resultaten 
bij uit deze pilot. Ik verwacht hier 
zelf veel van.”

“Als de onderzoeken 
zijn uitgevoerd en de 
strategieën zijn uitge-
stippeld, dan rest ons 

nog maar één ding: we 
moeten aan-de-slag!”

Peter Murphy

U bent prestatiemanager. Wat is 
de voornaamste taak om de Ne-
derlandse sportprestaties te ver-
beteren?
“Kijk, het is heel simpel. Onze 
technisch directeuren van toen en 
nu, van Joop Alberda tot Charles 
van Commenée en nu Maurits 
Hendriks; allemaal leggen ze een 
hoog ambitieniveau neer. Prachtig 
vind ik dat, mooier kun je het niet 
hebben. Als de onderzoeken zijn 
uitgevoerd en de strategieën zijn 
uitgestippeld, dan rest ons nog 
maar één ding: we moeten aan-de-
slag! Het is een kwestie van ge-

woon doen, niet meer en niet min-
der. Wel om de zoveel tijd even 
kijken of dat wat we aan het doen 
zijn, wel goed genoeg is. Scherp 
blijven dus. De praktische oefe-
ning op het sportveld overstijgt 
echter alles. Ik houd er zelf ook 
van om lekker op de werkvloer 
bezig te zijn. Ik blijf tot 1 juli 2009 
prestatiemanager bij NOC*NSF. 
Daarna blijf ik me bemoeien met 
de NOC*NSF Mastercoach in 
Sports-leergang voor bondscoa-
ches. Ook de persoonlijke begelei-
ding van topcoaches zal ik nog 
wel een flink tijdje volhouden.” 

“Er is behoefte aan gildemeesters 
die leadership tonen”
Prestatiemanager Peter Murphy over coaching aan de top

Peter Murphy weet hoe het is om topsport te bedrijven in zijn kaalste vorm. Lang voordat de 
overheid coaches fulltime aan het werk zette, stak hij reeds zijn vrije avonden, weekenden en 
vakanties in ‘zijn’ volleybalsport. “Ik zat op zondagochtend om half acht in de auto, op weg 
naar nowhere, zodat we om negen uur de zaal in konden. Om te trainen, te rusten en ’s middags 
weer door te gaan. Zó leer je als coach en als sporter wat toewijding en overtuiging is.”

De komende jaren is het niet genoeg om ‘alleen maar’ coach te zijn. Er is grote behoefte aan leadership coaches, zoals Marc Lammers.

In 2007 zijn de eerste tien talentcoaches aan het werk gegaan. Dat moeten er 
meer worden, opdat talenten als Jolanda Keizer klaargestoomd kunnen worden 
voor de Spelen van 2012 in Londen.

Peter Murphy.
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Clarence Seedorf zei nog meer. ‘Je moet als coach 
op de juiste knopjes kunnen drukken, zodat je het 
beste uit iedere persoonlijkheid haalt. Het is dus niet 
andersom: dat de speler het beste uit de coach moet 
halen.’ Ook in deze woorden kan Peter Murphy zich 
vinden, al wil hij geen waardeoordeel geven over 
de relatie tussen Seedorf en bondscoach Marco van 

Basten. ‘Seedorf geeft met deze uitspraken aan dat 
hij weet hoe het in de topsport in elkaar zit.’
Volgens Murphy is er van oudsher in Nederland veel 
eenrichtingsverkeer van de ouder naar het kind en 
daardoor ook van de coach naar de sporter. ‘Met deze 
traditie is in principe niets mis, maar ze is niet sterk 
genoeg. Op deze manier staat de ouder, de coach 
centraal. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren 
meer inzicht in deze processen gekregen. Duidelijk 
is geworden dat je het ook moet kunnen omdraaien. 
Je moet kunnen en durven zeggen: het gaat om de 
sporter, de sporter staat centraal. De coach stuurt, 
assisteert en begeleidt. Niets meer en niets minder. 
Dat betekent dat je in zo’n relatie, in zo’n begeleiding, 
als coach een zekere terughoudendheid moet hebben.’

Persoonlijkheid kent drie lagen
Murphy vindt dat de coach de taal van de sporter 
moet (leren) spreken. ‘Als je dat niet kunt, dan ben je 
een beperkte coach. De taal spreken van de sporter 

betekent: je moet kunnen duiden wie die sporter is, 
wat zijn persoonlijkheid is, zijn uniciteit, zijn talent, 
zijn aanleg. Om daarover meer te weten te komen, 
kun je een persoonlijkheid in drie verschillende lagen 
onderverdelen. De onderste laag is het voertuig, daar 
zitten zijn talent, zijn aanleg, de aard van het beestje, 
zijn temperament. Dat is beginnersgeluk, een nood-
zakelijke bijzaak. Deze laag is vrij statisch, daarin 
kun je geen dingen stoppen. Het is zoals het is.’
De middenlaag noemt Murphy het stuurwiel. 
‘Daarin zitten de gerichtheden van de sporter. Voelen, 
denken, willen, kunnen, durven doen. Daarmee krijg 
je bovenlaag aan de gang. Daarin zitten het karak-
ter, de vermogens, de motieven van de sporter. Dat 
is het besturingssysteem. Dat is ook veel meer een 
dynamisch gebeuren. De coach moet met deze drie 
gebieden, deze drie lagen, verbinding kunnen maken.’
‘Het is aan de coach om zijn sporter te (leren) kennen. 
Wat zit er in die eerste laag? Wat is zijn talent, zijn 
temperament en wat is zijn basis? Je kunt dat als coach 
niet veranderen, maar je moet wel weten wat daar zit. 
Wat zit er in die databank? Dan kan een coach maat-
regelen nemen en rekening houden met zijn oefenstof, 
met zijn manier van trainen, omdat een en ander dan 
veel beter aansluit op en aanslaat bij die sporter.’

Angst is verborgen killer
Murphy over de tweede laag: ‘Heel veel sporters 
denken over dingen, voelen het en willen het, maar 
kunnen het niet. Of ze kunnen het, maar ze durven 
het niet. Of ze durven het, maar ze doen het niet. 
Dat is een proces waarin een coach ook moet kunnen 

kijken. Vaak wordt “durven” in dit rijtje vergeten. 
Maar dat is wel essentieel. In de sport is angst een 
verborgen killer. Het wordt vaak weggeschoven. 
Logisch, want met angst of twijfel loop je niet te 
koop. Dat toont zogenaamd zwakte. Maar als je dat 
kunt laten zien, als je angst en/of twijfel kunt bloot-
leggen in een relatie tussen een coach en een team 
en/of een coach en een sporter dan zijn dat juist grote 
leermomenten en grote doorbraakmomenten.’
‘Je moet als coach verbinding kunnen maken met 
de sporter. Dat bedoelen we met peoplemanage-
ment. Dat betekent dat je jezelf ook heel goed 
moet kennen. Je moet als coach weten hoe het bij 
jezelf werkt. Die sporter moet hij kunnen duiden, 
maar hij moet zichzelf ook kunnen duiden. Anders 
werkt het niet. De coach moet in staat zijn om 
zijn eigen gedrag te herkennen en dat ook kunnen 
beïnvloeden. Als hij dat kan, geeft hij ook het goede 
voorbeeld aan zijn sporters. Dan ben je ook veel 
natuurlijker in staat om het gedrag van die sporter 
bewust te beïnvloeden.’

Zinvol contact opbouwen
‘Seedorf geeft met zijn opmerkingen over Marco 
van Basten aan dat je voor een relatie twee mensen 
nodig hebt. Als de coach dan de sporter centraal 
stelt, houdt dat automatisch in dat de coach zijn 
sporter eerst moet volgen door goed met hem te 
communiceren. Daarna kun je als coach pas gaan 
leiden. Als je meteen begint met leiden, ga je als 
coach uit van jezelf en niet van de sporter. Dus eerst 
volgen dan leiden, dan bouw je als coach op een 
natuurlijke wijze vertrouwen en respect op. Dat is 
de basis in een relatie die altijd aanwezig moet zijn 
in de sport. Dat is een basisprincipe op communica-
tiegebied. Dat wil niet zeggen dat je alles gaat doen 
wat die sporter wil. Nee, je maakt een verbinding. 
Je bouwt zinvol contact op.’
‘Coaches duiken soms in directief leiderschap, in een 
directieve stijl. Dat zie je vaak als de communicatie 
zwak is. Het motto van zo’n coach luidt dan: je moet 
het doen zoals ik het zeg. Het gevaar is dan dat je be-
like-me coaches krijgt. Die maken klonen van zich-
zelf. Dat is een heilloze weg. Op korte termijn kan 
het succesvol zijn, maar voor de relatie op de langere 
termijn zal dat niet werken. Door het goed duiden 
van zijn sporter kan een coach meer maatwerk leve-
ren. Dan kan hij op een hoger niveau coachen.’ 

MEER WETEN
p.murphy@home.nl

EErst volgEn, dAn lEIdEn
Kunnen omgaan met verschillende persoonlijk-
heden moet een van de belangrijkste kwaliteiten 
van een trainer zijn. Zei Clarence Seedorf in de 
Volkskrant na zijn afmelding voor het EK Voetbal. 
Peter Murphy, prestatiemanager topsport bij 
NOC*NSF, noemt de opmerkingen van Seedorf een 
‘schot in de roos’.

Tekst: Norbert Kleinherenbrink Fotografie: Michel Utrecht

wie is peter murpHy
Geboren 17 december 1947 in Hamilton, •	
Canada

Opleiding: HBS A en fysiotherapie•	

Werk: fysiotherapeut, volleybalcoach bij •	
onder andere Orion, Brother Martinus, 
Nederlands vrouwenteam (1982-1986 en 
1990-1994), technisch directeur NeVoBo 
(1986-1990), prestatiemanager NOC*NSF 
(sedert 1996), projectleider MasterCoach in 
Sports, docent Sport Management Instituut

Bijzonderheden: behaalde met het •	
Nederlandse vrouwenteam EK-brons (1985) 
en -zilver (1991). Zesde plaats bij Olympische 
Spelen Barcelona (1992). Oranje werd in 1991 
uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. 
Had en heeft diverse functies bij FIVB onder 
andere als secretaris technische commissie. 
Schreef met Jan Huijbers in 2006 het stan-
daardboek Totaalcoachen

‘Seedorf geeft met 
zijn uitspraken aan 
dat hij weet hoe het 
in de topsport in 
elkaar zit.’ 
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‘gun	spelers	hun	eigenheid’
assistent-bondscoach	remy	reynierse	
over	het	olympisch	voetbalelftal

Een nieuwe lichting toptrainers rondde dit voorjaar de leergang MasterCoach in Sports af. 

Onder hen Remy Reynierse, die onder meer als assistent-bondscoach werkzaam is voor de 

KNVB en in augustus met Foppe de Haan in China leiding zal geven aan het olympisch elftal.



Auteur

‘Het	 mooiste	 van	 coachen	 is	 om	 een	 groep	 spelers	 zó	
complementair	aan	elkaar	te	laten	zijn,	dat	ze	als	team	tot	een	
optimale	prestatie	komen.	In	mijn	visie	bereik	je	dat	vooral	door	
iedereen	zoveel	mogelijk	zichzelf	te	laten	zijn	en	de	spelers	hun	
eigenheid	te	gunnen.’
Met	 die	 twee	 ogenschijnlijk	 simpele	 zinnetjes	 maakt	 Remy	
Reynierse	duidelijk	hoe	hij	in	het	trainersvak	staat.	De	oud-speler	
van	VVV	baseert	die	houding	onder	meer	op	zijn	eigen	ervaring.
‘Ik	 heb	 vanaf	 1984	 zes	 jaar	 in	 Venlo	 gespeeld.	 We	 begonnen	
aan	de	onderkant	van	de	eerste	divisie	en	zijn	–	grotendeels	met	
hetzelfde	team	–	gepromoveerd	en	vervolgens	tweemaal	als	vijfde	
geëindigd	in	de	eredivisie.	Dat	zijn	toch	heel	aardige	prestaties.	
Ik	heb	 in	die	 jaren	zelf	 kunnen	meemaken	hoe	belangrijk	het	 is	
dat	 spelers	 complementair	 zijn	 aan	 elkaar,	 in	 karakter	 en	 in	
voetbalkwaliteiten.	Wij	hadden	in	de	begeleiding	ook	mensen	die	in	
staat	waren	de	juiste	sfeer	te	scheppen	en	ruimte	te	maken	voor	
die	eigenheid.	Dat	heb	ik	meegenomen	in	mijn	werk	als	coach.’
Reynierse	bleef	werkzaam	in	het	voetbal.	‘Tijdens	mijn	actieve	
periode	als	speler	heb	ik	de	sportacademie	in	Tilburg	gedaan.	
Daarna	ben	ik	hoofd	opleidingen	geworden	bij	VVV;	vanaf	1998	
werkte	 ik	 in	diezelfde	 functie	drie	 jaar	bij	PSV.	 Ik	heb	met	alle	
leeftijdsgroepen	gewerkt,	van	de	E-jeugd	tot	het	eerste	elftal.’
Bij	de	KNVB,	waar	hij	in	2001	in	dienst	kwam,	verdeelt	hij	zijn	
werktijd	over	drie	gebieden.	‘Sinds	de	invoering	van	het	Masterplan	
Jeugdvoetbal	 ben	 ik	 coördinator	 van	 het	 certificeringsysteem	
voor	 de	 bondsopleidingen.	 Het	 voetbal	 liep	 daarin	 vooruit	 op	
ontwikkelingen	 die	 nu	 ook	 bij	 andere	 sportbonden	 worden	
doorgevoerd.	Daarnaast	geef	ik	cursussen	aan	de	trainers	van	
de	jeugdopleidingen	van	de	clubs	in	het	betaald	voetbal.	En	een	
derde	van	mijn	tijd	werk	ik	als	assistent	van	Foppe	de	Haan	bij	
Jong	Oranje	en	dus	ook	bij	het	olympisch	elftal.’

rare	trekjes
Intrinsieke	 motivatie	 is	 een	 sleutelwoord	 voor	 Reynierse.	
Spelers	 moeten	 van	 binnenuit	 graag	 mee	 willen	 werken	 aan	
het	succes	van	het	team.	Dat	bereik	je	vooral	door	hen	aan	te	
spreken	op	hun	individuele	waarde	en	die	in	te	passen	binnen	
het	 team.	 ‘Spelers	 moeten	 zich	 prettig	 voelen	 in	 een	 team,	
en	dat	bereik	je	alleen	als	er	ruimte	is.	Ieder	mens	heeft	rare	
trekjes,	we	zijn	niet	allemaal	hetzelfde.’

Geldt	dat	ook	voor	Reynierse	zelf?
‘Ik	 had	 als	 speler	 heel	 veel	 van	 die	 trekjes,	 ja.	 Voor	 mij	
bestond	de	 ideale	wedstrijdvoorbereiding	eruit	dat	 ik	 tot	een	
halfuur	 voor	 de	 wedstrijd	 kon	 zitten	 kaarten	 met	 een	 paar	
medespelers.	Dan	snel	even	omkleden	en	aan	de	warming-up	

beginnen.	Maar	je	had	ook	jongens	die	zich	liever	afzonderden	
in	de	kleedkamer	en	nauwelijks	aanspreekbaar	waren	omdat	ze	
zich	wilden	concentreren.	Dan	moet	je	niet	gaan	zoeken	naar	
een	middenweg.	Bij	ons	kon	iedereen	zijn	eigen	gang	gaan	en	
dat	werkte	uitstekend.’
Nu	hij	regelmatig	met	Jong	Oranje	op	trainingskamp	is,	ziet	hij	
soortgelijke	voorbeelden.	 ‘Je	ziet	nog	vaak	dat	de	begeleiding	
iedereen	over	één	kam	wil	scheren.	Dan	moet	het	hele	team	
bijvoorbeeld	op	hetzelfde	 tijdstip	ontbijten.	Sommige	 jongens	
zitten	 het	 liefst	 ’s	 ochtends	 om	 acht	 uur	 aan	 het	 ontbijt;	
anderen	gaan	pas	heel	 laat	slapen,	staan	 laat	op	en	houden		
’s	 middag	 een	 siësta.	 Waarom	 zou	 je	 dat	 in	 één	 schema	
passen?	Bij	clubs	zijn	de	spelers	een	seizoen	lang	bij	elkaar,	en	
is	dit	makkelijker	op	te	lossen	dan	bij	een	nationaal	team	waar	
de	spelers	maar	enkele	dagen	bij	elkaar	zijn.
‘Nog	een	voorbeeld:	we	plannen	een	elftalbespreking	op	een	
bepaald	 tijdstip,	 maar	 sommige	 jongens	 willen	 nog	 graag	
even	naar	een	soap	 kijken.	Nou,	dan	beginnen	we	 toch	een	
half	uurtje	later.’

‘Natuurlijk	zijn	er	afspraken	nodig.	Als	de	training	om	elf	uur	
begint,	 dient	 iedereen	 aanwezig	 te	 zijn.	 Voor	 de	 rest:	 gun	
mensen	 hun	 persoonlijke	 levensstijl.	 Dat	 wordt	 heel	 vaak	
vertaald	als	luiheid.	Maar	zelf	werd	ik	er	als	speler	ook	altijd	
kriegelig	 van	 als	 alles	 altijd	 moest	 worden	 vastgelegd.	 Mijn	
ervaring	is:	als	je	spelers	veel	geeft,	krijg	je	ook	veel	terug.’

maskeren
Reynierse	grijpt	graag	terug	op	de	theorie	van	Action	Type	van	
Peter	Murphy,	prestatiemanager	en	één	van	de	grondleggers	
van	de	MasterCoach-leergang.	‘In	feite	keek	ik	altijd	al	op	die	
manier	 naar	 de	 samenstelling	 van	 een	 team.	 Maar	 door	 de	
achterliggende	theorie	ben	ik	me	er	meer	bewust	van	geworden.	
Het	gaat	erom	dat	 je	de	beste	kwaliteiten	van	spelers	moet	
inzetten	voor	een	team.	Bij	Jong	Oranje	en	het	olympisch	elftal	
kunnen	we	kiezen	uit	zo’n	vijftig	of	zestig	spelers	die	allemaal	
over	de	vereiste	voetbalkwaliteiten	beschikken.	Het	gaat	erom	
dat	je	de	karakters	selecteert	die	het	straks	vijf	tot	zes	weken	
leuk	kunnen	hebben	met	elkaar	én	tot	de	laatste	dag	van	het	
toernooi	 optimaal	 willen	 blijven	 presteren.	 Juist	 dat	 laatste	
geeft	volgens	mij	vaak	de	doorslag	in	een	finale.’
Volgens	Reynierse	is	het	niet	al	te	moeilijk	om	de	juiste	jongens	
aan	te	wijzen.	‘Foppe	en	ik	zijn	heel	verschillende	mensen,	maar	
als	 we	 beiden	 een	 lijstje	 namen	 opschrijven,	 verschillen	 die	
nauwelijks	van	elkaar.	De	rest	van	de	staf	heeft	vaak	hetzelfde	
beeld	 en	 als	 jij	 een	 paar	 dagen	 mee	 zou	 lopen,	 zie	 jij	 het	
waarschijnlijk	ook.’

‘sPELErs	mOEtEn	zich	PrEttig	
vOELEn	in	EEn	tEam,	En	Dat	BErEiK	

JE	aLLEEn	aLs	Er	ruimtE	is’

‘aLs	JE	sPELErs	vEEL	gEEft,	KriJg	
JE	OOK	vEEL	tErug’

Cors van den Brink

Coachen juni 2008 ��

‘gun	spelers	hun	eigenheid’



Om	iedere	speler	tot	zijn	recht	te	laten	komen,	is	het	zaak	goed	
zicht	te	hebben	op	de	communicatie	binnen	een	spelersgroep	
en	 tussen	 spelers	 en	 begeleiders.	 Reynierse	 maakte	 dat		
tot	 een	 belangrijk	 thema	 binnen	 de	 MasterCoach-leergang:	
Hoe	verlopen	groepsprocessen?	Hoe	kun	 je	een	 topprestatie	
afdwingen?	 Hoe	 krijg	 je	 van	 je	 spelers	 gedaan	 wat	 je	 nodig	
hebt	voor	het	team?	Hoe	ga	je	om	met	conflicten?	Hij	ging	met	
die	vragen	naar	topcoaches	als	Martin	Jol,	Frank	Rijkaard	en	
Dick	Advocaat;	bezocht	hun	trainingen	en	wedstrijden	en	was	
aanwezig	bij	persconferenties.
‘De	 buitenstaander	 heeft	 vaak	 het	 beeld	 dat	 die	 trainers	
moeten	 werken	 met	 een	 groep	 moeilijke	 karakters.	 Soms	
klopt	dat	en	werken	ze	met	spelers	die	meer	op	basis	van	hun	
voetbalkwaliteiten	 zijn	 aangetrokken	dan	op	de	bijdrage	die	 ze	
aan	het	team	kunnen	leveren.	Dat	is	niet	eenvoudig.	Als	trainer	
van	 een	 topclub	 ben	 je	 bovendien	 een	 soort	 schatbewaarder,	
want	die	spelers	vertegenwoordigen	een	grote	marktwaarde.’
‘Je	ziet	veel	slimmigheidjes	bij	die	trainers.	Bijvoorbeeld	in	het	
gebruikmaken	van	de	pers	om	bepaalde	zaken	binnen	het	team	aan	
de	orde	te	stellen	of	om	een	bepaalde	speler	extra	te	prikkelen.	
Zelfs	de	grootste	speler	is	daar	gevoelig	voor.	De	druk	van	de	
media	is	enorm.	Rijkaard	geeft	iedere	dag	een	persconferentie	
en	is	een	meester	in	het	maskeren	van	problemen.	Je	ziet	ook	
wel	dat	er	sprake	is	van	een	rolverdeling,	waarbij	de	ene	coach	
de	bad	guy	is	en	de	andere	de	good	guy.’

Doseren
Door	 de	 leergang	 en	 de	 samenwerking	 met	 Foppe	 de	 Haan	
heeft	Reynierse	een	duidelijker	beeld	gekregen	van	zijn	eigen	
kwaliteiten.	 ‘We	 verschillen	 nogal	 van	 elkaar.	 Ik	 ben	 een	
gestructureerd	persoon	en	werk	het	liefst	op	basis	van	feiten.	
Wat	 ik	 niet	 zie,	 dat	 is	 er	 niet.	 Foppe	 werkt	 gevoelsmatiger,	
heeft	meer	oog	voor	wat	er	binnen	een	groep	leeft.	Ik	moet	me	
meer	bewust	worden	van	 informatie	die	op	een	niet-feitelijke	
manier	op	me	af	komt,	en	daar	meer	open	voor	leren	staan.’
Ook	dit	illustreert	Reynierse	met	een	voorbeeld.	‘Ik	bereid	alles	
het	 liefst	 perfect	 voor	 en	 maak	 een	 uitgebreide	 analyse	 van	
de	 tegenstander.	 Foppe	 zou	 daarmee	 zó	 een	 halfuur	 kunnen	
vullen	tijdens	de	wedstrijdvoorbereiding,	en	dan	lever	ik	er	ook	
nog	beeld	bij.	Maar	hij	maakt	soms	na	twee,	drie	minuten	al	
een	eind	aan	de	bespreking.	Gewoon,	omdat	hij	 voelt	dat	de	
jongens	 op	 dat	 moment	 behoefte	 hebben	 aan	 iets	 anders:	

plezier	 maken,	 lachen	 met	 elkaar.	 Nou,	 daar	 zit	 ik	 dan	 met	
al	mijn	 informatie.	Achteraf	moet	 ik	vaak	constateren	dat	hij	
op	dat	moment	de	juiste	keuze	maakte.	Ik	kan	het	ook	prima	
accepteren,	als	assistent	heb	je	een	ondersteunende	rol.’
‘Persoonlijk	 zou	 ik	 het	 liefst	 met	 de	 hele	 spelersgroep	 drie	
uur	 lang	videobeelden	bekijken	van	de	tegenstander.	Maar	het	
voetbal	 van	nu	 is	niet	 te	 vergelijken	met	de	periode	waarin	 ik	
zelf	actief	was.	Jonge	spelers	worden	tegenwoordig	al	overladen	
met	 informatie.	 Ik	 heb	 geleerd	 om	 informatie	 te	 doseren	 en	
individuele	verschillen	te	maken.	De	ene	speler	krijgt	een	dvd-tje	

van	me	en	gaat	dat	zelf	bekijken.	Met	een	ander	zit	ik	een	halfuur	
te	kletsen,	en	een	derde	is	na	vijf	minuten	alweer	vertrokken?
‘We	zien	de	spelers	iedere	vijf	of	zes	weken,	maar	dan	steeds	
slechts	voor	enkele	dagen.	Voor	de	spelers	is	zo’n	trainingsstage	
–	meestal	rond	een	oefenduel	of	een	kwalificatiewedstrijd	–	een	
combinatie	 van	 een	 reünie	 en	 een	 korte	 vakantie:	 even	 weg	
bij	hun	club	en	alle	besognes	daar,	 lekker	bijkletsen	met	hun	
vrienden.	Als	coaches	moeten	wij	er	vooral	voor	zorgen	dat	ze	
het	naar	hun	zin	hebben.
‘Op	 trainingstechnisch	 vlak	 kunnen	 we	 niet	 veel	 bijdragen.	
Meestal	is	het	één	dag	trainen,	één	dag	om	een	wedstrijd	te	
spelen,	en	dan	zijn	ze	alweer	weg.	We	hebben	achteraf	steevast	
nog	wel	tien	minuten	telefonisch	contact	met	hun	trainer.	Dan	
kun	je	aangeven	wat	jou	is	opgevallen	aan	een	speler.	Maar	wat	
er	verder	mee	gebeurt,	daar	heb	je	geen	invloed	op?
‘Als	staf	gaat	het	er	ons	vooral	om	dat	we	de	spelers	goed	
leren	 kennen,	 zodat	we	de	 juiste	 karakters	bij	 elkaar	 kunnen	
zoeken	 die	 straks	 het	 toernooi	 van	 het	 begin	 tot	 het	 einde	
optimaal	kunnen	en	willen	presteren.	Willen	deze	jongens	met	
en	voor	elkaar	spelen?	Daar	gaat	het	om.’

‘In	april	was	ik	in	China,	toen	daar	de	loting	plaatsvond.	Ik	zag	een	
westers	 land,	met	perfecte	trainingsaccommodaties,	stadions	
en	 hotels.	 Ik	 hoor	 vaak	 van	 collega’s	 uit	 andere	 sporten	 dat	
sporters	bij	hun	eerste	Olympische	Spelen	onder	de	indruk	raken	
van	alles	en	nog	wat,	en	pas	een	tweede	keer	écht	presteren.	
Voetballers	 krijgen	 die	 kans	 niet,	 dus	 ik	 ben	 blij	 dat	we	 in	 de	
eerste	ronde	onze	wedstrijden	buiten	Peking	spelen.	In	de	halve	
finale	mag	dan	dat	olympisch	gevoel	wel	komen.’<

Kennis & Opleiding

sporttakoverstijgend
Ruim	 vijftig	 coaches	 hebben	 inmiddels	 de	 leergang	
MasterCoach	in	Sports	van	NOC*NSF	gevolgd.	Bijna	de	helft	
van	hen	komt	in	augustus	in	Peking	in	actie;	dat	het	hier	gaat	
om	een	opleiding	voor	de	top	van	de	Nederlandse	trainers	
lijkt	hiermee	voldoende	aangetoond.
De	leergang	–	waarvan	de	eerste	editie	plaatsvond	in	2001	
en	 die	 inmiddels	 zesmaal	 is	 gehouden	 –	 was	 de	 eerste	
sporttakoverstijgende	opleiding	in	Nederland.	De	deelnemers	
komen	 uit	 team-	 en	 individuele	 sporten	 en	 intervisie	 (een	
vorm	 van	 deskundigheidsbevordering	 waarbij	 een	 beroep	
wordt	 gedaan	 op	 collega’s	 om	 mee	 te	 denken	 over	 de	
persoons-	en	 functiegebonden	 vraagstukken	en	 knelpunten	
in	iemands	werksituatie)	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	
programma.	
Daarnaast	stelt	elke	deelnemer	een	zogenoemd	Persoonlijk	
Ontwikkelings	Plan	op:	een	eigen	leerroute	om	te	werken	aan	
vaardigheden	die	hij	of	zij	verder	wil	ontwikkelen.	Dat	plan	is	
mede	gebaseerd	op	gesprekken	met	mensen	in	de	directe	
werkomgeving,	die	hem	of	haar	beoordelen.
Eind	 dit	 jaar	 vinden	 de	 intakegesprekken	 plaats	 met	
kandidaten	 voor	 de	 nieuwe	 leergang,	 die	 begin	 2009	 van	
start	 gaat.	 Er	 is	 plaats	 voor	 maximaal	 tien	 deelnemers;	
kandidaten	kunnen	door	de	bonden	worden	aangemeld.

‘fOPPE	wErKt	gEvOELsmatigEr,	hEEft	
mEEr	OOg	vOOr	wat	Er	BinnEn	EEn	

grOEP	LEEft’
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Om als Nederland structureel bij de top 10 van de wereld 
te (blijven) behoren is een nationaal talentontwikkelings-
programma een belangrijke investering. Het alleen inzetten 
op topsporters die nu presteren, biedt onvoldoende garantie 
voor toekomstig succes. Talenten maken het verschil. 
 
De ontwikkeling van talent naar topsporter is een complex proces. 
Als sporters de wil en het talent hebben om de absolute wereldtop te halen, is er 
een lange opleidingsweg te gaan. In een kwetsbare periode van hun leven maken 
talenten ingrijpende veranderingen door op allerlei vlakken. De balans tussen de 
opleiding tot het vak van topsporter en de voorbereiding op een maatschappelijke 
vervolgloopbaan is hierbij cruciaal. 

Het maximaal benutten van de ontwikkeling van talenten wordt in de samenleving 
gezien als van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Ook het regeerak-
koord ‘Samen leven, samen werken’ (2007) spreekt zich hierover uit: ‘ontplooiing van 
talent is waardevol voor mensen zelf en voor de samenleving’. Dit biedt kansen voor 
talenten in de sport!

Het signaleren van kansen en praten over talent is echter niet voldoende. We moeten 
tot concrete faciliteiten en voorzieningen komen waardoor het talent de vele vereiste 
trainingsuren kan maken, professionele coaching en begeleiding voldoende aanwe-
zig zijn en school en studie op de specifieke situatie aansluiten.

Dat vereist van de sport, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven een geza-
menlijke aanpak waarin het Talent Centraal staat!

Erica Terpstra
Voorzitter NOC*NSF
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1 Inleiding

4

Aanleiding tot het maken van een 
Masterplan Talentontwikkeling in 2006 
door NOC*NSF en de bonden is de 
verdere uitwerking van de NOC*NSF 
Sportagenda en de VWS nota ‘Samen 
voor Sport’. De wens vanuit de sport 
en de overheid is te komen tot een 
nationaal vierjaren talentontwikkelings-
programma. De sportnota van VWS en 
de daarmee gepaard gaande verruimde 
financiële middelen bieden een extra 
kans om een stevige impuls te geven 
aan de talentontwikkeling in Nederland. 
In de Sportagenda en de sportnota zijn 
de volgende uitgangspunten geformu-
leerd.

Sportagenda NOC*NSF:
• Focus op bijdrage aan de top 10
 ambitie
• Ontwikkeling van opleidingsroutes
 voor het vak van topsporter
• In de opleidingsroutes wordt de
 opleiding tot het vak van topsporter
 gecombineerd en afgestemd met de
 voorbereiding op een maatschappe-
 lijke vervolgloopbaan

Sportnota VWS:
• Ondersteunt met haar topsportbeleid
 de top 10 ambitie
• Talentherkenning en regionale talent-
 ontwikkeling
- Nader te formuleren eisen ten aanzien
 van inhoud, begeleiding en opleidings-
 mogelijkheden en rol Olympische
 Netwerken
• Talentontwikkeling en onderwijs
- Faciliteiten voor topsporters en het
 honoreren van studiepunten met
 sport of daar aan gelieerde activiteiten
 moeten een kans krijgen in het HBO,
 op universiteiten en op de LOOT-
 scholen in het voortgezet onderwijs.
 Ook moet worden onderzocht wat
 de mogelijkheden zijn in het beroeps
 onderwijs(o.a. ROC’s)
• Nationale talentontwikkelings-
 programma’s
- Wens nationaal vierjaren talent-
 ontwikkelingsprogramma NOC*NSF
 en bonden
- Onderzoeken van de noodzaak van
 speciale coaches voor talenten
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Talentontwikkeling is in Nederland op 
onderdelen goed georganiseerd en 
succesvol. Voor een klein land eindigen 
we de laatste jaren relatief hoog in de 
medailleklassementen. Toch kan er op 
een aantal gebieden nog duidelijk winst 
worden geboekt. Een analyse met des-
kundigen van sportbonden leverde na 
de Olympische Spelen in Athene 2004 
de volgende uitdagingen op.

Verbeteren van de doorstroom
van talent naar topsporter
In de fase waarin de omvang van trai-
nings- en wedstrijdprogramma’s sterk 
moet toenemen om de aansluiting op 
het internationale niveau te krijgen of 
te houden, zorgt een aantal factoren 
voor uitval van een deel van de talenten. 
Zoals de combinatie sport en studie, de 
toenemende reistijden, het gebrek aan 
goede trainingsfaciliteiten, een tekort 
aan gespecialiseerde begeleiding, ook 
in relatie tot overbelasting en blessures.
 
Opstellen sporttakspecifieke meer-
jaren opleidingsprogramma’s 
Op jonge sporters worden nog te vaak 
de trainingsplanning en de wedstrijd-
programma’s van senioren toegepast. 
Ook dient er in de opleidingsprogram-
ma’s en selectiesystemen meer rekening 
gehouden te worden met de verschillen 
in leeftijd en ontwikkelingsfases van 
talenten. 

Opleidingsprogramma’s met 
voldoende trainingsuren realiseren
De norm voor een opleiding tot topspor-
ter van ongeveer 10.000 trainingsuren 
(*) gedurende een periode van 10 jaar, 
wordt door Nederlandse talenten vaak 
niet gehaald. Hierdoor moet de trai-
ningsarbeid op latere leeftijd ingehaald 
worden en wordt de ‘cruciale’ periode 
voor optimale ontwikkeling van jonge 
sporters onvoldoende benut. 
(*) Onderzoek Ericsson en Charness 1994, 

Salmela et al 1999.

Gespecialiseerde coaches 
voor talenten
De beste coaches trainen bij de senioren 
én talentcoaches stromen snel door of 
haken af om maatschappelijke rede-
nen. Een stabiele beroepsgroep van 
gespecialiseerde talentcoaches kan het 
rendement van de talentopleidingen 
sterk verhogen. 

Locaties met opleidingsprogram-
ma’s en faciliteiten bundelen
Hoogwaardige accommodaties met 
volledige beschikbaarheid, woonge-
legenheid, opleidingsfaciliteiten en 
andere voorzieningen op geringe onder-
linge afstand (fietsafstand) zijn nodig 
om de omvangrijkere programma’s op 
verantwoorde wijze te realiseren. 

2 Uitdagingen in talentontwikkeling
Gelijke faciliteiten voor talenten
en topsporters
Voor de talenten in de hogere oplei-
dingsfasen moeten dezelfde program-
ma’s en faciliteiten beschikbaar zijn als 
voor de topsporters op internationaal 
niveau: wedstrijden op hoog niveau, 
sparringpartners, sportmedische en 
sportwetenschappelijke begeleiding, 
accommodaties, enz.

Sterkere sturing van bonden op 
regionale en lokale initiatieven
Nog te vaak hebben bonden onvoldoen-
de invloed op de kwaliteit van regionale 
en lokale initiatieven. Ook de continuï-
teit en stabiliteit van deze initiatieven is 
een groot knelpunt. 

Talentherkenning

Talentherkenning is het herkennen van een talentvolle sporter als potentieel topsporter 

op basis van meerdere indicatoren. Het proces van talentherkenning duurt in de regel 3 

tot 5 jaar. 

• een programma met alle (sport)activiteiten die sporters, ouders en begeleiders inzicht

 geven in de mate van talent en het ontwikkelingspotentieel

• het programma wordt uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de sportbond 

 (meerjaren opleidingsplan)

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een programma met alle activiteiten die de opleiding van talenten 

tot het vak van topsporter vormen. Deze opleiding duurt in de regel 5 tot 8 jaar.

• het programma wordt uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de sportbond 

 (meerjaren opleidingsplan)

• het programma voldoet aan de internationale norm met een reëel uitzicht op een 

 internationale toppositie

• de sporttechnische training is primair en samenhang tussen motorische, psychische,

 emotionele en sociale componenten zijn medebepalend voor het ontwikkelingsproces 
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Ruimte voor verbetering blijkt uit de 
analyses vooral te liggen bij de verster-
king van a) de meerjaren opleidingspro-
gramma’s voor talenten onder regie van 
de sportbond en b) de infrastructuur. 

Concrete speerpunten daarbinnen zijn:

Versterking van de meerjaren opleidings-
programma’s voor talenten onder regie 
van de sportbond:
• Meerjaren opleidingsplannen en 
 -programma’s
• Certificering opleidingsprogramma’s 
• Talentcoaches
• High Potential status 
• Leo van der Kar fonds

Versterking infrastructuur:
• Centra voor Topsport en Onderwijs
 (CTO’s) en Nationale TrainingsCentra
 (NT’s)
• Regionale talentontwikkeling

3 Ruimte voor verbetering 

Focus 

NOC*NSF richt zich vooral op programma’s van topsportonderdelen die een bijdrage 

leveren aan de top 10 ambitie of daar op termijn toe in staat worden geacht. Daarbij ligt 

de focus op de leeftijdsgroep voorafgaande aan de senioren leeftijd, senioren -1 

genoemd. In deze periode van twee tot vier jaar wordt deelgenomen aan de hoogste 

jeugd EK’s en WK’s en dit borgt de doorstap naar het internationale senioren niveau. 

Omdat blijkt dat in de senioren-1 fase veel talenten stagneren of uitvallen ligt het 

zwaartepunt in beleid en ondersteuning op deze doelgroep en opleidingsfase. Bonden 

zijn primair verantwoordelijk voor de opleidingsprogramma’s van de senioren -1 selecties 

(nationale jeugd- of juniorenselecties).

Voor (regionale) programma’s van jongere doelgroepen dan de senioren -1 categorie, 

kunnen onderdelen van de begeleiding worden ingevuld door sportverenigingen, scholen 

met topsportvoorzieningen (bijv. LOOT) en Olympische Netwerken. Deze begeleiding 

gebeurt op basis van vastgelegde afspraken tussen bonden en plaatselijke organisaties. 

Met daarin in ieder geval afspraken over de kwaliteitseisen van de dienstverlening, de 

begeleiding en de doelgroep. 

8
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versterking meerjaren 
opleidingsprogramma’s 
onder regie bond 

4.1 Meerjaren opleidingsplannen 
en -programma’s 
Op basis van een internationaal evi-
dence based model (Long Term Athlete 
Development, zie bijlage 1) kan per 
sporttak een vertaalslag worden 
gemaakt naar de specifieke eisen van 
de sport en de Nederlandse situatie. 

Sportbonden hebben de verantwoor-
delijkheid voor de ontwikkeling van 
een meerjaren opleidingsplan voor hun 
sporttalenten en het hiervan afgeleide 
meerjaren opleidingsprogramma.
Het opleidingsplan bestaat uit een 
beschrijving van talentindicatoren, 
normeringen, programma’s, benodigde 
begeleiding, aansturing en de vereiste 
randvoorwaarden.
Het opleidingsprogramma bestaat uit 
de concrete activiteiten voor de talenten 
ter voorbereiding op hun topsport- en 
maatschappelijke loopbaan. 

Het meerjaren opleidingsplan en 
-programma hebben de volgende 
kernelementen:
• Aansluiting op leeftijd, opleidingsfase
 en internationale norm/benchmark 
• Wetenschappelijk onderbouwd of
 evidence based
• Normering voor prestatieprofiel van
 de talenten
• Normering voor omvang, inhoud en
 kwaliteit van het programma
• Normering voor vereiste begeleiding
 en overige randvoorwaarden
• Curriculum voor de opleiding van
 talenten tot het beroep van topsporter
• Curriculum vertaald in een opleidings-
 programma
• Toepassing van een kijkwijzer en
 talentvolgsysteem

Activiteiten
• Ontwikkeling format voor meerjaren
 opleidingsplan en -programma door
 NOC*NSF i.s.m. bonden
• Ontwikkeling en uitvoering van meer-
 jaren opleidingsplan en -programma
 door bonden met ondersteuning
 van NOC*NSF

4.2 Certificering opleidings-
programma’s 
Door middel van certificering wil-
len NOC*NSF en de sportbonden de 
kwaliteit van de meerjaren opleidings-
programma’s monitoren en waarderen. 
Het certificeringsysteem wordt ontwik-
keld door een onafhankelijke instantie 
samen met NOC*NSF en sportbonden, 
mede gebaseerd op het systeem van de 

4 Aanpak en activiteiten
Betaald Voetbal Organisaties. 
Bij de inhoud van het certificering-
systeem wordt gekeken naar o.a. 
organisatie, middelen & faciliteiten, 
mensen & begeleiding en programma’s 
& resultaten. Het certificeringsysteem 
voor de opleidingsprogramma’s van 
bonden toont:
• de kwaliteit van de opleidings-
 programma’s
• welke componenten bijdragen aan
 een effectief talentontwikkelings-
 programma
• waar de grootste kansen op verbe-
 tering liggen en de prioritering daar-
 van
• op welke onderdelen de inzet van
 middelen het meeste effect zal
 opleveren
• de benodigde randvoorwaarden en
 faciliteiten 
Met behulp van het certificeringsysteem 
vindt een audit plaats waarbij de kwali-
teit van de opleidingsprogramma’s van 
bonden wordt gemeten.

Activiteiten
• Ontwikkelen certificeringsysteem door
 onafhankelijke instantie i.s.m. bonden
 en NOC*NSF
• Uitvoeren audits op basis van het
 certificeringsysteem door onafhanke-
 lijke instantie
• Versterking en doorontwikkeling 
 opleidingsprogramma’s door bonden
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van
 opleidingsprogramma’s door NOC*NSF
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4.3 Talentcoaches
Talenten in een kwetsbare leeftijd, bij 
wie de trainingstijd intensiveert en de 
prestatiedruk toeneemt, vereisen een 
professionele en deskundige begelei-
ding van een gespecialiseerde talent-
coach. 
Dit specialisme is achtergebleven. Daar-
naast stromen veel goede talentcoaches 
(te) snel door naar de seniorenselec-
ties of haken af om maatschappelijke 
redenen. 

Het aanstellen van een specifieke en 
stabiele groep van talentcoaches in de 
nationale opleidingsprogramma’s is 
van cruciaal belang. Het gaat steeds 
vaker om fulltime programma’s en om 
programma’s die grote aanpassingen in 
de inrichting van de leef- en trainings-
situatie vereisen. 

Talentcoaches dienen aan specifieke 
eisen te voldoen en voor langere tijd de 
keuze te maken voor het opleiden van 
talenten. De aanstelling dient voor de 
bond onderdeel uit te maken van hun 
lange termijn kaderplan voor topcoa-
ches waarin kwaliteit, continuïteit, 
opleiding en opvolging van het topkader 
worden gestuurd. 

Er moet worden nagegaan wat de 
mogelijkheid is van combinatiefuncties 
(of duale aanstellingen) voor regionale 
programma’s en sporttakken waar van-
uit de internationale norm geen fulltime 
opleidingsprogramma noodzakelijk is.

Activiteiten
• Opstellen regeling en criteria talent-
 coaches door NOC*NSF i.s.m. bonden
 en overheid
• Uitvoeren regeling talentcoaches

4.4 High Potential-status
De High Potential-status (HP-status) is 
bedoeld voor buitengewoon talentvolle 
sporters die het perspectief hebben om 
de absolute mondiale top te halen. Het 
profiel van deze talenten is gebaseerd 
op prestaties dichtbij de mondiale top 
16, ontwikkelingsprofielen in de betref-
fende sporttak, leeftijd en het gevolgde 
programma. Qua leeftijd behoren de 
HP’ers tot de oudste jeugdcategorie of 
de jongste senioren. De HP’ers kun-
nen aanspraak maken op de volgende 
voorzieningen: stipendium, onkosten-
vergoeding en optimaliseren individueel 
programma. 
Doelstelling is om door te groeien naar 
een maximale capaciteit van 50 sporters 
met een HP-status (aantal in 2006 was 
15). 

Activiteiten
• Criteria en toewijzing HP-status door
 NOC*NSF op basis van voordrachten
 door bonden
• Optimalisering individueel programma
 door prestatiemanagers NOC*NSF

4.5 Sportfonds Leo van der Kar
Er wordt bekeken in hoeverre het fonds 
op peil kan worden gebracht. Ook wordt 
een impuls gegeven aan de activiteiten 
in het kader van dit Sportfonds.

Het Sportfonds Leo van der Kar is in 
1960 opgericht door Leo van der Kar die 
besloot jeugdige sporttalenten in de 
gelegenheid te stellen trainingsstages 

te volgen in het buitenland. Sinds de 
oprichting van het Sportfonds hebben 
meer dan 1200 jonge sporters en 
coaches van die stages kunnen profi-
teren. Ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van het Sportfonds Leo van der 
Kar is in 1985 voor de eerste maal de 
Sportfondsweek georganiseerd. Daarbij 
werden - in een aantal verschillende tak-
ken van sport - buitenlandse topcoaches 
uitgenodigd om naar Papendal te komen 
om daar met een groep jonge sporters  
aan de slag te gaan. Naast het nuttige 
effect voor de jonge sporters zelf brengt 
deze formule met zich mee dat Neder-
landse trainers en coaches ‘life’ kennis 
kunnen nemen van de trainingsmetho-
den van buitenlandse specialisten. Deze 
Leo van der Kar-week heeft inmiddels 17 
keer plaatsgevonden. 

Activiteiten
• Aanvulling van het Sportfonds
 Leo van der Kar door inzet van
 NOC*NSF
• Trainingsstages, Leo van der Kar week,
 verkiezing van het sporttalent van het
 jaar door NOC*NSF
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versterking infrastructuur

4.6 Centra voor Topsport en Onder-
wijs en Nationale TrainingsCentra
In de fase waarin de omvang van trai-
nings- en wedstrijdprogramma’s sterk 
moet toenemen om de aansluiting op 
het internationale niveau te krijgen of te 
behouden, zorgt een aantal factoren die 
te maken hebben met de infrastructuur, 
voor uitval van een deel van de talenten. 
Voorbeelden hiervan zijn de combinatie 
sport en studie, het gebrek aan goede 
en beschikbare trainingsfaciliteiten, de 
toenemende reistijden en de beschik-
baarheid van voorzieningen. Zij vormen 
belangrijke randvoorwaarden voor het 
opleidingsprogramma van het sport-
talent. 

Een (beperkt) aantal Centra voor Top-
sport en Onderwijs (CTO) moet zorgen 
voor de optimale randvoorwaarden voor 
de hoogste nationale topsportprogram-
ma’s van bonden. Uniek aan deze centra 
is dat op één locatie trainen, studeren en 
wonen optimaal te combineren is. In Ne-
derland missen we, zeker in vergelijking 
met een aantal internationale concur-
renten, locaties waar een bundeling van 
opleidingsprogramma’s en faciliteiten 
gerealiseerd is.
Op een CTO kan een sporter zich 
optimaal met zijn sport bezighouden 
en heeft minimale reistijden omdat 
trainingsaccommodaties, onderwijsfa-
ciliteiten, huisvesting, en voorzieningen 
als (para)medische begeleiding, fysieke 
trainingen, en een sportpsycholoog 
aanwezig zijn.

Voor het onderwijs geldt daarbij de 
uitdaging dat het moet aansluiten op het 
fulltime trainingsprogramma. Verdere 
voordelen van bundeling zijn dat de 
collectieve voorzieningen voor verschil-
lende sporten gecombineerd kunnen 
worden. Dit leidt tot schaalvoordelen en 
doelmatigheid van bestedingen. 

Kenmerken van CTO’s zijn:
• Locatie met opleidingsprogramma
 voor talenten en topsportprogramma
 van dezelfde sporttak 
• Op een CTO vindt bundeling van
 meerdere sporten plaats
• Onderwijskolom (VO, MBO, HBO en
 universiteit) aansluitend op de
 verschillende trainings- en wedstrijd-
 programma’s (ook bij sport als
 primaire tijdsbesteding en omvang-
 rijke programma’s)
- Lessen worden aangepast op
 trainings- en wedstrijdschema
- Examens worden aangepast op
 trainings- en wedstrijdschema
- Langere totale studieduur, inclusief
 studiefinanciering mogelijk
- Vrijstellingen op basis van ervaringen
 (verworven competenties) als top-
 sporter
- Aanwezigheid sportopleidingen
• Breed pakket collectieve voorzienin-
 gen: mentale begeleiding, topsport-
 medische begeleiding, fysieke
 training, voedingsspecialisten,
 innovatie, tijdelijke en permanente
 huisvesting (woonplek)
• Voorzieningen voor huisvesting, ook
 voor trainingspartners, gastteams en
 gastsporters

• Alle faciliteiten op één locatie met
 minimaal verlies aan reistijd en afhan-
 kelijkheid van vervoer (fietsafstand!)
• Samenwerking met Olympisch 
 Netwerk op basis van convenant
• Spreiding van CTO’s wordt gecoördi-
 neerd en sluit aan op bestaande 
 infrastructuur en behoefte
• Aanstelling talentcoaches op CTO

Een bundeling in CTO’s is niet voor elke 
sporttak geschikt. Een beperkt aantal 
sporten is locatiegebonden vanwege 
bijv. de aanwezigheid van een specifieke 
trainingsaccommodatie op een be-
paalde plaats. Voor dergelijke Nationale 
TrainingsCentra zal dezelfde kwaliteit 
moeten worden nagestreefd als voor 
een CTO. Overeenkomsten met lokale 
onderwijsvoorzieningen en Olympische 
Netwerken ter ondersteuning van de 
programma’s is essentieel.

Activiteiten
• Opstellen criteria (programma van
 eisen) voor CTO’s en Nationale
 TrainingsCentra door NOC*NSF i.s.m.
 bonden en externe experts
• Ontwikkelingssysteem voor selectie
 en aanwijzing CTO’s en Nationale
 TrainingsCentra door NOC*NSF
• Stimulering en coördinatie van CTO’s
 en Nationale Trainingscentra door
 NOC*NSF i.s.m. externen

14
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4.7 Regionale talentontwikkeling
Regionale talentontwikkeling en talent-
coaches d.m.v combinatiefuncties
Daar waar geen fulltime opleidingspro-
gramma noodzakelijk is willen we, in 
nader overleg met de overheid (OCW) en 
met de ALO’s, de kansen voor combina-
tiefuncties benutten. Een talentcoach 
voert voor een gedeelte onderwijstaken 
uit en voor een gedeelte coachtaken. 

Regionale talentontwikkeling 
en onderwijs
Bonden met regionale opleidingspro-
gramma’s kunnen overeenkomsten 
sluiten met onderwijsinstellingen vanuit 
de volledige ‘onderwijskolom’. Er zijn 
verschillende initiatieven om het aantal 
LOOT-scholen te gaan uitbreiden in het 
voortgezet onderwijs (VO), maar ook om 
een vergelijkbaar systeem op te zetten in 
het beroepsonderwijs, door het instellen 
van ‘LOOT-ROC’s’. De regionale trainings-
programma’s worden aangesloten op 
de locaties van de regionale trainings-
centra, onderwijs en de Olympische 
Netwerken. 

Regionale talentontwikkeling 
en Olympische Netwerken
Op basis van overeenkomsten met sport-
bonden kunnen Olympische Netwerken 
een ondersteunde en faciliterende rol 
spelen t.b.v. de regionale talentontwik-
kelingsprogramma’s (net als t.a.v. de 
CTO’s). 

Activiteiten
• Inventarisatie van landkaart locaties
 topsport, opleidingsprogramma’s
 van bonden, onderwijsvoorzieningen
 (LOOT) en Olympische Netwerken door
 NOC*NSF
• Dienstenpakket vanuit Olympische
 Netwerken en vanuit onderwijs voor
 talenten o.b.v. criteria vanuit de sport

Topsport en onderwijs

Uit het voorgaande blijkt dat er veel kansen zijn voor samenwerking tussen het onderwijs 

en de sport op het gebied van talentontwikkeling. Zo kan aanpassing van onderwijs-

programma’s op de wedstrijd- en trainingsprogramma’s het rendement verhogen en de 

uitval van talenten voorkomen. De Onderwijsraad onderschrijft het belang van speciale 

voorzieningen voor sporttalenten. 

In hun advies ‘Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren?’ uit mei 2004 adviseert 

de Onderwijsraad het ministerie van OCW maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat 

scholen meer ruimte en mogelijkheden krijgen om tegemoet te komen aan de bijzondere 

behoeften van sporttalenten. 

In aanvulling op het LOOT-systeem in het voortgezet onderwijs zijn wat NOC*NSF betreft 

in eerste instantie vooral voorzieningen in het BVE-veld, de HBO’s en op universiteiten 

van belang. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling van CTO’s, maar ook om verbe-

tering van de regionale talentontwikkeling. Om dit te bereiken denken we aan verruiming 

van de wettelijke mogelijkheden voor scholen om aangepaste onderwijsprogramma’s 

te draaien en mogelijkheden tot ondersteuning daarbij. NOC*NSF is hierover in gesprek 

met het ministerie van OCW, mede in het kader van de Alliantie tussen OCW, VWS en 

NOC*NSF: ‘Onderwijs en sport: samen sterker’. Uiteraard vindt over deze onderwerpen 

ook overleg plaats tussen onderwijsinstellingen en NOC*NSF.
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Meerjaren opleidingsplan o.b.v. 
‘Long Term Athlete Development’ 
model van I. Balyi, Canada

18+ jr. 19+ jr. Trainen om Train to win 
  te winnen  Maximaliseren fysieke 
   training, specifieke 
   vaardigheden (onder- 
   deel, positie) en 
    internationaal podium   
15-21jr. 16-23 jr. Trainen voor Train to compete 
  hoog niveau De motor optimaliseren 
   en sporttak / onderdeel  
   / positie specifieke vaardig- 
   heden ontwikkelen
11-15 jr. 12-16 jr. Trainen voor Train to train 
  omvang De motor opbouwen 
   en sporttakspecifieke 
   vaardigheden ontwikkelen
8-11 jr. 9-12 jr. Leren trainen Learning to train 
   Basis sporttechnische  
   vaardigheden en fysieke 
   trainingsvormen
6-8 jr. 6-9 jr. Oriëntatie FUNdament  
   + basis bewegings- 
   vaardigheden één 
    of meer sporttakken
0-6 jr. 0-6 jr. Spel FUNdament 
   Gymnastiek 
   Zwemmen 
   Lopen 
   Fietsen

Bijlage 1 
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Dan kan ik nog zo hard trai-
nen op de beweging, maar
dan zal ik in de rol van men-
tor moeten en werken aan
het zelfvertrouwen. Ik denk
dat één trainer best in staat is alle vijf de rollen
te vervullen, maar een trainer heeft natuurlijk wel
de voorkeur voor bepaalde rollen die hem
gemakkelijker afgaan. Een coach moet
dan de keuze maken, of zich aanpas-
sen en proberen deze rol onder de
knie te krijgen, of zorgen dat hij ie-
mand in de staf heeft die deze rol
kan uitvoeren. Het is mogelijk om
iemand te scholen in een be-
paalde rol, want je kunt een rol
goed uitvoeren van nature of
vanuit aangeleerde vaardig-
heid. Binnen een goed bege-
leidingsteam zijn de
verschillende rollen in
ieder geval goed afge-
dekt. Als je allemaal de-
zelfde types in een team hebt,
vullen deze elkaar niet aan, maar bevestigen zij
elkaar alleen maar in wat zij gemeen hebben.
Je krijgt dan een soort bedrijfsblindheid. Ze zul-
len heel goed met elkaar om kunnen gaan,
omdat de types op elkaar lijken. Als de tempe-
ramenten gelijk zijn, ondanks dat de types dan
nog wel kunnen verschillen, dan hebben men-
sen al een hele sterke binding met elkaar. Dat
is heel natuurlijk, maar werkt dus niet ideaal.”

Kennen en begrijpen
“De types en de vier letters zijn een interessant gegeven, maar
deze worden in dienst gesteld om te kunnen coachen vanuit de
sporter. Als jij de sporter beter leert kennen en begrijpen, dan
kan je hem beter coachen. Je kunt dan beter de verbinding leg-
gen tussen jouw eigen persoonlijkheid en die van de ander. Als
ik weet hoe ik zelf in elkaar zit en ik weet hoe de sporter in el-
kaar zit, dan kan ik beter de juiste knoppen weten te vinden op
de sporter. In een team levert dit weer de interessante informa-
tie dat je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren als bepaalde
persoonlijkheden hun eigen boodschap naar elkaar gaan uitdra-
gen. Daar kan je een teamprofiel van maken en dan zie je snel
genoeg wat matcht en wat problemen zou kunnen opleveren.
Welke typen zijn dominant in een team? Hebben wij een team
dat veel nadenkt? Of hebben wij een heel praktisch team? Of
juist een team dat idealen nastreeft? Een team dat vernieuwend
wil zijn? Is het een routinematig team? Dat zijn allemaal moge-
lijkheden die je vanuit een teamprofiel kan vinden.” 

Groepstypenlens
Als je een sterkte-zwakte analyse wilt maken van een team kan
de groepstypenlens uitkomst bieden. Je kijkt welke letters er
veel voorkomen binnen het team. Hier zijn conclusies aan te ver-
binden. Als je bijvoorbeeld veel extroverte teamleden hebt, zorg
dan dat ook de introverte teamleden wel eens aan het woord
komen. Zijn er veel intuïtieve teamleden, zorg dan dat de details
niet over het hoofd worden gezien. “In mijn optiek moeten alle

temperamenten in een succesvol
team vertegenwoordigd zijn. Als
er maar twee temperamenten in
een team vertegenwoordigd zijn,
dan is dat echt te weinig. In prin-

cipe kunnen sporters van alle temperamenten uitstij-
gen tot het hoogste niveau, maar in een team

moeten zij elkaar juist aanvullen. Dat is het in-
teressante van teamsport. Allemaal vaklui
werkt niet, allemaal wachters werkt ook niet,
er moet een mix zijn. Als je een teamprofiel
gemaakt hebt, zou je kunnen kijken waar
de sterke punten en de zwakke punten zit-
ten. Je zou dan zelfs kunnen selecteren
op een bepaald type sporter, wat nog
niet in het team vertegenwoordigd is.
Elke trainer maakt een teamprofiel.
Als hij te veel verdedigers heeft en
te weinig aanvallers, dan wil hij
aanvallers aantrekken. Dit is ook
een teamprofiel. Een trainer zet
daarbij spelers ook neer waar zij
het beste functioneren. Met
behulp van Action-Type kan je
echter nog beter begrijpen
wat er gebeurd. Je kunt van
tevoren inschatten welk

type speler je binnenhaalt en hoe deze zal functioneren
binnen de groep.”

Conflicten
Mensen met botsende temperamenten en types kun-
nen sneller met elkaar in conflict komen. Zij zullen el-
kaar niet altijd goed begrijpen. “Een conflict is een

goudschat”, aldus Murphy. “Een conflict geeft je de kans om op
een heel hoog niveau te verbeteren. Een conflict is er om beter
uit te komen. Een conflict gaat vaak over het gedrag van men-
sen. Maar wij denken dat het over de persoon gaat. Als ik als
coach een boodschap uitzend en deze komt niet over. Dan kan
ik twee dingen denken, of de sporter snapt het niet en ik geef
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“Wij gaan uit van vijf rollen voor een
coach en aan die rollen hangen compe-
tenties (tekening 1). Daar moet je kennis
voor hebben, vaardigheden voor bezitten
en een bepaalde grondhouding hebben.
Een authentieke trainer/coach is altijd
zichzelf en vanuit zijn kracht vervult hij
een aantal meer specifieke rollen. De rol
van mentor, inspirator, coach, trainer of
de rol van gids. Dan gaat het erom dat je
in staat bent deze rollen goed uit te voe-
ren en adequaat te communiceren met
de sporter en competenties voor nodig.
We spreken dan van stijlflexibiliteit.Want
als de sporter aangeeft een bepaalde be-
weging niet goed uit te kunnen voeren,
dan ga je in de rol van trainer. Maar wat
als de beweging niet lukt doordat de spor-
ter onvoldoende zelfvertrouwen heeft?

Het oplossen van conflicten tussen types

Vaak ontstaan er conflicten tussen de verschillende types. De
coach moet zorgen dat deze op een positieve manier opgelost
worden. Belangrijk is, hoe moeilijk het ook mag zijn, tenminste
de helft van de tijd te handelen tegengesteld aan je type voor-
keur. 

Als je een voorkeur hebt voor:
Extraversion (E): Stop, kijk en luister. 
Introversion (I): Uit jezelf. 
Sensing (S): Er zit meer achter conflicten dan alleen de 

feiten. 
Intuition (N): Vasthouden aan punten. 
Thinking (T): Uit enige oprechte emoties. 
Feeling (F): Wees direct en confronterend. 
Judging (J): Onthoud dat je niet altijd gelijk hebt. 
Perceiving (P): Neem een duidelijke positie. 

Peter Murphy, expert in
coaching en teambuilding,
over Action-Type (2)

“Samen voor ons eige”“Samen voor ons eige”

In de vorige TrainersMagazine introduceerden wij Peter Murphy
en zijn Action-Type model dat kan leiden tot ‘Totaalcoachen’. 
Er werd een globaal overzicht geschetst van hoe een coach zijn
sporters beter kan leren kennen en begrijpen en vanuit dat per-
spectief beter kan coachen. Een mens heeft één van de vier
temperamenten, te weten vakman, wachter, rationalist of idea-
list. Dit kan verder uitgewerkt worden naar de 16 Action-Types.
Peter Murphy gaf aan dat er veel manieren zijn waarop de
coach kan werken met het model. Deze verschillende invals-
hoeken noemt hij ‘lenzen’. In dit artikel zal Peter Murphy verder
ingaan op deze ‘lenzen’, hiermee zal hij verder uitdiepen hoe
een coach meer uit de sporter kan halen.

Tekst: Hans Slender

Tekening 1: Het coachniveau model

“Wij gaan uit van vijf rollen voor een coach 

en aan die rollen hangen competenties”

“Een conflict is een goudschat”
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dat hij alles weet, die is nabij het einde.
Je moet je blijven ontplooien. Eigenlijk
moet de coach zich nederig opstellen, hij
moet niet op de voorgrond staan. Hij is
de ontbrekende schakel die in het sport-
proces sturing geeft. Het trainings- en
wedstrijdprogramma dat gedraaid wordt
staat nauw in verband met leren en het
team overstijgt het individu. Het pro-
gramma komt op één, het team op twee
en dan komt op drie de sporter. De spor-
ter is het individu waar de coach mee aan
de slag moet om beter te maken. Maar
de individuele doelstellingen mogen nooit
overstijgend zijn aan de teamdoelstellin-
gen. Zo kijk ik ook naar samenwerken. Je
werkt alleen samen, om er zelf beter van
te worden. Je wilt altijd iets terug krijgen
uit een goede samenwerking. Dat is het
idee achter teamsporten. Als je weet dat
jij ergens minder goed in bent, dat er dan
iemand anders is die dit voor jou over-
neemt, want jij doet dat ook voor hem. Zo
ontstaat er respect en vertrouwen, de
basis van succesvolle teams. Van Kooten
en De Bie hadden daar een mooie uit-
drukking voor: ‘Samen voor ons eige’. Dit
is het speelveld waar de coach sturing
aan moet geven.”

12 Augustus/September 2007

op, of ik probeer het anders te formuleren omdat mijn manier
van verzenden niet klopt. Daar kan ik als coach weer beter uitko-
men. Zo is het ook met een conflict. De sporters begrijpen el-
kaar niet. Als je het conflict gaat oplossen, dan leren zij elkaar
begrijpen en kunnen zij elkaar beter gaan aanvullen, dat is
winst. Sporters die vrijwel gelijke persoonlijkheden en kwalitei-
ten hebben, komen niet snel in conflict. Sporters die elkaar zou-
den kunnen versterken wel.”

Interactiestijlenlens
Een andere manier om naar Action-Type te kijken is vanuit de
communicatie. “Is de speler iemand die leiding neemt, iemand
die de koers uit zet, werkt hij liever achter de schermen of is het
iemand die de boel in gang zet? Iemand die graag achter de
schermen werkt, moet je niet in de positie zetten de leiding te
nemen. Deze stijlen moet je onderkennen en daar kan je ze ook
op aanspreken. Een coach die zelf graag de leiding neemt, die
heeft vaak het gevoel dat je weinig kan met iemand die liever
achter de schermen werkt. Maar deze heb je wel nodig in het
team. Want deze mensen lossen problemen op die jij als coach
wellicht niet eens in de gaten hebt.” In elk van de temperamen-
ten zijn de verschillende interactiestijlen vertegenwoordigd. In
het onderstaande schema zie je per interactiestijl achtereenvol-

gens een idealist, wachter, rationalist en vakman die deze inter-
actiestijl bezit.

Mentale vaardigheden
“In het verleden is gebleken dat ook een topspeler baat kan
hebben bij het aanleren van bepaalde mentale vaardigheden.
Het is onrealistisch te denken dat de echte toppers nooit een
zwak moment hebben. Elke sport zou baat kunnen hebben bij
mentale begeleiding. De coach is de persoon die met deze spor-
ter werkt en hem kan sturen in deze mentale vaardigheden. Ook
in de amateursport is er op dit vlak winst te behalen.” De coach
probeert problemen van een sporter op te lossen. Daartoe
heeft hij vijf eerder geschetste rollen voorhanden. Door de spor-
ter beter te begrijpen en leren kennen (Action-Type) kan hij dit
proces verbeteren. De Action-Types kunnen nog veel meer in-
zicht geven waar een coach rekening mee kan houden, dit levert
vele lenzen waarmee naar het model gekeken kan worden: de
teamrollenlens, kwadrantenlens temperamentenlens, dynamie-
klens, aandachtsstijlenlens, taallens, conflicthanteringslens en
de in dit artikel behandelde groepstypelens en interactiestijlen-
lens. Ook de koppeling naar de motorische vaardigheden van
een sporter kan via Action-Type gemaakt worden. Veel te veel
dus voor twee artikelen. Peter Murphy vindt het belangrijk dat

coaches vooral leren begrijpen dat zij
moeten leren de sporter te begrijpen,
de sporter centraal te stellen. 

Samenwerken
“Als je begint met coachen, dan begin
je met leren, en dat stopt nooit. Voor
een coach is elke dag weer een studie-
dag. De coach is de student en de
sporter is de universiteit. Elke dag krijgt
de student weer meer kennis aangebo-
den door de universiteit. Veel coaches
willen dit omdraaien en de sporter
zaken leren, maar dat werkt niet. De
coach moet leren hoe hij alles uit de
sporter kan halen. Een coach die zegt

Effectief communiceren met Action-Type:

Extraversion (E) - Extrovert
- Vestig de aandacht op mensen, plaatsen en

dingen 
- Spreek persoonlijk; gebruik geen memo's 
- Maak een groepspresentatie 
- Moedig verder overleg aan 
- Beantwoord vragen onmiddellijk 
- Benadruk actie versus studie 
- Hou ze gezellig bezig 

Introversion (I) - Introvert
- Vestig de aandacht op gedachten en reflec-

tie 
- Schrijf eerst, spreek dan pas persoonlijk 
- Maak een één-op-één presentatie 
- Geef tijd om vooraf na te denken 
- Probeer vriendelijk de persoon aan het pra-

ten te krijgen 
- Geef achteraf tijd om na te denken 
- Houdt het zakelijk 

Sensing (S) - Zintuigelijk
- Verduidelijk het onderwerp van bespreking 
- Presenteer in een opeenvolgende manier 
- Leg de nadruk op feiten en praktische as-

pecten 
- Geef volledige details 
- Geef bewijs van succes uit het verleden 
- Reduceer het risiconiveau 
- Ontwerp gedetailleerde oplossingen 
- Laat zien waarom het zin heeft 
- Leg de nadruk op concrete resultaten 
- Check regelmatig of je de persoon begrijpt.

Intuition (N) - Intuïtief
- Begin met het overzicht 
- Laat vertrouwen en enthousiasme zien 
- Leg de nadruk op concepten en ideeën 
- Ga niet hard aan de slag met details 
- Presenteer mogelijkheden / implicaties 
- Wees voorbereid op grote sprongen voor-

waarts 
- Leg de nadruk op wat nieuw / creatief is 
- Vermeld de uitdagingen 
- Wijs de voordelen aan 
- Verwacht en verwelkom hun ideeën 

Thinking (T) - Denken
- Organiseer je presentatie 
- Kom snel ter zake 
- Wees logisch, analytisch en objectief 
- Wees beknopt, duidelijk en kalm 
- Definieer termen 
- Verklaar onderliggende principes 
- Behandel de kwestie met competentie 
- Vermeld kosten / baten, voors en tegens 
- Vermijd emotionele verzoeken 

Feeling (F) - Voelen 
- Wees warm, vriendelijk en enthousiast 
- Begin met speciale waardering 
- Begin met punten van overeenkomst 
- Geef voorbeelden en verhalen 
- Laat zien hoe het behulpzaam en liefdevol is 
- Vertel waarom het waardevol is 
- Verbind het met persoonlijke doelstellingen 
- Vermeld anderen die het steunen 
- Vermijd zwaar vertrouwen op data 

Judging (J) - Oordelend
- Wees stipt; begin op tijd 
- Organiseer grondig 
- Vertel hen jouw tijdsplan 
- Geen afdwalingen of verrassingen 
- Volg je plan voor het gesprek 
- Leg de nadruk op schema's / deadlines 
- Wees beslist; vermeld conclusies 
- Verwacht / vraag om een snelle beslissing 

Perceiving (P) - Afwachtend
- Geef speling op de begintijd 
- Presenteer een positie als voorlopig 
- Geef opties, wees voorbereid op afdwalin-

gen 
- Laat ze conclusies trekken 
- Vermijd deadlines en schema's 
- Laat tijd voor een beslissing toe 
- Vervolg en duw zachtjes 
- Wees niet te glad 

1. De koers uitzetten

- Directieve reagerende stijl
- Inzet voor plan en actie
- Wil het proces volgen

ENFJ (de Leraar), ISTJ (de Plichtvervuller), 
INTJ (de Mastermind) ISTP (de Ambachtsman)

2. De leiding nemen

- Directieve agerende stijl
- Inzet voor afronding
- Wil resultaten zien

ENFJ (de Leraar), ESTJ (de Supervisor),
ENTJ (de Veldheer), ESTP (de Promotor)

3. Achter de schermen werken

- Informatieve reagerende stijl
- Inzet voor het beste resultaat
- Wil de richting van het proces beïnvloeden

INFP (de Heler), ISFJ (de Loyalist),
INTP (de Architect), ISFP (de Componist)

4. In gang zetten

- Informatieve agerende stijl
- Inzet om mee te doen
- Wil aandacht voor de interacties binnen

het proces

ENFP (de Inspirator), ESFJ (de Verzorger),
ENTP (de Uitvinder), ESFP (de Performer)

“Iemand die graag achter de schermen werkt, moet je niet in de positie zetten

de leiding te nemen”

Bronnen:

Jan Huijbers & Peter Murphy – Totaalcoachen

http://www.actiontype.nl

http://piazza.iae.nl/users/pmast/Info/WatIsDeMBTI.htm

“Voor een coach is elke dag weer

een studiedag”



Publicatie : Parool 
Datum : 23/06/2007
Pagina : 52

Oplage : 86.360
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 20275,40
Regio : landelijk

COMMENEE,CHARLES VAN - TECHNISCH DIRECTEUR NOC*NSF
alleen voor intern/eigen gebruik 7866 00108 103 00 00



Publicatie : Parool 
Datum : 23/06/2007
Pagina : 52

Oplage : 86.360
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 20275,40
Regio : landelijk

alleen voor intern/eigen gebruik 7866 00108 103 01 00



Publicatie : Parool 
Datum : 23/06/2007
Pagina : 52

Oplage : 86.360
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 20275,40
Regio : landelijk

alleen voor intern/eigen gebruik 7866 00108 103 02 00



Publicatie : Parool 
Datum : 23/06/2007
Pagina : 52

Oplage : 86.360
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 20275,40
Regio : landelijk

alleen voor intern/eigen gebruik 7866 00108 103 03 00



In de aanloop naar het EK heeft het

Action Type-programma van Peter

Murphy een belangrijke rol gespeeld.

Foppe had behoefte aan meer inzicht

in het karakter en het gedrag van de

spelers van Jong Oranje, maar ook in

dat van het begeleidingsteam. Hij

hoopt door die informatie beter te kun-

nen coachen en beslissingen te nemen.

Aanpak
Wat is de aanpak van Murphy? Hij

legt spelers en staf eerst uitgebreide

vragenlijsten voor en op basis van de

antwoorden typeert hij individuele

spelers, benoemt de kenmerken van

het team en de staf. Hoe reageren zij

op conflicten en stressituaties? Op

welke manier pikken ze informatie

het beste op en nemen zij beslissin-

gen? Wat is het voorkeursgedrag van

de staf en hoe komt dat bij de spe-

lersgroep over? Als je dat precies weet

en je doet wat met die informatie,

ontstaat er veel meer begrip voor ge-

dachten en gevoelens van elkaar. Ga

je goed met elkaar om en je begrijpt el-

kaar, dan is een goed resultaat in mijn

ogen een logisch uitvloeisel.

Intuït ieve voelers
Hoe hebben we concreet onze aanpak

aangepast aan de uitkomsten van Ac-

tion Type-programma?

De spelersgroep valt volgens Murphy

te omschrijven als ‘bedachtzame doe-

ners’ en vooral ‘intuïtieve voelers’. Dit

Jong Oranje is een hecht collectief,

een groep harde werkers die bestaat

uit spelers die voor elkaar goed hun

best willen doen. Er zitten veel intro-

verte spelers tussen, meer dan extra-

verte spelers. Een groep die belang

hecht aan een goede sfeer. Het zijn

spelers die het prettig vinden om

apart feedback te krijgen over hun

functioneren.

Visueel
Uit de analyse van Peter Murphy blijkt

ook dat deze groep heel erg visueel

ingesteld is. Conclusie: bied deze

groep alleen zeer beknopte informatie

en korte wedstrijdbesprekingen aan.

Kies liever voor veel videobeelden van

de tegenstander. Op de dag zelf mag

je deze groep van ‘intuïtieve voelers’

geen nieuwe informatie meer geven.

Daarom vult Foppe de twee korte be-

sprekingen op de wedstrijddag alleen

met een beknopte herhaling van de

afspraken bij spelhervattingen en

slechts enkele algemene afspraken en

gaat hij vervolgens op gevoel met de

groep aan de slag. Dat past helemaal

bij deze groep en de coach. Uit de

analyse van Peter Murphy komt na-

melijk naar voren dat het team en de

coach elkaar naadloos aanvoelen om-

dat ook Foppe tot het type ‘intuïtieve

voeler’ behoort. Op basis daarvan is

hij heel goed in staat om deze spelers

op hun gevoel aan te spreken en dat

is wat zij nodig hebben. De groeps-

kenmerken hebben er ook toe geleid

dat in de rust van een wedstrijd de

informatie naar de groep toe beperkt

bleef tot hoogstens drie of vier aan-

dachtspunten, waarbij ook nog eens

ruimte voor een dialoog was. Dat

duurde in totaal twee of drie minu-

ten, meer niet. Het paste bij deze

groep spelers bijvoorbeeld ook niet

om bij een wisselspeler nog eens, vlak

voordat hij het veld betrad, op een

magneetbord snel zijn taak bij spel-

hervattingen door te nemen. Die in-

formatie neemt zo’n type speler op

zo’n moment niet op. Andere types

hebben daar juist wel behoefte aan.

Met Peter Murphy hebben we tijdens

het EK ook overlegd over de gewenste

aanpak bij de wisselspelers. Hij heeft

voor dat doel de informatie uit die

vragenlijsten gebruikt voor een advies

over hoe we het beste kunnen om-

gaan met elke speler die weinig of

geen speelminuten krijgt. De ene spe-

ler blijkt op basis van die analyse

vooral baat te hebben bij extra aan-

dacht en arbeid na een groepstrai-

ning, bij een ander karakter past beter

een persoonlijk gesprek van Foppe op

de kamer van de speler. Bij een derde

speler is het al voldoende als je hem

op weg naar een trainingsveld vraagt

hoe het met hem gaat. Zo zijn we

heel individueel ook met elke wissel-

speler aan de slag gegaan. Jenner ver-

toonde bijvoorbeeld in het begin van

het toernooi een bepaald gedrag dat

in deze groep wat minder werd geac-

cepteerd. Ook daarover is met hem

door Foppe gesproken op een manier

die past bij zijn karakter. Het gevolg

was dat hij na anderhalve week op-

eens weer heel hard ging trainen,

hoewel hij geen basisspeler meer

was. Vanaf dat moment heeft hij ook

in de rol van wisselspeler een belang-

rijke bijdrage aan het uiteindelijke

succes geleverd.

Andere types
Foppe en ik zijn totaal verschillende

types. Ik ben voor 90 procent een den-

ker, die ook tijdens een wedstrijd on-

der bijna alle omstandigheden af-

stand kan nemen. Foppe coacht voor-

al op basis van intuïtie en emotie en

in negen van de tien gevallen neemt

hij op basis daarvan een goede beslis-

sing. De kracht van Foppe is dat hij

aanvoelt als hij daarin dreigt door te

schieten en dan vraagt hij feedback

aan mij. Ik benader ook een doelpunt

heel anders dan Foppe. Een doelpunt

is voor mij niets anders dan een tus-

senstap naar het uiteindelijke doel:

het winnen van de wedstrijd. Over-

dreven reacties van de doelpunten-

maker die in de hekken klimt of jui-

chend over het halve veld sprint, zijn

aan mij niet besteed. Dat vind ik al-

leen op zijn plaats als je in de aller-

laatste minuut door dat doelpunt een

belangrijke wedstrijd hebt beslist. Wat

mij bijvoorbeeld fascineerde, was het

gedrag van het Amerikaanse vrou-

wenvoetbalteam in de Olympische fi-

nale tegen Brazilië. Ik zat bij die wed-

strijd op de tribune en zag na een

doelpunt negen veldspeelsters me-

teen naar de eigen helft rennen om

meteen weer in een soort aanvals-

houding klaar te staan. Alleen de

speelster die had gescoord, werd een

paar seconden gegund om te juichen.

Het kan niet anders dan dat de Brazi-

liaanse meiden door die houding

geïmponeerd zijn geweest.

www.devoetbaltrainer.nl

Action Type                       Het technisch EK-dagboek 

Foppe coacht op basis van intuïtie en emotie

Voor meer informatie: www.actiontype.nl
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Maandag 25 juni
Twee dagen na de zinderende finale

en een dag na de grandioze huldiging

in Heerenveen wacht al weer een ge-

wone werkdag in Zeist. Foppe, Wim

van Zwam, Wim Koevermans, Albert

Stuivenberg, Hans Schrijver, Ruud

Dokter en ik houden al een eerste

evaluatie. We zijn niet alleen uiterst

content over het eindresultaat, maar

ook over de voorbereiding. De vraag

ligt nu op tafel: welke stappen kun je

straks bij de Olympische Spelen toch

nog zetten? We komen tot de conclu-

sie dat dit vooral zou kunnen zijn wat

de spelers met onze voorinformatie in

het veld doen. Wat ons bezighoudt, is

de vraag: waarom zetten de spelers

van Jong Oranje in de verlenging te-

gen Engeland hoogstens 10 tot 20 pro-

cent van onze informatie om in da-

den op het veld terwijl de tegenstan-

der helemaal k.o. was en in de finale

zeker 80 procent? Er is veel winst te

behalen als we het antwoord op die

vraag vinden en vervolgens kunnen

vermijden dat er nog wedstrijden ko-

men waarin dat percentage zo laag is

omdat blijkbaar emotie en inzet die

informatie en dus het verstand op dat

moment verdringen. Bij het zoeken

naar die oplossing zal Peter Murphy

zeker weer een rol gaan spelen. Het

EK is afgesloten, de voorbereiding op

de Olympische Spelen kan beginnen.

Foppe heeft daarover vandaag, 25 juni

2007, al een eerste gesprek met Henk

Kesler, directeur betaald voetbal van

de KNVB… 

Dinsdag 26 juni
Ik ga, eenmaal thuis, dit dagboek slui-

ten. Maar niet eerder dan dat ik nog

een aantal dingen vanuit de evalu-

atiestoel heb opgeschreven.

Finale
Sommige mensen denken misschien

dat Drenthe in de finale een publieks-

wisseling kreeg, maar dat is zeker

niet zo. Hij werd gewisseld, omdat hij

in die fase van de finale niet meer in

dienst van het team speelde, maar

aan zijn eigen wedstrijd was begon-

nen. Ook de wissel Luigi Bruins voor

Maceo Rigters had niets met bijvoor-

beeld het gunnen van speelminuten

aan Bruins te maken. Het was een

tactische wissel om het evenwicht op

het middenveld te herstellen. Op zo’n

niveau is het onzin om op basis van

sentimenten te wisselen. Elke wissel

dient dan in het teken van een opti-

maal wedstrijdresultaat te staan.

Fitheid
Zowel bij het EK in Portugal als tij-

dens dit EK blijkt in de finale dat we

de fitste ploeg van het toernooi zijn.

Spelers geven na afloop aan dat ze

zich zo fit voelen dat ze het gevoel

hebben meteen aan een nieuw sei-

zoen te kunnen beginnen. Dat heeft

alles te maken met de trainingsme-

thoden van Foppe na de constatering

dat de groep bij de start van de voor-

bereiding er fysiek heel slecht op-

stond. Daarna is er dagelijks gewerkt

aan het versterken van de stabiliteit

en hij heeft aangetoond welke enor-

me progressie je dan in korte tijd

kunt maken. Een beter bewijs dan

twee keer met zo’n fitte groep een EK

afsluiten is er toch niet?

Juiste  posit ie
Een andere belangrijke verklaring

voor het succes is dat voor alle spe-

lers geldt dat ze op een positie heb-

ben gestaan waar ze het beste tot hun

recht komen. Niemand heeft op een

voor hem onnatuurlijke positie ge-

speeld. Bakkal heeft in zijn loopbaan

bijvoorbeeld vaak als linker vleugel-

spits gespeeld. Dat is in onze ogen

niet zijn positie. Bakkal is een aanval-

lende middenvelder die gevoed moet

worden, zodat hij kan penetreren in

de ruimtes die de tegenstander biedt.

Dan is hij een fantastische voetballer.

Heel belangrijk is ook zijn kwaliteit

om heel snel te draaien als hij de bal

krijgt aangespeeld wanneer hij met

de rug naar het doel van de tegen-

stander staat. Daardoor kan hij snel-

ler dan de tegenstander verwacht

weer in voorwaartse richting voor een

voortzetting zorgen. Dat belangrijke

detail voor zijn positie beheerst hij als

geen ander. Ook niet onbelangrijk

voor zijn positie is dat hij perfect aan-

voelt waar hij vrij zal staan. Zijn

hoofdtaak moet echter niet zijn ande-

re spelers ‘voeden’, zoals Aisatti dat

doet, want in die rol is Bakkal een

minder vaardige voetballer. Zo heb-

ben we elke speler geanalyseerd en

vervolgens bleek dat we een elftal

konden samenstellen waarin elke ba-

sisspeler op de voor hem, in onze

ogen beste positie kon staan. We heb-

ben op geen enkele positie hoeven

schipperen. Dat streeft natuurlijk elke

trainer na, maar gebrek aan bepaalde

types of kwaliteit binnen een selectie

of schorsingen en blessures staan in

de praktijk dat streven vaak in de

weg. Voor Jong Oranje gold dat tijdens

dit EK gelukkig niet.

Zo, dat was het dan echt. Voor de

tweede keer op rij zijn we Europees

kampioen. Als trainer én liefhebber

heb ik de in afgelopen weken, beter is

te spreken van het afgelopen jaar,

vooral van het proces genoten dat tot

dit schitterende eindresultaat heeft

geleid. De nieuwe uitdaging wacht! 
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“Ik ben eigenlijk een performance consultant, een prestatiemanager.
Mijn insteek is altijd dat ik probeer te faciliteren, dat degene waarmee
ik werk beter kan worden. Kan ik hem laten zien wat hij in huis heeft?
Kan ik de sporter helpen zich te ontplooien tot een nog betere sporter?
Mijn drive is dat de sporter kan laten zien wat hij kan op het moment
dat het er echt om gaat. Hij moet zijn talent volledig gebruiken, met de
vaardigheden die hij geleerd heeft, om te laten zien welk niveau hij kan
halen. Hij geeft uitdrukking aan zichzelf om te laten zien wie hij is en
waar hij heen wil. Dat proces vind ik leuk om te begeleiden.”

Ontwikkelen
“Op jonge leeftijd ben ik gestopt met volleybal. Ik speelde op
hoog niveau, maar vond dat wij te weinig trainden. Dan heeft het
naar mijn idee geen zin om er tijd aan te besteden. Ik was toen
een jaar of 22-23. Ik trainde altijd al wat lagere clubs en jeugd-
teams en deze teams hadden toen altijd al vrij goede resultaten.
Blijkbaar lag het vak van coach mij wel. Tijdens mijn studie fysio-
therapie ben ik verder gegaan als volleybalcoach. Ik heb altijd
sterk gekeken naar de ontwikkeling in andere sporten. Bij an-
dere sporten valt wat te halen, daar kun je van leren. In het vol-
leybal weet je dat als je goed gestructureerd aan het werk gaat,
je voldoende traint en de juiste mensen bij elkaar zet, je een
heel leuk team kunt opbouwen. Als je dan nog betere spelers
erbij krijgt, die zich op een nog hoger niveau kunnen ontwikke-
len, kun je zelfs nog een stap verder gaan.” Uiteindelijk coachte
Murphy enkele jaren het Nederlandse damesvolleybalteam en
was hij ook technisch-directeur bij de volleybalbond. Inmiddels
heeft hij als prestatiemanager topsport zijn coachvisie verbreed.

Coachen
“Wat is coachen? Is coachen een kopie van jou over een ander
leggen? Met de insteek: zo heb ik het altijd gedaan, dat moet
voor jou ook werken. Of draai je het om en ga je uit van het ta-
lent van de sporter. Iedere sporter heeft talent. Alleen de vraag
is wat voor soort talent. Als jij een talent hebt waarbij je maxi-
maal op 50 % kan komen van wat er gevraagd wordt aan de top,
dan zal je de top niet halen. Je kunt ook dan er alles uithalen en
je talent benutten, maar je moet dan wel kunnen accepteren als
er niet meer in zit. Het maakt mij niet uit of ik werk met toptalen-
ten of mensen met minder talent, als hij maar goed gemotiveerd
is en op de grens van zijn kunnen wil komen. Dat is mijn drive.”

Knoppen
“Bij het NOC*NSF werk ik met de bondscoaches van allerlei spor-
ten. Mijn afdeling is teamsport, ik werk dus met de meeste bonds-
coaches op het gebied van teamsport. In het voetbal werk ik met
Foppe de Haan (Olympisch elftal), Vic Hermans (Futsal) en Vera
Pauw (Dames). Het nationale team doen wij niet, omdat dit betaald
voetbal is en niet onder het NOC*NSF valt. Ik heb met de coach te
maken, met zijn eigen ontwikkeling, met zijn training/wedstrijdpro-
gramma, met hoe hij zijn begeleidingsteam invult, met innovaties
en vernieuwingen in de sport. Dat is het gebied waarop ik met de
coach werk vanuit het NOC*NSF. Daarnaast werk ik in specifieke
gevallen ook rechtstreeks met de sporter. Uiteindelijk gaat het er
bij coachen om dat ik leer de juiste knoppen bij de sporter te vin-
den. De aanname is dat als ik op deze knop druk, dat dan de beste
ontwikkeling van deze sporter volgt. De oude stijl van coachen is: ik
druk op mijn eigen knoppen en dan moet hij maar volgen. De
nieuwe manier van coachen, eigenlijk de betere manier, is dat je
heel goed moet weten waar je eigen knoppen zitten, maar ook heel
goed moet weten waar de knoppen van de ander zitten. Dan moet
je de relatie kunnen leggen wat er bij jou gemakkelijk en minder
makkelijk gaat en wat er bij die ander gemakkelijk en minder mak-
kelijk gaat. Dat moet je goed kunnen uitwisselen (tekening 1). Een
coach moet goed kunnen communiceren, dat is de basis en je
moet uitgaan van de sporter en niet van jezelf. De sporter is eigen-

Peter Murphy staat in de internationale sportwereld bekend
als expert, docent en spreker op het gebied van topsport,
coachen en teambuilding. Murphy is van huis uit fysiothera-
peut en heeft eerst als volleyballer en later als volleybalcoach
naam gemaakt. Tegenwoordig is Murphy werkzaam als presta-
tiemanager topsport en projectleider van Mastercoach in
Sports bij het NOC*NSF. Verder is hij bij het Sport Magement
Institute werkzaam als docent in de modulen sport, manage-
ment, organisatiekunde, leiderschap en competentiemanage-

ment. Tot slot is hij betrokken bij de leergang Praktisch Coa-
chen met Action-Type. Samen met sportpsycholoog Jan Huij-
bers schreef hij het boek ‘Totaalcoachen’ over het werken
met Action-Type. TrainersMagazine sprak met hem over het
begeleiden van sporters en teams vanuit een mentaal profiel
als Action-Type.

Tekst: Hans Slender

15July 200714 July 2007

Peter Murphy, expert in
coaching en teambuilding,
over Action-Type (1)

“Een raamwerk om vanuit de
sporter te coachen”
“Een raamwerk om vanuit de
sporter te coachen”

“De sporter is de universiteit en de coach

is de student.”
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Action-Type
“Wij zijn uitgegaan van zestien types mensen. Deze beschrijvin-
gen zijn al heel oud en onder andere door Jung, de grondlegger
van de analytische psychologie, beschreven. Wij zijn deze types
weer gaan onderzoeken en toen bleek er tegenwoordig veel
meer over te vinden te zijn. Er zit veel meer achter deze psycho-
logische types dan gedacht werd. Wij hebben motorische stijl en
aandachtstijl aan dit concept kunnen koppelen. Er waren men-
sen in de wereld met onderzoeken bezig die perfect in dit raam-
werk pasten, zonder dat zij het wisten. Zo zijn wij bij een
manuele therapeut geweest met heel veel kennis over lopen en
bewegen. Medeonderzoekers legden de relatie tussen spierke-
tens, zeg maar samenwerkende spieren, in een bewegingspa-
troonpaan aan de voor- en achterkant en de houding van een
persoon. Er zitten verschillen in de manier waarop mensen zich
bewegen en dit blijkt een correlatie te hebben met welk psycho-
logisch type hij is. Door al deze zaken bij elkaar te brengen, ont-
staat er een vrij compleet beeld van hoe de sporter in elkaar zit
en hoe je met hem kan werken. Dat is een behoorlijke innovatie
geweest.”

lijk de universiteit en de coach is de student. Dat is waar ´Totaal-
coachen´ over gaat.”

Totaalcoachen
“Totaalcoachen is een innovatieve manier van coachen. Het pro-
beert een aantal zaken bij elkaar te brengen. Het brengt de per-
soon, de manier waarop hij denkt en zijn typische motorische
stijl bij elkaar. Daaraan koppelen we een aandachtstijl en con-
centratiestijl. Dat is nog nooit gebeurd. Hoe iemand in concen-
tratie komt kan van persoon tot persoon verschillen, maar door
middel van een eenvoudige test kun je wel achterhalen wat zijn
stijl van concentreren is. Zo krijg je een compleet plaatje van
een persoon, zodat jij als coach beter op de knoppen kunt druk-
ken. Een coach moet weten hoe hij een speler, die uit zijn con-
centratie is, weer in concentratie kan brengen. Dat is veel
belangrijker dan coachen wat hij goed of slecht doet, want dat
weet hij meestal zelf ook wel. Hij moet zichzelf heel snel weer in
concentratie kunnen krijgen en als hij dat niet kan, dan moet de
coach hem dat leren. Wij proberen te beschrijven wat concentra-
tie precies is en hoe dit werkt. Dat is nog heel weinig beschre-
ven. Het blijkt namelijk heel simpel te zijn, als je weet hoe het
werkt.”

Tekening 1: Coachniveaus vanuit eigen en andermans temperament
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Action-types en temperamenten

Typologieleer bestaat al heel lang. Er was al sprake van een
typologieleer in de tijd van Hippocrates en Paracelcus. Hippo-
crates deelde mensen in vier types in: melancholisch, flegma-
tisch, sanguinisch en cholerisch. Leo van der Burg houdt deze
indeling ook aan in zijn zeer interessante boek “Menselijke
kwaliteit in organisaties”. Paracelcus kende water-, aarde-,
lucht-, en vuurtypes. Zo rondom 1994 ontwikkelen Hippolyte,
Murphy en Theraulaz op vergelijkbare ideeën een eigen sys-
teem en introduceren ‘Sport Type Dynamics’ (STD) wereldwijd.
Met als basis de ideeën van Jung (gedrag), Keirsey (tempera-
ment), Lowen (hersengebiedfuncties), Sohier (lichaamszwaar-
tepunt en beweging), Eccles (balans van de opgerichte mens)
en het recentelijk wetenschappelijke onderzoek van Pribram
en Benziger (hersenfunctie/ fysiologie van type) richten zij zich
op de observatie en de informatie die de specifieke sportbe-
weging laat zien, het temperament, de specifieke communi-
catiestijl die tussen trainer/coach en sporter plaats vindt, de
training/ coachingstijl, de leerstijl van de sporter en toepassin-
gen in het teambuildingsproces. Het STD systeem leidt tot
een sporters ‘Action Type’.

”Action-Type brengt de persoon, de manier waarop hij denkt en zijn typische 

motorische stijl bij elkaar”

“Mijn drive is dat de sporter kan laten zien

wat hij kan op het moment dat het er echt

om gaat”



STD Type Indicator
STD en de bijbehorende Action-Types zijn een praktisch toepas-
baar systeem, waarmee inzicht verkregen wordt hoe het trainen
en coachen optimaal afgestemd kan worden op de sporter.
Zodra je het type van je sporter kent en die van jezelf heb je in-
formatie en aanwijzingen beschikbaar om de juiste afstemming
te maken. Je leert snel en makkelijk de verschillen en overeen-
komsten tussen jezelf en je sporter(s) zien, zowel communica-
tief, mentaal als motorisch en tevens de kracht en valkuil van je
eigen type inschatten en plaatsen in samenhang daarmee. STD
gebruikt een Type Indicator vragenlijst, welke elke keer een per-
soonlijkheid typeert tussen twee extremen (tabel 1). Denk aan
extrovert versus introvert en denken versus voelen. De uitkomst
is een vierlettercombinatie gevormd door een letter uit de vier
schalen (de letters komen uit het Engels). Het resultaat is aller-
eerst één van de vier temperamenten waar je toe behoort en uit-
eindelijk één van de zestien Action-Types (tabel 2).

Temperamenten
“Jan Huijbers is een sportpsycholoog en ik ben een coach. Wij
hebben allebei naar hetzelfde raamwerk gekeken, maar vanuit
verschillende hoeken. Huijbers heeft meer naar het model geke-
ken vanuit de vier temperamenten. Elk temperament dat een
mens heeft bezit bepaalde specifieke mentale vaardigheden, die
hij van nature gemakkelijk of minder gemakkelijk uitvoert. Hier
kun je dan ook op gaan trainen. Daarnaast is hij dé Nederlandse
specialist op het vlak van concentratie. Mentaal trainen heeft te
maken met doelen, met ontspanning, met concentratie en ook
met visualisatie. Deze zaken zijn belangrijk om te kunnen preste-
ren. Voor veel coaches lijkt dit ingewikkeld, maar het is eigenlijk
heel eenvoudig. Als je te gespannen bent, kun je niet presteren.

Als je te ontspannen bent kun je ook niet presteren. Een sporter
moet zijn spanning dus kunnen reguleren.
Je moet spanning op een juiste manier
kunnen gebruiken. Voor al dit soort zaken
zijn oefeningen bekend. Maar het begint
met weten hoe de sporter in elkaar zit en
wat bij hem wel en niet werkt.”

Kernbehoeftes
“De temperamentenleer is bijvoorbeeld al
heel oud. Deze stampt al uit de tijd van
het Oude China. Een jaar of 40-50 gele-
den is dit concept weer helemaal opnieuw
bekeken door David Keirsey. Die heeft de
temperamenten weer in een nieuw jasje
gegoten, geschikt voor de moderne tijd.
Hij heeft de overeenkomsten herkend tus-
sen de temperamenten en mede onder in-
vloed van Jung en Myers-Briggs is hij
gekomen tot deze benamingen. Toen
alles bij elkaar is gevoegd, bleek het won-
derwel precies op elkaar aan te sluiten.
Als je mensen navraagt, dan herkennen
zij er altijd veel in. Vanuit het gedrag van
een persoon kun je een temperament
zien liggen. De aanleg, talent en tempera-
ment is een onderdeel van de persoonlijk-
heid. Temperament is talent. Als je talent
wilt ontwikkelen moet je dus weten wat
zijn temperament is. De vier temperamen-
ten hebben alleen verschillende kernbe-
hoeftes. Hier moet een coach op in
kunnen spelen (tekening 2). Als jij wilt
functioneren, dan kan dit alleen in een
omgeving waar respect en aandacht is
voor jouw temperament. Zo kun je veron-
derstellen dat je in de academische we-
reld weinig vakmannen tegenkomt. Zij zijn
sterk praktijkgericht. In de bouw kom je
juist weer minder idealisten en rationalis-
ten tegen. Al zijn er altijd specifieke situa-
ties waarin een bepaald temperament wel
past. Een tandarts kan een vakman zijn
en een chirurg kan een vakman zijn als hij

gezegend is met een fijne motoriek die hij nodig heeft voor zijn
werk. In een omgeving met veel overleg functioneren zij echter
vaak minder goed, want zij willen aan de slag.” 

Balsporten
“In veel balsporten zie je relatief veel vakmannen. Zij hebben ri-
sicobereidheid, ze zijn praktisch, kunnen splitsecond, snel den-
ken, detailgericht en concreet. Zij zijn vaak meer aanvallend
ingesteld. Ook kun je de grove motoriek vakman als sterke re-

bounder in het basketbal tegenkomen (Dennis Rodman en
Magic Johnson). De wachters, welke de grootste groep vormen
in de maatschappij, zijn vaak meer verdedigend ingesteld. Zij
kunnen echter ook slagen als aanvaller. Dit heeft ook weer te
maken met de motoriek. Bepaalde type wachters hebben grove
motoriek en zijn sterk gebouwd. Dat maakt hen geschikter als
verdedigers. Idealisten zijn vaak de stylisten, de mooie spelers.
Tot slot zijn er de rationalisten, de voetballers die logisch bezig
zijn. Zij kijken vooruit, leggen verbanden, zijn conceptmatig erg
goed. Strategie en competent zijn is belangrijk. Bijvoorbeeld
Louis van Gaal was zo’n speler. 

Lenzen
“Het boek is natuurlijk ontstaan uit de samenwerking tussen
mijn buitenlandse collega’s Bertrand Theraulaz uit Zwitserland
(ex-coach en hoofd coachopleiding olympisch comité), Ralph Hip-
polyte uit Frankrijk (ex-coach en docent coachopleiding nationaal
sportinstituut INSEP te Parijs), Jan Huijbers, Dick Otter, Jeffrey
Jansen en ikzelf. Wij hebben ons gedegen verdiept in de litera-
tuur, maar vooral ook veel dingen in de praktijk geprobeerd. Al
onze coachervaring zit gebundeld in dit boek. Maar elk boek wat
je schrijft, elk model wat je produceert, het blijft een beperkt
zicht op de werkelijkheid. Het boek bekijkt vanuit een bepaald
perspectief de werkelijkheid. Er zijn natuurlijk altijd andere per-
spectieven te kiezen om naar de werkelijkheid te kijken. Het
blijft een beperkt beeld, maar dat is geen probleem. Zolang er
geen beter model voorhanden is, is dit waar je het mee doet. Wij

hebben geprobeerd om meerdere lenzen
of hoeken van waaruit je naar het model
kijkt in het boek te verwerken. Vanuit elke
lens kun je er andere inzichten uit filte-
ren. Maar er zijn waarschijnlijk nog wel
meer lenzen te ontwikkelen.” 

Basisidee
“Het basisidee van ‘Totaalcoachen’ is dat
je uit gaat van de sporter en niet van je-
zelf. Dit kan je heel intensief doen, maar
ook wat meer algemener. Je hoeft natuur-
lijk niet al die ‘Action Types’ te gebruiken.
Je kunt iemand ook zonder dat model
prima coachen. Maar als je wat specifie-
ker wil werken, kan het veel inzichten
geven. Wat voor type is hij, hoe leert hij,
wat is zijn valkuil, hoe is zijn motoriek,
wat is zijn aandachtstijl, wat is zijn con-
centratiestijl, kan hij omgaan met span-
ning en hoe uit zich dit? Bij mij hebben al
deze dingen een bepaalde kwaliteit, maar
bij de sporter ook. Hoe het bij mij werkt,
kan compleet anders zijn dan hoe het bij
de sporter werkt. Dus in hoeverre je als

coach kiest om met mentale coaching te werken, moet je zelf
weten. Als je het basisidee maar gebruikt en uitgaat van de
sporter.”

19July 200718 July 2007

Energierichting
Hoe richt u uw
aandacht?

Extraversion (E) - Extrovert

Geeft er de voorkeur aan energie
te halen uit de buitenwereld van
activiteit, mensen en dingen.
.

Introversion (I) - Introvert

Geeft er de voorkeur aan energie
te halen uit de innerlijke wereld
van gedachten, gevoelens en
ideeën.

Informatie
Hoe neemt u 
informatie op?

Sensing (S) - Zintuigelijk

Geeft er de voorkeur aan zich te
concentreren op informatie verwor-
ven via de vijf zintuigen en op prak-
tische toepassingen.

Intuition (N) - Intuïtief

Geeft er de voorkeur aan zich te
concentreren op patronen, verban-
den en mogelijke betekenissen.
.

Beslissing
Hoe neemt u
beslissingen?

Thinking (T) - Denken

Geeft er de voorkeur aan beslissin-
gen te baseren op logica en een
objectieve analyse van oorzaak en
gevolg.

Feeling (F) - Voelen

Geeft er de voorkeur aan beslissin-
gen te baseren op een waarderings-
proces en houdt daarbij rekening met
wat er belangrijk is voor mensen.

Leefstijl
Hoe staat u ten
opzichte van de
omgeving?

Judging (J) - Oordelend

Houdt van een geplande, georgani-
seerde levenshouding en geeft er
de voorkeur aan dat alles beslist
is.

Perceiving (P) - Afwachtend

Houdt van een flexibele, spontane
aanpak en geeft er de voorkeur
aan alle opties open te houden.
.

Vaklui (SP)

- Ongeveer 27 % van de mensen
- Behoefte: vrijheid
- Vraagt van een coach: directheid, pragma-
tisme, sluwheid, risicobereidheid, efficiëntie,
artisticiteit, tactische kracht

Introversion (I) - Introvert

- Ongeveer 47 % van de mensen
- Behoefte: erbij horen
- Vraagt van een coach: verantwoordelijkheid,
consistentie, zorgzaamheid, wederzijds res-
pect, organisatie, grondigheid, logistieke
kracht

ESTP – de Promotor – Diego Maradona
ESFP – de Performer – Romario
ISTP – de Ambachtsman – Ronaldo
ISFP – de Componist – Ruud van Nistelrooy

ESTJ – de Supervisor – Hans van Breukelen
ESFJ – de Verzorger – Ryan Babel
ISTJ – de Plichtvervuller – Anton Geesink
ISFJ – de Loyalist – Hedwiges Maduro

Rationalisten (NT)

- Ongeveer 10 % van de mensen
- Behoefte: begrijpen hoe iets werkt
- Vraagt van een coach: visie, intelligentie, on-
afhankelijkheid, overzicht, helderheid, vernuft,
strategische kracht

Idealisten (NF)

- Ongeveer 16 % van de mensen
- Behoefte: harmonie
- Vraagt van een coach: charisma, integriteit,
creativiteit, inspiratie, veelomvattendheid, be-
vlogenheid, diplomatieke kracht

ENTJ – de Veldheer – Louis van Gaal
ENTP – de Uitvinder – David Beckham
INTJ – de Mastermind – Colin Montgomery
INTP – de Architect – Teun de Nooijer

ENFP – de Inspirator – Greg Lemond
ENFJ – de Leraar – Jim Coerier
INFP – de Heler – Thierry Henry
INFJ – de Raadgever – zeer weinig voorkomend

Tabel 2

Tabel 1

“Temperament is talent”
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Tekening 2: De relatie tussen coach en sporter

Bronnen:

Jan Huijbers & Peter Murphy – Totaalcoachen

http://www.actiontype.nl

http://piazza.iae.nl/users/pmast/Info/WatIsDeMBTI.htm
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Wat zijn jouw talenten en waar liggen je uitdagingen? Op welke 

manier kan de instructeur je motiveren en je naar een hoger niveau

brengen? Om deze vragen te beantwoorden, is zelfkennis nodig. 

Doe de test en ontdek 
of jij een Anky of Isabell bent.

Zelfkennistest



n u m m e r 1 1 8   m a a r t   2 0 0 5 31

Niet vreemd dat sportpsychologie zo populair is in de paardensport.
Paardrijden is een drie-eenheid. Het karakter van het paard, de ruiter en
van de coach spelen allemaal een rol op weg naar de top. Een ruiter zon-
der zelfkennis benut zijn goede eigenschappen niet voldoende, of tuint
in de valkuilen die zijn zwakkere punten met zich meebrengen. Een in-
structeur die elke ruiter op eenzelfde manier traint, mist het deel dat van
een ruiter een topruiter maakt. Het hoogste niveau wordt immers be-
reikt als de trainingsmethode aansluit op de belevingswereld van de rui-
ter. Daarvoor is psychologisch inzicht noodzakelijk. Over karakters van
paarden is al het een en ander geschreven. Nu zijn ook die van ruiters en
coaches in kaart gebracht. Performance consultant Peter Murphy, coach
van Anky, verdeelt sporters in vier temperamenten of  Action Types,
gebaseerd op het jarenlange onderzoek van de Amerikanen Keirsey en
Bates.

Action Types

Keirsey en Bates stellen dat er vier verschillende temperamenten zijn: de
bewaker, de ambachtsman, de idealist en de rationalist.
DE BEWAKER heeft een sterk gevoel voor plicht. Dienstbaar, zinvol, vei-

ligheid, stabiliteit, behouden, traditie, logistiek lidmaatschap en verant-
woordelijkheid typeren dit type.
DE AMBACHTSMAN is een probleemoplosser en houdt van spontaniteit,
variatie, actie, impuls, maar ook schoonheid. Dit temperament gaat voor
tactiek, performance en wil weten wat er nog meer is, nu! 
DE IDEALIST gelooft in: groei, samen, integriteit, ethiek, origineel, per-
soonlijke kwaliteit, katalysator, word wie je bent, zin en betekenis en
empathie.
DE RATIONALIST staat voor kennis, begrip, inzicht, competentie, con-
cept, idee, strategie, logica, ontwerp indelen en waarom.

Katharine C. Briggs en dochter Isabel Briggs ontdekten eerder al dat er
zestien persoonlijkheidstypes zijn die wereldwijd voorkomen. Elk afzon-
derlijk temperament herbergt vier van deze types. Deze typering wordt
MBTI genoemd (Myers-Briggs Type Indicator). De verschillende perso-
nages hebben allemaal een andere motoriek. Peter Murphy werkt al jaren
met deze typeringen en vertaalde het naar de sport.Wil jij de top berei-
ken, dan moeten jij en je instructeur weten wie van deze types jij bent.
Beantwoord dus de vragen en vind jouw Action Type.

Beoordeler of aanpasser? 

(J of P)
1 Hoe bereid je een wedstrijd
voor, hoe rijd je los? 
(J) Je hebt een vast plan en de aan-
pak is ruim vooraf al duidelijk.
Het losrijden gaat geordend.
(P) Je begint gewoon met je voor-
bereidingen zonder strakke oefen-
stof of afspraken met de coach,
omdat je het fijn vindt om de din-
gen flexibel aan te pakken en af te
wachten.

2Wat vindt jij prettiger? 
(J) Dat de zaken vastliggen en 
besloten zijn in procedures.
Duidelijkheid is het sleutelwoord.
(P) Je vindt het juist fijn om speel-
ruimte te houden en je opties
open te laten voor het geval er iets
onverwachts gebeurt.

3Welke training past bij jou?
(J) Gestructureerde en goed geor-
ganiseerde, strakke training.
(P) Lossere training met onver-
wachte aspecten en improvisatie.

Denker of gevoelstype? 

(T of F)
1 Hoe neem je beslissingen? 
(T) Op basis van algemene rede-
neringen, logica en objectiviteit.
(F) Op basis van jouw persoonlij-
ke waarden en die van anderen.

2Waar let je op als je een beslis-
sing maakt? 
(T) Je weegt objectief de voors en
tegens tegen elkaar af en door
middel van een oorzaak-/gevolg-
redenering.
(F) Je neemt beslissingen met je
gevoel. Je bedenkt wat de beslis-
sing bij jou oproept en hoe het an-
deren zou kunnen raken.

3 Je moet een keuze maken, waar-
op vertrouw je dan?
(F) Op je gevoelens.
(T) Op je verstand en de logica.

Waarnemend?

(S of N)
1 Je bestudeert een onderwerp.
Waarin ben je geïnteresseerd? 
(S) De concrete feiten en hoe je ze
nu kunt toepassen met een prakti-
sche, gedetailleerde stap-voor-
stap-benadering.
(N) Je kijkt vooral naar de moge-
lijkheden en ideeën, het grote
plaatje, het abstracte of figuurlijke,
de theorie erachter en hoe je het
in de toekomst kunt toepassen.

2 Hoe ga je om 
met je vaardigheden? 
(S) Je maakt er graag gebruik van.
(N) Wanneer je de vaardigheden
eenmaal onder de knie hebt, raak
je makkelijk verveeld.

3 Je wilt je huidige gedrag aanpas-
sen.Waar kijk je naar?  
(S) Jij bekijkt hoe de zaken er nú
voorstaan.
(N) Jij bekijkt wat de mogelijkhe-
den voor de toekomst zijn.

Extravert of introvert? 

(E of I)
1 Je hebt een drukke dag gehad,
hoe laad je je batterij weer op?
(E) Je spreekt iets af met je vrien-
den.
(I) Je wilt even alleen zijn.

2Waarop richt je je energie, waar
hou je je mee bezig? 
(I) Op jouw innerlijke wereld van
ideeën en gedachten.
(E) Naar buiten. Op jouw omge-
ving en mensen.

3 Je komt thuis na (weer) een
drukke dag.Wat doe je?  
(E) Je kletst met huisgenoten of
grijpt de telefoon. Je moet eerst je
verhaal kwijt.
(I) De stekker van de telefoon gaat
eruit, de deur op slot. Je wilt eerst
even tijd voor jezelf.

Wie ben je en wat wil je? Beantwoord de vragen en ontdek welk type en temperament je bent. Je krijgt per onderdeel drie vragen met

twee antwoordmogelijkheden. Noteer de letter van het meest voorkomende antwoord. Foute antwoorden zijn er niet, foute types ook niet.  

Het hoogste niveau wordt bereikt als de trainingsmethode aansluit op de belevingswereld van de ruiter
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Zelfkennistest

Vind jezelf
Bekijk nu onder welk Action Type 

jij valt, wat je sterke en minder sterke

punten zijn en welke training 

jou het beste ligt. 

1) ST-type (ISTJ, ESTJ, ISTP, ESTP) 

ST-types hebben een fijne motoriek. Hand, pols
en onderarm doen als eerste het werk, oog-
/handcoördinatie is goed. Dit type heeft de
beste kansen om de fijnere motoriek nog ver-
der te ontwikkelen. Let op: wanneer een ST’er
last heeft van stress, zullen de kleine spieren in
de dominante hand als eerste onder druk staan
en de coördinatie verliezen.
ISTJ en ESTJ types kunnen behendige handen
ontwikkelen. Ze hebben precieze, gecontro-
leerde en meer mechanische bewegingen. Dit
type neemt de tijd om problemen op te lossen
en is resultaatgericht. Het heeft een berekende,
wel overwogen, meer defensieve stijl.
Meerdere bewegingen tegelijkertijd maken, is
moeilijk.
Training: geef dit type praktische en precieze
aanwijzingen, dat werkt het best. Houd ook
structuur en routine in de gaten. Deze sporters
willen zaken afronden en zijn op de korte ter-
mijn gericht. Ze leren routinematig, stap voor
stap en willen dat de trainer met feiten komt.
De methode of het nut van de oefening moet
bewezen zijn. Laat ze veel basiswerk doen.
Bedenk dat ze erg graag zelf invloed op het trai-
ningsproces willen hebben. Eerst controle dan
actie.

ISTP en ESTP’ers hebben een goed ruimtelijk
inzicht. Ze hebben ogen in hun achterhoofd en
een talent voor de houding van de onderarm in
de ruimte. Dit type zoekt steeds een manier om
te scoren. Heel handig bij sporten als polo. Het
kan ook makkelijk meerdere bewegingen tege-
lijkertijd maken en snel beslissen.Actie is hun
handelsmerk. Snelle sport, zoals polo, eventing,
springen, draverij, passen uitstekend, maar ook
accuratesse sporten, zoals dressuur.
Training: houd het praktisch en geef algeme-
ne aanwijzingen. Zorg voor veel variatie in de
oefenstof. Beter één oefening met vele variaties
dan veel oefeningen zonder variatie. Deze types
houden van spanning op het laatste moment,
houd daar rekening mee.
TIP: leer de ESTP’ers hun concentratie langer
vast te houden.

2) SF-type   (ISFJ, ESFJ, ISFP, ESFP) 
SF’ers gebruiken bij voorkeur hun grove moto-
riek, de grote lichaamsspieren van been, romp,
schouder en bovenarm. Dat is hun talent.Twee
problemen waarmee ze rekening moeten hou-
den: dit type kan te weinig kracht hebben in
benen, romp en schoudergordel. Fysieke trai-
ning is dan een must. Bij te veel spanning wor-
den de bewegingen onder invloed van die gro-
te spieren mechanisch en houterig. Dit is
duidelijk zichtbaar bij de ruiter.
Ontspanningstraining voor het hele lichaam is
hiervoor een goede oplossing.

De types ISFJ en ESFJ denken en werken stap
voor stap en in een logische volgorde. Eerst
stap één, dan twee enzovoorts. Ondertussen
analyseren ze voortdurend hoe en wanneer
specifieke lichaamsbewegingen moeten plaats-
vinden. Het lichaam ondersteunt dan vooral de
afzonderlijke beweging. Deze types zijn resul-
taatgericht en houden van teamrelaties. Ze wil-
len leiden, sturen en controleren.
Training: structuur is noodzakelijk. Deze twee
SF’ers willen weten hoe iets gedaan moet wor-
den. Ze willen de beweging zien, anders raken
ze gefrustreerd en presteren ze onder hun 
niveau. Geef ze niet te veel informatie ineens.
Houd het bij eenvoudige en praktische aanwij-
zingen. Oefen routinematig en werk stap voor
stap. Geef ze vooral basiswerk.

Bij de ISFP en ESFP- types werken armen, be-
nen, romp en hoofd zo goed samen dat er een
mooie gracieuze beweging ontstaat. Deze types
hebben flair en een talent voor ritme. Ze rijden
met balans, ritme en flow en het hele lichaam
doet mee in de beweging. Deze SF’ers houden
van bewegen in alles wat ze doen en hebben
over het algemeen sterke benen. Ze zijn proces
georiënteerd.
Training: ze leren het best door eenvoudige,
praktische, open en algemene aanwijzingen.
Ze willen zelf de training kunnen invullen en
improviseren graag. Ook deze ruiters willen
graag bewijzen zien waarom oefeningen 
werken.

3) NF-type (INFJ, ENFJ, INFP, ENFP) 
Het NF-type heeft een combinatie van fijne én
grove motoriek als talent. Het zijn de stylisten
onder de sporters. Bewegingen van hand, pols
en onderarm hebben een geweldige coördina-
tie evenals het gehele lichaam, wat bijvoor-
beeld nodig is bij voltige. Daarnaast zijn mond
en halsspieren sterke punten. Dit zijn vaardige
sprekers. Bij de NF’er zorgt een iets mindere
stemming al voor een sterke negatieve invloed
op de beweging.

Het INFJ- en ENFJ-type wordt nogal eens geci-
teerd in de media. Ze kunnen op een verfris-
sende, creatieve en krachtige manier een bood-
schap overbrengen. De bewegingen van dit
type zijn beheerster en mechanischer dan de
INFP’er en ENFP’er. Het is een gestructureerd
ritme met voorzichtige en berekende bewegin-
gen.Voor dit type is een split second niet ge-
noeg om een beslissing te nemen.
Training: deze NF’ers moeten leren omgaan
met spanning en snelheid, anders komt de
coördinatie steeds onder druk te staan op wed-
strijden. Leg tijdens de training de nadruk op
het grote plaatje. Biedt naast een eigen invul-
ling, ook structuur en richting aan. Op de juis-
te momenten uiteraard.

Een INFP’er en ENFP’er combineert meerdere
snelle bewegingen tot één mooie, zelfs artistie-
ke beweging. Dit zijn de echte stylisten. Ze
kunnen veel dingen tegelijkertijd doen en heb-
ben een krachtige en mobiele rompdraaiing.
Stemming en humeur spelen bij deze sporter
een belangrijke rol. Logisch en analytisch na-
denken is niet zijn sterkste punt. Dit type evalu-
eert wel veel, maar maakt daarbij vooral ge-
bruik van zijn gevoel. Ze kunnen anderen goed
motiveren en doen dit met de juiste intonatie.
Training: houd het algemeen, met overzicht
op het grote plaatje en werk in een totaalbewe-
ging. Deze types houden niet van details. Hun
visualiserend vermogen stelt ze in staat om een
simpele en globale aanwijzing in de juiste 
beweging om te zetten. Stimuleer ritme, cadans
en timing.
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Vergelijk jezelf met...

Type Isabell (ESFP/SP 

temperament, ofwel ambachtsman) Een

Isabell is een entertainer en een flapuit. Ze

houdt van mensen, het leven en het spel. ‘Een

dag zonder plezier is een dag niet geleefd’ is

haar motto. Typerende trefwoorden zijn ener-

gie, optimistisch, actie, charmant, sociaal en

praktisch. Isabell heeft veel behoefte aan aan-

dacht en zorg van anderen. Haar levensstijl kan

op jonge leeftijd moeilijkheden geven: disci-

pline voor (top)sport kan ontbreken. Wanneer

Isabell onder druk staat blijft het nodig haar uit-

bundige gedrag onder controle te houden. Ple-

zier komt anders voor het werk. 

Dit type leert door te doen en maakt daarbij

veel gebruik van zintuiglijke beleving. De zin-

tuigen moeten wel optimaal geprikkeld blijven.

Ze houdt van verassingen en een korte termijn-

doel heeft de voorkeur. Timing en ruimtezin

zijn superieur.

De motoriek Eerst de grove motoriek dan de

fijne. De grote spieren werken met snelheid,

balans, ritme en timing. In stresssituaties ver-

liest dit type het ritme en worden bewegingen

minder vloeiend. 

De training De training moet zeer afwisselend

zijn en vooral niet routinematig. Improvisatie is

een grote deugd. De ruiter wil vrijheid krijgen

tot handelen. De trainer kan daarop inspringen.

Dit type traint van globaal naar detail; die zijn

wel van belang. Ze is sterk procesgericht. Eigen-

lijk is de les in één woord te omschrijven: los! 

Type Anky (ESTJ/FJ 

temperament ofwel bewaker) Een Anky ver-

wacht autoriteit en eerlijkheid. Ze is logisch,

praktisch, krachtig, doortastend, traditioneel,

kritisch en luistert goed. Dit type maakt graag

beslissingen om zaken af te ronden. Ze werkt

steeds naar een doel toe en altijd volgens een

vaste route. Van veranderingen houdt ze niet,

behalve als het echt moet. Ze is ietwat procedu-

regevoelig en laat dan inflexibiliteit zien. In de

omgang heeft dit type twee ‘gezichten’; ze kan

grappig en uitbundig zijn, of juist koel, afstan-

delijk en kritisch. Het is een harde werker als ze

het werk leuk vindt. Energie is er genoeg. Er

schuilt misschien zelfs een workaholic in. Eerst

werk dan plezier lijkt het motto.  Onder bepaal-

de situaties kan zij overmatig strijdlustig wor-

den. Dat is een valkuil.

De motoriek Anky is synoniem voor behendige

handen. Ze gebruikt eerst haar fijne motoriek,

dan de grove. Stress is onzichtbaar, wel merk-

baar voor het paard. Haar houding is mooi

recht.

De training Anky geeft de voorkeur aan een

routinematige training met concrete doelstel-

lingen als uitgangspunt. Kortetermijndoelen

zijn belangrijk. Leren gaat stap voor stap, effi-

ciënt, zonder tijd te verliezen en planmatig.  Ze

bekijkt de dingen als oorzaak en gevolg. Het

kernwoord voor de trainingen is structuur. Ze

werkt graag met vraag en antwoord en leert

van mondelinge aanwijzingen. Ze traint van de-

tail naar globaal en is sterk resultaatgericht.

tekst Afke Teunen

4) NT-type (INTJ, ENTJ, INTP, ENTP)

Het vierde action type heeft een motoriek als
een scharnierbeweging.Arm en romp werken
als een deur; open en dicht. Competentie en 
logisch en abstract denken zijn sterke punten.
Kwaliteit speelt een rol in alles wat zij doen. Dit
type kan goed uit zijn woorden komen. Met de
juiste training worden ze ook bewegingsvaar-
dig.Aandachtspunten hierbij zijn de grote
spiergroepen. Die mogen verder ontwikkeld
worden. Deze ruiters zijn te herkennen aan de
rechte rug en het hoofd dat iets naar voren
staat. Het kunnen goede coaches of instruc-
teurs worden.

INTJ en ENTJ willen graag dingen afronden en
hebben daarvoor al een plan of concept. On-
dertussen blijven ze zoeken naar meer infor-
matie, het beste systeem of het beste plan. Ze
vertrouwen op hun intelligentie. Bewegingen
worden in hun bovenkamer systematisch ont-
leed en vervolgens weer samengevoegd. Deze
ruiters willen de beste zijn en zijn perfectionis-
tisch ingesteld.
Training: deze NT’ers vinden het leuk en zin-
vol om veel te oefenen. Een gestructureerde les
en veel herhalingen werken het best.Voor deze
types geldt: zien is begrijpen. Ze willen graag
op een intelligente manier winnen, dus strate-
gie is wellicht een aardig onderwerp om tij-
dens de training mee te nemen. Eén belangrij-
ke regel: ze willen niet door een ander beheerst
worden. Ook niet door hun instructeur! En kijk
niet vreemd op als ze kritisch reageren.

INTP en ENTP’ers zijn onderzoekers. Ze lossen
graag problemen op en genieten wanneer ze
plannen maken. Ze leggen minder de nadruk
op structuur en verband, maar passen snel lo-
gische en creatieve mogelijkheden toe.Vaak
zijn ze met meer dan één idee bezig. In span-
nende situaties kunnen ze de werkelijkheid iet-
wat vervormen en dat gebeurt niet altijd even
tactvol. Training: houd het algemeen en in
een totaalbeweging. Het is wel belangrijk dat ze
de realiteit niet uit het oog verliezen. Houd ze
in het hier en nu.

De Action Types  van Anky van Grunsven en Isabell
Werth zijn volgens Murphy totaal verschillend!

Overeenkomsten zijn er wel, zoals hun passie, ple-
zier, doorzettingsvermogen, kalme vastberaden-

heid, de wil om te leren en hun enorme toewij-
ding. Ze trainen beiden onvoorwaardelijk. Dat

maakt ze topruiters. Maar onder spanning  kunnen
de verschillende kwaliteiten en waarden die ze

hebben, uiteindelijk de grootste valkuil worden.
Een psychologisch inzicht in twee toppers.
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De Canadese sportpsycholoog Terry Orick 
interviewde vele topsporters en ontdekte dat
alle pro’s hetzelfde doen voor, tijdens en na een
wedstrijd. Zij volgen allemaal dezelfde stappen.
Orick noemt dit stappenplan het ‘wheel of ex-
cellence’. Ook jij kunt deze stappen volgen
Begin met voorstellingskracht. Bekijk voor de
wedstrijd, net als de topsporters, succesvolle
beelden van jezelf, video-opnames van je beste
wedstrijden. Het is een positief opwarmertje.
Het brengt je in de juiste stemming. Rijd daar-
na je paard los zoals je gewend bent en maak
jezelf startklaar.

Wees geconcentreerd. Houd je aandacht enkel
bij de wedstrijd en wat je gaat doen. Het pu-
bliek, je tegenstanders, gedachten die door je
hoofd flitsen, zijn allemaal niet interessant.
Kalme vastberadenheid zal je redden na een
dip. Eén minder goed onderdeel betekent nog
niet het einde van de wedstrijd. Het is vaker
voorgekomen, je weet hoe je het moet oplos-
sen, je hebt het zovaak gedaan tijdens de trai-
ning. Doe het en ga vastberaden door.
Na de wedstrijd komt het leermoment, zelfs na
een minder goede wedstrijd.Als je verstandig
bent geweest heb je iemand gevraagd de wed-

strijd op te nemen op video. Bekijk deze opna-
mes nu samen met je trainer.Analyseer het en
zet eerst alle goede punten op een rij. Geef
daarna aan welke punten beter kunnen. Denk
daarbij aan je taalgebruik. Het onderdeel is niet
‘verprutst’, het kan ‘nog beter’. Dat klinkt al 
anders. Stel na deze evaluatie een nieuw doel
vast. Murphy: „Zoek op elke wedstrijd de grens
van je eigen kunnen op.” Te veel druk? Welnee,
het is een uitdaging.Verliezen is dan ook geen
kunst meer. Het biedt ruimte voor groei.

tekst Afke Teunen
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R u i m t e  v o o r  g r o e i
Het doel is om te winnen. Laat daar geen misverstand over bestaan. 

Je doet extra je best en verliest. Totaal gefrustreerd ga je naar huis. 

Je bent in klassieke valkuilen getuind. Verliezen is niet te voorkomen, 

de valkuilen wel te ontwijken. En dat verhoogt de kans op winnen!

Doelen

Klassieke valkuil

De kunst van het verliezen

Tijdens de Olympische spelen in Sydney pres-
teerde Anky van Grunsven tot ieders verbazing
tijdens de Grand Prix onder haar niveau.Toch
reed ze daarna een geweldige tweede proef,
scoorde indrukwekkend punten en nam uit-

eindelijk zelfs een gouden plak mee naar huis.
Mental coach Peter Murphy maakte het van
dichtbij mee. Hij begeleidt al jaren verschillen-
de topsporters en topteams en leert ze onder
andere omgaan met verliezen. „De kunst van

het verliezen is eigenlijk de kunst van het doe-
lenstellen. Veel ruiters hebben niet 
het juiste doel voor ogen.” 
Valkuil nummer één.

Je bent goed voorbereid, rijdt je beste proef
ooit, maar je tegenstander rijdt beter. Je wint
niet.Als dat wel het doel was, ben je nu zwaar
teleurgesteld. Murphy zegt: „ Je hebt niet het
goede doel voor ogen gehad. Hou je bezig met
de dingen die je wél kunt controleren. Control
the controllable.Winnen is niet te controleren.
Dat hangt van de jury af en de tegenstanders.
Het is een resultaatgericht doel en dat resultaat
heb je niet in de hand.”
Zie het winnen van die ene belangrijke wed-
strijd als droomdoel. Je droomt, je wenst, je
ziet het al helemaal voor je hoe je op het podi-
um staat, het publiek juicht en je rijdt daarna

een spetterende ereronde. En laat het dan los.
Vergeet het. Geen zin om daar veel tijd en ener-
gie in te steken. Het is een droom. Meer niet.
Neem je de droomdoelen te serieus of ben je te
resultaatgericht bezig dan neemt de stress en
frustratie toe.Wat beter werkt zijn prestatie- of
trainingsdoelen. Hanteer hierbij het SMART-
principe. SMART staat voor Specifiek,
Meetbaar,Aantrekkelijk, Realistisch en Tijd.
Formuleer je doelen nauwkeurig en zorg dat je
het resultaat meetbaar is. Leg de lat niet te
hoog. Dat verlamt en geeft stress. Maar maak
het jezelf ook niet te makkelijk, want dat neemt
de zin weg. En werk met een deadline.

Zo’n smart-doel ziet er in de praktijk als volgt
uit. De passen tijdens de uitgestrekte draf kun-
nen regelmatiger en ruimer. Je krijgt een vijf en
wil een zeven. Leg de draf zoals die nu is, vast
op video. Bespreek de nodige training en oefe-
ningen met je instructeur en trek er anderhalve
maand voor uit. Neemt na die tijd de draf nog
eens op en vergelijk het met de eerste opname.
Is het verbeterd? Doel bereikt.Volgende! 
Staar je niet alleen blind op het 
rijtechnische deel. Trainingsdoelen
omvatten veel meer. Je kunt naast je
techniek ook je mentale en strategi-
sche punten verbeteren. 

Goed voorbereid en met het juiste doel voor
ogen kom je op wedstrijd. Je doet extra je best
en net voor de één na laatste hindernis denk je
‘het gaat lukken!’ En dan gaat het fout. Je bent
in een klassieke valkuil gevallen.
„Ga niet extra je best doen!”, zegt Murphy.
„Doe wat je altijd doet en blijf waarnemen zo-
als je het al honderd keren hebt gedaan tijdens
de training. Het is niet logisch om juist nu de
dingen anders te doen! Rijd op de automati-
sche piloot. Nadenken is dodelijk.” De beste
proeven worden gereden zonder dat de ruiter
bedenkt wát hij doet. Hij doet het gewoon.

Denk niet ‘nu komt het onderdeel dat gisteren
de mist in ging’ of  ‘nog één hindernis en ik zit
in de barrage’. Grote kans dat je dan fouten
maakt. „Tijdens een wedstrijd drijf je op zin-
tuiglijke waarnemingen. Je voelt, je ziet, je
hoort. En je reageert. Go with the flow…. dat is
zelfvertrouwen. Schiet je in de denkstand, dan
ga je letterlijk zitten zwabberen op je paard. Je
nek en schouders verkrampen, bewegingen
worden mechanisch, je houding verandert en
je techniek gaat eraan. En het paard merkt dat
meteen.” Dit is wat Van Grunsven overkwam in
Sydney. Ze was te veel met het toekomstig re-

sultaat bezig, zat niet meer in het hier en nu.
Maar wat doe je eraan, hoe kom je snel terug in
de waarneemstand? Door waar te nemen!
„Concentreer je op je ademhaling”, adviseert
Murphy. „Adem een paar keer rustig in en uit
en neem waar wat er in je lijf gebeurt.”
Visualiseren kan ook. Zie voor ogen hoe je rus-
tig en ontspannen door de ring rijdt. Dit vraagt
echter wel iets meer oefening.
Wat moet je in ieder geval niet doen? „Jezelf
verbieden aan andere dingen te denken!
Probeer maar eens niet aan een roze olifant te
denken. Je ziet hem nu direct voor je.”
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EVEN  OPFR ISSEN

De Myers-Briggs Type Indicator is in de jaren 50
ontwikkeld, gebaseerd op Jungs theorie over psy-
chologische typen. De theorie van Jung zegt dat
elk individu bepaalde voorkeuren heeft bij het
uitvoeren van geestelijke arbeid. 
Er zijn vier van deze voorkeuren aan te wijzen:
1. het richten van aandacht: extrovert (E) vs.

introvert (I);
2. het opnemen van informatie: observatie (S)

vs. intuïtie (N);
3. het nemen van beslissingen: feiten (T) vs.

gevoel (F);
4. het richten op de buitenwereld: beheersing (J)

vs. perceptie (P).
Aan de hand van deze voorkeuren krijg je uitein-
delijk psychologische typering bestaande uit een
samenvoeging van de vier voorkeuren: b.v.

D O O R
TOON GERBRANDS

Peter Murphy heeft de afgelopen jaren veel

gepubliceerd en lezingen gegeven over typologie

en de Myers Briggs Type Indicator. Ook in Volley

Techno zijn er diverse publicaties geweest. De

reacties van veel trainers en coaches (ook uit

andere sporten) is dat ze het een heel

interessante benadering vinden en dat het hun

een andere kijk geeft op hun aanpak naar de

sporters toe. Tijdens mijn periode bij het

Nederlands heren volleybalteam, ben ik er voor

het eerst mee geconfronteerd. In samenwerking

met Peter Murphy hebben wij toen de theorie

vertaald naar de praktijk. In dit artikel beschrijf ik

mijn ervaringen in de afgelopen jaren.

Voorkennis is 
toegestaan

TYPOLOGIE  IN  DE  PRAKT I JK
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ENFP. Deze combinatie van vier letters staat voor
een bepaald profiel, met daaraan gekoppeld
bepaalde kenmerken. Uiteindelijk kom je tot
individuen met hetzelfde psychologische type.
Voor de complete theoretische achtergronden
wordt verwezen naar de eerdere publicaties van
Peter Murphy. Daar zijn ook de kenmerken van
alle 16 typen beschreven. In dit artikel worden
slechts een aantal voorbeelden behandeld.

DE  DR IE  N IVEAUS  VAN AANPAK

De psychologische profielen en typeringen van
alle betrokkenen bij een team, kan je onderzoe-
ken en vaststellen. Naast de spelers is het ook
belangrijk om de andere stafleden in kaart te
brengen en uiteraard je eigen type als trainer.
Vanuit deze basisgegevens is toen gekozen voor
de volgende drie niveaus van aanpak:
1. ken jezelf
2. ken je spelers
3. ken je team

KEN J EZELF

De basis van alles is dat je weet wie je zelf bent
en wat je zelf oproept bij anderen. Stap 1 is dan
ook om de eigen psychologische typering te ana-
lyseren en daarmee je eigen kracht en je eigen
valkuilen te leren kennen. 
De typering die bij mij hoort, is: ESFJ. Wat je ver-
volgens doet is een analyse maken van de ken-
merken die bij dit profiel horen. In mijn geval
betrof het de  volgende zaken (in willekeurige
volgorde):
• plichtsgetrouw, loyaal, verantwoordelijk,

groepsgericht, grondig, traditioneel;
• streeft naar consensus, afwerking van de

agenda en houdt zich aan tijdsafspraken;
• geeft leiding door een sfeer te creëren, waarin

iedereen zijn belang voor de groep begrijpt;
• irriteert groepsleden door over een probleem

door te drammen en zaken persoonlijk op te
vatten;

• draagt bij tot een groep door een systemati-
sche en praktisch overzicht te bieden;

• wordt geïrriteerd door groepsleden die passief
zijn en geen verantwoordelijkheid nemen,
tijd verspillen en weigeren zich aan de agenda
te houden;

• de efficiëntie kan worden verhoogd door kri-
tiek niet persoonlijk op te vatten en anderen
toe te laten hun eigen fouten te maken;

• leiderschapstijl: leiden door persoonlijke aan-
dacht voor anderen, informeren hun mede-
werkers goed, geven zelf het voorbeeld van
hard werken en goede afwerking en houden
tradities binnen een organisatie in stand;

• in stressvolle situaties wordt de ESFJ-er stil en
gaat nadenken over feiten.

In de theorie over typing is nog veel meer te vin-
den en kan je een hele lange lijst maken van
kenmerken en voorspellingen van gedrag in
allerlei situaties. Deze lijst is gebruikt als basis
van de eerste stap om jezelf beter te leren ken-
nen. In een periode van 3 tot 6 maanden analy-
seer je heel regelmatig wat er allemaal gebeurt en
in hoeverre je dat kan terugvoeren tot je psycho-

logisch profiel. Uiteindelijk krijg je een heel goed
beeld:
— wie je zelf bent
— wat je sterke kanten zijn
— wat de valkuilen zijn
— waardoor je geïrriteerd raakt
— wat er gebeurt bij stress enz.

Kortom de basis wordt gelegd om samen te wer-
ken met anderen, maar wel gerelateerd aan zelf-
kennis als eerste stap.

KEN J E  SPELERS

De tweede stap is het uitzoeken van de profielen
van je spelers. Uiteindelijk krijg je ook daar de
diverse typering in beeld. Veelal is dit een heel
diverse verzameling van veel verschillende psy-
chologische types. Ook bij deze spelers kan je
een hele lijst met kenmerken beschrijven en
voorspellingen van gedrag in diverse situaties.
Om alles meer te structureren is gekozen voor
een aanpak waarbij per speler een aantal specifie-
ke zaken worden uitgezocht:
1. hoe leert de speler;
2. wat gebeurt er bij stress / grote spanning;
3. wat zijn de kernwaarden / sterke punten;
4. welke aanpak / benadering is het meest 

effectief;
5. waar moet ik rekening mee houden bij een 1

op 1 gesprek;
6. het voeren van een slecht nieuws gesprek;
7. waardoor wordt een speler geïrriteerd;
8. wat voor doelstellingen zijn effectief.

Aan de hand van de profielen ga je per speler op
zoek naar de antwoorden, die passen bij boven-
genoemde onderwerpen. Alle antwoorden kan je
vinden in de theoretische modellen.

Bijvoorbeeld een ISFJ-er:
1. leert door een stap voor stap benadering
2. zal zich in stress extrovert uiten door intuïtief

80% van het succes 
in topsport kun je
managen

20% is een 
samenloop van omstan-
digheden: talent, disci-
pline, werklust; 

puzzelstukjes die op 
het juiste moment 
op hun plaats vallen 

plus 
een beetje geluk
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handelen; om te zorgen dat de speler weer
terugkeert naar zijn positief dominante func-
tie moet je vragen gaan stellen waarbij er weer
sprake moet zijn van waarnemingen (dingen
zien);

3. heeft als kernwaarden: betrouwbaarheid, hard
werken, sociaal;

4. heeft een benadering nodig waarbij structuur
wordt aangeboden en er regelmatig schouder-
klopjes worden gegeven;

5. bij een 1 op 1 gesprek analyseer je de beide
profielen van de sporter en de coach en je
bepaalt wat effectief is. In mijn geval ESFJ ver-
sus ISFJ. Het verschil is in dit geval met name
het richten van de aandacht (E - I). Als coach
moet ik de ruimte bieden om de sporter te
laten nadenken over de zaken die besproken
worden: wat meer pauzes inbouwen en niet
een te hoog tempo in het gesprek hanteren;

6. een slecht nieuws gesprek bevat de punten die
zijn beschreven onder de punten 2, 4 en 5;

7. irritaties ontstaan doordat hij te veeleisend en
te serieus is en hij wordt geïrriteerd door spor-
ters die zich te snel laten afleiden en weinig
respect tonen door te laat te komen of
onvoorbereid zijn;

8. effectieve doelstellingen zijn: het bereiken
van tijdige resultaten en duidelijke verwach-
tingen. Dit lijkt logisch voor veel coaches,
maar als voorbeeld geef ik ook nog even
iemand met de letters NT. Deze sporter wil
globale resultaten en uitdagende en ruime
doelstellingen, die heel moeilijk te halen
zijn). Dit is een mooi voorbeeld, hoe belang-
rijk het is om het individu te kennen binnen
een team.

Ook voor deze stap neem je een periode van 3
tot 6 maanden om al je spelers te leren kennen
en ervaring op te bouwen. Automatisch bouw je
ook routine op, om de individuele sporter te
koppelen aan je eigen profiel. Daardoor krijg je
langzamerhand voorkennis over een aantal
zaken, kan je een aantal zaken beter verklaren en
creëer je een benaderingswijze die steeds meer
individueel gericht is. Een aanpak op maat!

KEN J E  TEAM

De derde fase is het analyseren van je team.
Doordat je alle typeringen kent, kan je allerlei
combinaties maken die op jouw team van toe-
passing zijn. Ook hier een voorbeeld. Je kan op
een aantal manieren kijken naar je team, de
zogenaamde lensanalyse. Een van de lenzen is de
kwadrantenlens. 
Je neemt 2 letters uit het profiel, in dit geval de
volgende analyse:

IS: hier en nu (niet vernieuwen);
ES: doeners, realisten;
IN: anders denkenden;
EN: vernieuwers.

Uit een analyse van het team kwam de volgende
verdeling:

IS: 6 spelers;
ES: 5 spelers, de hoofdcoach en de tweede 

trainer;

IN: 2 spelers;
EN: geen spelers.

De anders-denkenden zijn in de minderheid,
Om hun stem te laten horen, moet je dit onder-
kennen en ze de ruimte geven. Als coach ligt
hier een taak In dit team zitten geen vernieuwers
en is het merendeel hier en nu denkers, doeners
en realisten. Ook de beide trainers vallen hier
onder. In ons geval hebben we toen besloten om
extra aandacht in de staf te besteden aan ver-
nieuwingen. Van nature was dit niet aanwezig in
ons team. Ook is er nagedacht op welke wijze wij
met vernieuwingen in dit team moesten
omgaan. Als voorbeeld gebruik ik, het wijzingen
van de krachttraining. In principe houdt deze
groep vast aan wat ze hebben. Toen er aanpassin-
gen in de krachttraining gingen plaatsvinden,
hebben we gekozen voor een aanpak, waarbij we
een periode hebben ingebouwd van twee weken,
waarin we allemaal ervaring gingen opbouwen
en daarna met elkaar zouden analyseren.
Aangezien er van nature geen vernieuwers in de
groep aanwezig zijn, bleek deze aanpak te wer-
ken. Ervaring opdoen en dan je opinie geven
bleek een effectieve aanpak. In ieder geval was
hier over nagedacht alvorens de groep te con-
fronteren met iets nieuws en dan maar af te
wachten. Voorkennis in sport is niet verboden.

Er zijn heel wat manieren (diverse filters en len-
zen) om je team te analyseren. Deze analyse kan
je op diverse niveaus uitvoeren. 
Enige voorbeelden:
• het hele team
• onderscheid basis / wisselspelers
• onderscheid naar functie binnen het team
• onderscheid naar plaats binnen het team: b.v.

bij voetbal: voorhoede / middenveld / voor-
hoede

• de begeleidingsstaf versus het team enz.

Uiteindelijk is alles terug te brengen tot de kern:
je denkt na over jezelf, over je spelers, over je
team en de situaties waar je in kunt belanden. 

DE  OLYMPISCHE  SPELEN

Het laatste ultieme evenement was de
Olympische Spelen in Sydney. Je gaat je uitein-
delijk steeds meer focussen, zowel het team, als
de sporter en de coach. Van een brede benade-
ring wordt het steeds nauwer en beperkter. Je
houdt steeds minder zaken over waar je de aan-
dacht op richt, maar wel steeds intensiever. Dat
geldt ook voor typing. Het fundament is gelegd
in het anderhalf jaar ervoor. Je hoopt je team te
kennen, waardoor de kans op presteren is toege-
nomen. Ik las laatst een uitspraak van Joop
Alberda: succes is geen toeval, 80% van het suc-
ces van topsport kun je managen, 20% is een
samenloop van omstandigheden: talent, disci-
pline, werklust, puzzelstukjes die op het juiste
moment op hun plaats vallen en een beetje
geluk. Typing valt onder de 80% van het funda-
ment, dat te managen is. Het is geen garantie
voor succes, maar laten we eerst maar eens 
zorgen dat de 80% voor elkaar is. VT
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o.a.fijne-/ grove motoriek
in relatie tot het type van
een persoon (lees: sporter). 
In de beginjaren ‘90 heeft
de Amerikaan Niednagel na
veel onderzoek de ideeën
van Jung, Myers-Briggs en
Lowen toepasbaar gemaakt

en geïntroduceerd in sport en daarmee baanbre-
kend werk verricht. Hij richt zich vooral op de
mentale aspecten en motorische vaardigheden.
Hij noemt zijn systeem ‘BrainTyping’. 

SPORT  TYPE  DYNAMICS®

EN  ACT ION TYPE®

Daar waar Niednagel gestopt is, ontwikkelen
Hippolyte, Murphy en Theraulaz vanaf ‘94 het sys-
teem verder en richten zich op de observatie en
de informatie die de (specifieke) (sport-)bewe-
ging laat zien, de specifieke communicatiestijl
die tussen coach en sporter plaats vindt, de trai-
ning/coachingstijl, de leerstijl van de sporter en
toepassingen in het teambuildingsproces. Zij
noemen hun systeem: ‘Sport Type Dynamics®’

en met de praktijktoepassing van ‘Action
Type®’.

WAT I S  SPORT  TYPE  DYNAMICS ®

‘Sport Type Dynamics®’ (STD®) is een praktisch
toepasbaar systeem waarmee  inzicht hoe het
trainen en coachen optimaal afgestemd kan
worden op de sporter. Het combineert al langer
bestaande opvattingen van hoe mensen functio-
neren met recente wetenschap die momenteel

Typologieleer bestaat al heel lang. Er was al sprake van
een typologieleer in de tijd van Hippocrates en Paracelcus.
Hippocrates deelde mensen in vier types in: melancholisch,
sanguin, cholerisch, en flegmatisch. Paracelcus kende

water-, aarde-, lucht-, en vuurtypes. 

Een brug naar top-
prestaties in sport

DE  BETEKENIS  VOOR MAATWERK/ INDIV IDUAL ISER ING

BI J  TRA IN ING  EN  COACHING 

In zijn boek ‘Algemene
theorie der menselijke hou-
ding en beweging’, (Aula
pocket uitgave nr.175 druk
1969), beschrijft prof. dr.
F.J.J. Buytendijk enige inte-
ressante zaken over indivi-
duele typologie en tempe-
rament. Wie kent niet de naam Sheldon en ook
Kretschmer met zijn indeling naar lichaamsbouw
van leptosoom, atletisch en pycnisch. 
Welke betekenis had dit voor de alledaagse
sportpraktijk: helaas weinig praktische toepass-
ingen. De grondlegger voor de huidige typolo-
gieleer is Dr. Carl Jung, een Zwitserse psychiater
die een interessante theorie ontwikkelde over
zgn. psychologische types. 
De grote verdienste van Katharine Cook Briggs
(1875-1968) en haar dochter Isabel Briggs Myers
(1897-1980) is, dat zij op de ideeën van Carl
Jung een zeer praktisch toepasbaar algemeen
systeem bouwden. 
De Myers- Briggs Type Indicator* is een uitgebreide
typologie vragenlijst die hier uit voortkwam en
uitkomst geeft over denkstijlen en voorkeuren
van een persoon en daarmee een van de zestien
mogelijkheden die het systeem kent naar voren
haalt. In het jaar 1982 presenteert Dr. Walter
Lowen in zijn wetenschappelijk boek
‘Dichotomies of the mind’ voor het eerst aanwij-
zingen voor de toepassing in sport ( lees: men-
taal en motoriek). Zijn model onderscheidt

*) Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn geregistreerde han-
delsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc.

PETER  MURPHY
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Sport-Types in
Volleybal

DOOR 
PETER  MURPHY

RALPH H IPPOLYTE  
BERTRAND THERAULAZ

VERTAL ING
PAUL  JANSEN

De manier waarop emoties

worden getoond 

hangt in extreme mate af

van iemands type: Van der

Meulen lijkt een erg

extravert soort sportman te

zijn. Iedereen prefereert

sommige dingen wel te

doen en andere niet. Je

weet dat degene naast jou

precies dat zou kunnen

kiezen, waar jij een hekel

aan hebt. De volgende

vraag is belangrijk: waarom

prefereer ik dit, terwijl de

anderen dat niet doen?

Heeft dat te maken met onze eigen vrije wil? Is er

bijvoorbeeld enige aanwijzing of bewijs voor de

manier waarop mensen omgaan met het proces

van informatie vergaren en beslissingen nemen?

Het antwoord is ja, en voordat we tot dit

onderwerp overgaan, laten we in het kort

uitzoeken hoe onze hersenen functioneren.

VOORKEUREN

‘Onderzoek heeft een grote mate van
lateraliteit aangetoond - dat is een spe-
cialisatie in elk van de twee hersenhelf-
ten. Toen onderzoekers worstelden met
de vraag hoe het brein zijn doel bereik-
te en hoe het gestructureerd is, hebben
hersenhelft-onderzoeken de lateraliteit
aangetoond (opmerking: op patiënten
die operaties ondergingen  waarbij het
corpus callosum - de supersnelweg van
neuronen die de twee hersenhelften
verbindt - werd doorgesneden) en dit
heeft geleid tot wat het modulaire
model wordt genoemd.
Onderzoek in de cognitieve weten-
schap, kunstmatige intelligentie, evolu-
tionaire psychologie en neuroweten-
schap heeft de aandacht gevestigd op
het idee dat de hersenhelften  en de
geest zijn opgebouwd uit afzonderlijke
eenheden - of modules - die karakteris-
tieke functies uitvoeren. Volgens deze
theorie is het brein niet een algemeen
probleemoplossend mechanisme waar-
in ieder onderdeel iedere functie kan
vervullen. 
Het is eerder een verzameling mecha-
nismes die de geest assisteren in de
behoefte die voortvloeien uit de infor-
matieverwerking’ (Gazzaniga 1998).

voor sport ontwikkeld wordt. 
Het systeem richt zich o.a. op de wijze hoe infor-
matie uit de buitenwereld opgenomen wordt en
de wijze van beslissingen nemen.
Door dit samen te voegen met:                                 
a. de observatie van en de informatie die de (specifie-

ke) (sport-)beweging laat zien,             
b. de specifieke communicatiestijl die tussen coach

en sporter plaats vindt,
c. de training-/coachingstijl,                                          
d. de leerstijl van de sporter,
krijg je een zeer volledig beeld over hoe er opti-
maal  individueel getraind en gecoacht kan wor-
den. Ook krijg je veel informatie beschikbaar
voor ondersteuning van het teambuildings-pro-
ces.                                                                               

DE   HU ID IGE  (TOP)SPORTPRAKT I JK

De huidige (top)sportpraktijk vraagt steeds meer
om maatwerk en met STD

®
heb je een state of

the art instrument in handen waarmee het trai-
ning-/coachingproces veel makkelijker individu-
eel op de sporter afgestemd kan worden. Zodra
je het type van je sporter kent en die van jezelf
heb je informatie en aanwijzingen beschikbaar
om de juiste afstemming te maken. Je leert snel
en makkelijk de verschillen en overeenkomsten
tussen jezelf en je sporter(s) zien zowel commu-
nicatief, mentaal als motorisch en tevens de
kracht en valkuil van je eigen type inschatten en
plaatsen in samenhang daarmee. 

DE  V IERLETTERCOMBINAT IE

‘STD®’ gebruikt een ‘Type Indicator®’ vragen-
lijst. De uitkomst is een vierlettercombinatie
gevormd door een letter uit de vier schalen. Het
resultaat is je ‘Action Type®’:
1. de Intro-/Extraverte schaal (I -E):

• Energierichting;
2. de zintuigen (Sensing) en intuïtie (iNtuition) 

schaal (S-N): • Informatie;
3. de denken (Thinking) en voelen (Feeling) 

schaal (T-F): • Beslissing
4. de beheersen (Judging) en waarnemen (Perceiving)

schaal (J-P): • Leefstijl

Een voorbeeld van een vierlettercombinatie is
ESFP of ISTJ. Met zestien ‘Action Types®’ is de
matrix compleet. De intro-/extraverte schaal
geeft info over hoe de energie gericht wordt.
Introvert is meer naar binnen gericht en daar
haal je ook je energie vandaan. Extravert is meer
naar buiten gericht en daar haal je ook je energie
vandaan. Veel (top)sporters zijn overigens intro-
vert!
De S, N en T, F schaal geeft aan hoe jij informa-
tie oppikt, verwerkt en beslissingen neemt. De

vier functies (letterpositie 2 en 3) zijn: gebruik
zintuigen, intuïtie, denken, en voelen. Gebruik
zintuigen zoals het concrete doen (wat is).
Intuïtie zoals het abstract verwerken van, her-
kennen en oplossen van bijv. problemen (wat
zou kunnen zijn). Denken zoals logisch en ana-
lytisch. Voelen zoals emotionele waarden van
een gebeurtenis of van relaties. 
De beheersen schaal is o.a. te vergelijken met
een meer gecontroleerde leefstijl en het willen
afronden. 
De waarnemen schaal zegt o.a. iets over de meer
lossere leefstijl van het type en het openhouden
van je opties. Als je twee schalen combineert
dan spreek je bijv. van een extraverte denker of
introverte voeler of  intuïtieve voeler of zintuig-
lijke denker. 
En zo kan je door combinatie zestien maal vier
letters groeperen nl.
ISTJ, ISTP, ESTP, ESTJ, ISFJ, ISFP, ESFP, ESFJ,
INFJ, INFP, ENFP, ENFJ, INTJ, INTP, ENTP, ENTJ. 
Samengevoegd met de motorische kenmerken
van je type ontstaan er zestien  ‘Action Types®’. 

ACT ION TYPES®

Door het specifieke van je eigen ‘Action Types®’
te leren kennen ben je in staat om (zowel sporter
als trainer/coach en team):                                        
• te ontdekken en helder te maken waar jouw

kracht/ talent en mogelijkheden liggen en die om
te zetten in uitdagende/ realistische doelen;

• te ontdekken waar jouw fysieke en mentale moge-
lijkheden liggen;

• te begrijpen waarom en hoe het komt dat jouw
capaciteiten/ vaardigheden nog niet altijd functio-
neel ingezet worden;

• vast te stellen hoe je op een hoger niveau kan
sporten, trainen en coachen;

• zelfkennis op te doen en daarmee een gezonde
basis te leggen voor je zelfvertrouwen in je sport
en dagelijkse leven;

• je (ont)spanning/ stressbeleving te plaatsen.

SPORT  TYPE  DYNAMICS®

‘Sport Type Dynamics®’ wordt ingezet ten
behoeve van:
• de sporter;
• de trainer/coach;
• de interactie tussen sporter en trainer/ coach;
• het begeleidingsteam rondom de sporter en/of het

team;
• het maken van een teamprofiel;
• teambuilding en conflicthantering;
• de scheidsrechter;
• de bestuurder;
• scouting van spelers;
• strategie ten opzichte van de tegenpartij.

Ã

DEEL  1

Dit artikel verscheen eerder in het
Engels in het trainersvakblad van de

FIVB ‘The Coach’, nummer 4,
december 1998. 

Deel 2 verschijnt in 
Volley Techno 1, maart 2001.
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te trappen met je niet-domi-
nante voet, en sommige men-
sen doen dit tamelijk goed
(grove motorische beheersing),
maar wanneer het op accurates-
se aankomt (bij een strafschop)
zullen ook zij de dominante
voet prefereren.
Over nu naar volleybal: je zult
beslist al wel geprobeerd heb-
ben om te smashen met je niet-
dominante arm. Om te begin-
nen staand. Het is ook mogelijk
en hoe voelt het om te doen?
Houdingen, cognitieve (weten,
waarnemen, visualiseren) en
emotionele processen symboli-
seren ook voorkeuren. 
Een van de belangrijke feiten is
dat in stress-situaties (bijv. in
sport) je gemakkelijk deze 
voorkeuren kunt waarnemen,
omdat mensen vooral hun
voorkeuren/type aanspreken.
Leer- en trainingssituaties ver-
oorzaken ook stress, waarin het
uitermate belangrijk is om
ieders voorkeuren te signaleren.

MENSEN  TYPEREN

Het waarnemen en bestuderen
van het gedrag van de geest
heet psychologisch typeren, of
simpelweg typeren. Dit is een
bruikbaar gereedschap om met
voorkeuren om te gaan en een
prettige manier om eerst onszelf
beter te leren begrijpen, dan
ook de mensen om ons heen,
alsmede onze interacties. Het
algemene doel is om de indivi-
duele ontwikkeling en commu-
nicatie te verbeteren, zodat
zowel verschillen als overeen-
komsten tussen mensen beoor-
deeld kunnen worden. (Dit
heeft niets te maken met con-
notaties die woorden als ‘typ-
casten’, ‘typetje’ en stereotype’
oproepen). Bij communicatie is
in sommige opzichten vaak de
vorm belangrijker dan de bood-
schap zelf, omdat dit bepaalt of
de ander zich openstelt of het
contact afwijst. Hoe het ook zij,
we zijn ons ervan bewust dat
sommige lezers nu typeren zul-
len beschouwen als een geslo-
ten en angstaanjagende manier
om mensen te benaderen, ter-
wijl anderen er volledig enthou-
siast over zijn.

Dat is precies waar het bij type-
ren allemaal om draait: ver-
schillen en hun uitingen. Geen
van beide extreme gedragingen

Ons brein heeft de potentie om
te handelen, gebruikmakend
van verschillende opties, wan-
neer het geconfronteerd wordt
met een bepaalde situatie.
Simpelweg omdat het zich com-
fortabeler voelt, effectiever en
economischer, wanneer het zo
handelt. Alhoewel het dingen
verwerkt volgens bepaalde
voorkeuren, is het tevens in
staat ze te verwerken, vertrou-
wend op het tegenovergestelde
proces. Jammer genoeg zal de
terugkoppeling zijn: onaange-
naam, niet zo effectief en tijd-
en energierovend. Om dit te
illustreren, probeer eens een
motorisch taak als schrijven
met je niet-dominante hand.
Heb je genoeg geduld om dit te
leren, terwijl je weet dat je
dezelfde opdracht efficiënt zou
kunnen doen met je dominante
hand? Dit is een extreem voor-
beeld, aangezien schrijven een
zeer gespecialiseerde opdracht
is, die een verfijnde motorische
beheersing vereist. Het zal mak-
kelijker zijn om te leren een bal

is goed, aangezien beide zullen
leiden tot het gedeeltelijk ver-
doezelen van de realiteit. Zij
moeten worden beschouwd in
relatie tot elkaar. Om Kroeger
en Thuesen te citeren: ‘Er is geen
“goed” of “slecht” type. Elk heeft
zijn eigen sterktes en zwaktes,
mogelijkheden en bedreigingen en
je hebt letterlijk alle types nodig
om een samenleving te creëren’. 

DE  T IEN  GEBODEN

Beschouw de volgende tien
geboden voor het typeren eens,
die Kroeger en Thuesen hebben
opgesteld (1993):
1) Het leven neigt ernaar om

onze voorkeuren te onder-
steunen, ons daarbij des te
wantrouwiger te maken
voor wat betreft onze non-
voorkeuren;

2) Je gemaximaliseerde sterk-
te wordt je zwakte;

3) Typeren is slechts een
theorie; alleen het dage-
lijkse leven verleent het
zijn geldigheid;

4) Typeren is slechts een ver-
klaring; het is nooit een
excuus;

5) Het geheel is groter dan de
som der delen;

6) Typeren is slechts één lens
om naar de menselijke
persoonlijkheid te kijken;

7) Om effectief te zijn, moet
het typeren met jezelf
beginnen, voordat je het
kunt toepassen op ande-
ren;

8) Typeren is makkelijker
gezegd (of over nagedacht)
dan gedaan;

9) Geef niet jouw tegengestel-
de type van alles de
schuld;

10) Typeren kan niet alles
oplossen.

Er zijn honderden manieren
om mensen te typeren, want
categoriseren is een heel oude
menselijke gewoonte. Voor
onze coaching, onderricht en
trainings doeleinden, zullen we
één van de meest  gebruikte
typologie-methoden presente-
ren, gebaseerd op het werk van
Carl Gustav Jung (1971), dat
later is voortgezet door
Katharne Briggs en Isabel
Briggs-Myer (1980, ontwerpers
van de Myers-Briggs Type
Indicator, oftewel de MBTI).
Verder hebben we dit gekozen

Figuur 2 
HET TYPOLOGIE MODEL

E/I
Wijze van aandacht 

N/S
Waarneming - Irrationele
functie - Oriëntatie func-
tie - Waar? - Wat?
Hoe jij de wereld zou wil-
len ervaren

T/F
Beheersing - Rationele
functie - Differentiatie
functie - Hoe? - Waarom?
Hoe jij zou willen verwer-
ken wat je ervaart

P/T
Hoe jij zou willen commu-
niceren met jouw omge-
ving

Figuur. 1.
De afhanke-
lijkheid van
de persoon-
lijkheid van
de omgeving.

omdat een jaar of zo gele-
den de Californische sportwe-
tenschappers Jonathan P.
Niednagel begon met het ver-
binden van deze theorie met 
de motorische vaardigheden
(Niednagel 1980). Deze manier
om ernaar te kijken noemde hij
Brain Typing en hij is ervan
overtuigd dat er genetisch
bewijs voor is, dat binnenkort
beschikbaar komt door middel
van DNA analyse.

HET  MODEL

Het model bestaat uit 4 ver-
schillende dimensies die ieder
twee polen hebben en het moet
worden beschouwd als een
dynamisch model. Wanneer we
meer vertellen over vier van die
polen, gebruiken we echter ook
de andere, maar met verschil-
lende niveaus van bewustzijn
en we zullen continue door-
gaan met het vermogen om dit
te doen.

Waarschuwing: aangezien dit
model werd ontwikkeld en
gebruikt door verschillende
mensen, zullen er zeker
terminologische problemen
opduiken wanneer naslagwerken
worden geraadpleegd, aangezien
mensen dingen verschillend
waarnemen en verklaren, al naar

gelang hun posities en
voorkeuren.

Figuur 2 is een samenvatting
van de betekenissen van de 8
gebruikte afkortingen, die
paarsgewijs de 16 combinaties
of types vormen. De twee bui-
tenste paren vertegenwoordi-
gen attitudes en uiterlijk
gedrag: Extraversie - Introversie
(engels: E - I), Waarnemen -
Beheersen (engels: P - J). Jung
noemde de twee binnenste
paren de mentale functies, die
de kern vormden van de mense-
lijke balans: informatie verga-
ren (iNtuïtie - Zintuigen; engels:
N - S) en beslissingen nemen
(Denken - Voelen; engels: T - F)
en hun combinaties verwijzen
naar de motorisch vaardighe-
den (ST, SF, NF, NT). Bedenk wel
dat iedereen alle 8 bezit (E-I, S-
N, T-F, J-P) en alhoewel we 4
ervan prefereren, zijn we in
staat te functioneren volgens
iedere mogelijke combinatie.

JOUW TYPE  V INDEN

We zullen je eenvoudige vragen
voorleggen en aanwijzingen
geven om uit te vinden tot welk
van de 16 verschillende types jij
behoort. Echter, vergeet niet dat
dit proces staat tegenover een
dynamisch model van het

leven, wees daarom geduldig
genoeg, zodat je element voor
element zult ontdekken, naar-
mate jouw observatievermogen
zich steeds meer ontwikkeld.
Je zou het kunnen vergelijken
met het gebruik van een verre-
kijker om verschillende bewe-
gende voorwerpen te zien, wat
betekent dat je voortdurend
moet scherp stellen om alle
details duidelijk te kunnen blij-
ven zien. We geloven dat je je
steeds meer bewust wordt van
het motorische-vaardigheden
bewijs, naarmate je je ogen
meer traint in het waarnemen
van bewegende en spelende
atleten. 
Eén belangrijke opmerking: om
achter jouw eigen type te komen,
geven jouw antwoorden alleen de
huidige situatie weer en NIET hoe
je zou willen zijn! 
(Zie figuur 2).

E/ I :  EXTRAVERS IE/
INTROVERS IE

Dit staat voor de gerichtheid
van je energie en je aandacht. 
‘De kern van de waarheid is dat
extraversie het initiatief zoekt
en dat introversie geniegd is om
te ontvangen en te reflecteren.’

Eenvoudige vragen:
Wanneer het tijd is om je accu
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weer op te laden, ben je dan het
liefste alleen (I) of met andere
mensen (E)? Wat geeft je de
meeste energie, met andere
mensen omgaan (E) of alleen
zijn (I)? Waar richt je het liefst
je energie op, op de buitenwe-
reld vol met mensen/dingen (E)
of op de binnenwereld vol
ideeën/gedachten (I)? 
(Zie tabel 1).

SPORT  OVERDENKING

Extraverte spelers neigen ertoe
meer energie te gebruiken dan
nodig in een bepaalde situatie.
Introverte spelers neigen ertoe
om energie te sparen voor de
toekomst en voor een meer
bewuste inzet.

S/N :  Z INTU IGEN/ INTUÏT IE

(‘N’ omdat de ‘I’ al voor de
Introvertie gebruikt wordt).
Dit staat voor je waarnemende
prioriteiten, de manier waarop
je informatie verzamelt of tot je
neemt. ‘Individuen met de
Zintuig-voorkeur worden door
feiten aangetrokken als ijzer
door een magneet, door specifi-
citeit, details en de actieplan
gedeeltes van een project’.
De Intuïtieve waarneming ver-
trouwt ideeën zoals ogen het
licht vertrouwen, mensen met
een intuïtieve voorkeur worden
eerder aangetrokken door de
doelen, modellen en ideeën die
het project vormen.’ (Pearman/
Albritton 1997).

Eenvoudige vragen:
Wanneer je een bepaald onder-
werp zou gaan bestuderen, zou
je dan meer geïnteresseerd zijn
in de feiten en hun toepassin-
gen in het heden (S), of zou je
meer geïnteresseerd zijn in de
relatie tussen de feiten en hun
toepassingen in de toekomst
(N)? Zou je liever een vaardig-
heid gebruiken die je al
beheerst (S), of zou je je snel
vervelen nadat je haar hebt
beheersen (N)? (Zie tabel 2).

SPORT  OVERDENKING

We ontdekten dat Sensing spe-
lers geneigd zijn om meer de
aan de voorkant liggende spier-
bundels te gebruiken om hun
lichaam in evenwicht te hou-
den (aan achterzijde liggend
zwaartepunt) en dat intuïtieve
spelers geneigd zijn om meer de
aan de achterzijde liggende

spierbundels te gebruiken (aan
voorzijde liggend zwaartepunt).

T/F :  DENKEN/  VOELEN

Dit staat voor je voorkeur in het
proces van het nemen van
beslissingen. ‘We worden aan-
getrokken door óf een analyti-
sche, oorzaak-en-gevolg type
van oordelen (denkend, subjec-
tieve ervaring van logica, disso-
ciatief), óf een waarde-geörien-
teerde, aanpassende manier van
oordelen (voelend, subjectieve
ervaring van hoe sym- en anti-
pathieën de uitkomst beïnvloe-
den, associatief)’. (Pearman/
Albritton 1997).

Eenvoudige vragen
Wanneer je een beslissing
neemt, vertrouw je dan meer op
onpersoonlijke rede en logica
(T), of meer op persoonlijke
waarden (F)? (James/Woodsmall
1988). Of neem je beslissingen
meer objectief, de voors en
tegens afwegend (T), of geba-
seerd op hoe je je voelt bij het
onderwerp, en hoe jij en ande-
ren erdoor betroffen zullen wor-
den (F)? (Tieger/Barron-Tieger
1998). (Zie tabel 3).

J /P :
BEHEERSEN/WAARNEMEN

Dit staat voor je voorkeur voor
de manier waarop je leeft, waar-
op je jouw leven organiseert.
‘Waarnemen verwijst naar
iemands aangeboren  gedreven-
heid om dingen open te hou-
den, om informatie op te blij-
ven nemen, om te blijven
waarnemen. Beheersen verwijst
naar een tegenovergestelde aan-
geboren gedrevenheid om din-
gen af te sluiten, een beslissing
te nemen, of te oordelen’.
(Tieger/Barron-Tieger 1998).

Eenvoudige vragen:
Wanneer je samen een project
zou gaan doen, zou dan je voor-
keur zijn dat het vastomlijnd,
gepland en ordelijk zou zijn (J),
of zou je voorkeur zijn dat we
in staat zouden zijn om wat
flexibeler te zijn in het project
(P)? (James/Woodsmall 1988).
Zou je liever hebben dat dingen
vast liggen en besloten zijn (J)
of liever dat je jouw mogelijk-
heden openhoudt, voor het
geval er zich iets onverwachts
voordoet (P)? (Tieger/Barron-
Tieger 1998). (Zie tabel 4).

Tabel 3: 
Belangrijkste kenmerken van
Denken en Voelen Beheersen

• Georgani-
seerd

• Beslist

• ‘Laten we
het afslui-
ten’

• Gesloten
• Werk-geö-

riënteerd
• Gepland

• Houdt van
controle

• Welover-
wogen

• Gedreven om
te beslissen

• Houdt van
afsluiten

• Rigide
• Vermijdt ver-

rassingen
• Stap-voor-

stap
• Geniet van

resultaten
• ‘Kom tot de

kern’

Waarnemen
• Flexibel

• Onderzoek-
end

• ‘Laten we
nog even
wachten’

• Open
• Spel-geöriën-

teerd
• Aanpas-

singsvermo-
gen

• Houdt van
vrijheid

• Spontaan

• Gedreven om
te begrijpen

• Houdt van
beginnen

• Slap
• Verwelkomt

verrassingen
• Haast

makend
• Geniet van

proces
• ‘Onderzoek

de zijpaden’

Denken
• Objektief
• Onpersoon-

lijk
• Gerechtig-

heid
• Wettelijk

• Kritisch
• Rationeel

• Principieel

• Systematisch
• ‘Cool’
• Bevelend
• Gegrepen

door zaken

• Stevige
managers

• Logische
redenen

• Direct
• Niet bezig

met emotio-
nele aspec-
ten

Voeling
• Subjectief
• Interper-

soonlijk
• Genadig

• Omstanden
spelen een
rol

• Waarderend
• Niet-ratio-

neel (= niet
noodzakelijk 
irrationeel)

• Waarde-
gedreven

• Relationeel
• Geven om
• Overtuigend
• Bezig met

gevolgen
voor mensen

• Sympathieke
manager

• Persoonlijke
redenen

• Tactvol
• Bezig met

emotionele
aspecten

Tabel 4: 
Belangrijkste kenmerken van
Beheersen en Waarnemen

Tabel 2:
Belangrijkste kenmerken van
Zintuigen en IntuÔtie

Zintuigen
• Geïnfor-

meerd 
door de 5
zintuigen

• Geïnspireerd 
door het
reële, het
practische

• Op het
heden 
gericht

• ‘Zal het func-
tioneren?’

• Gedreven
door 
perspiratie

• Gemotiveerd
door bruik-
baarheid

• Bewijs 
zoekend

• Zoals het is

• Gisteren en 
vandaag

• Aanwijzing
• Letterlijk
• Nuchter
• Grijpbaar

Intuïtie
• Geïnfor-

meerd 
door het
‘zesde zin-
tuig’

• Geïnspireerd 
door de ver-
beelding, het
vernuftige

• Op de toe-
komst
gericht

• ‘Is het moge-
lijk?’

• Gedreven
door inspira-
tie

• Gemotiveerd
door vinding-
rijkheid

• Mogelijkhe-
den zoekend

• Zoals het zou
kunnen zijn

• Morgen en 
daarna

• Vermoedens
• Figuratie
• Visionair
• Ongrijpbaar
• Denkbeeldig

Tabel 1: 
Belangrijkste kenmerken van
Extraversie en Introversie

Extraversie
• Buiten-

wereld
• Actief

• Energie ver-
bruikend

• Uitdruk-
kend

• Agressief
• Uitbreidend
• Veel kennis-

sen

• Gemakke-
lijk conver-
serend

• Geïntri-
geerd door
omgeving

• Geïnspi-
reerd door
openbare
activiteiten

• Reagerend
voor het
nadenken

• Redeneert
hardop

Intraversie
• Binnen-

wereld
• Bespie-

gelend
• Energie spa-

rend
• Afwachtend

• Defensief
• Behoudend
• Een paar

goede
vrienden

• Passief con-
verseren
met vreem-
den

• Meer bezig
met zichzelf

• Geïnspi-
reerd door
privé, solis-
tische acti-
viteiten

• Reagerend
na het
nadenken

• Heeft tijd
nodig om
zich te
uiten
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SPORT-TYPES  IN  VOLLEYBAL DEEL  2

Coaching en 

Typologie is een systeem en systemen
kunnen niet gemeten worden, alhoewel

je er een schema van kunt maken.Wij
weten niet hoe de karakteristieken van een systeem in kwantitatieve
termen te beschrijven; we vertrouwen daarom op waarschijnlijkhe-
den en veronderstellingen. We kunnen complexe levende systemen
niet op een exacte manier beschrijven en begrijpen, omdat ze ver-

anderen, zich aanpassen en zich constant ontwikkelen. Ieder meet-
instrument van een persoonlijkheid geeft alleen maar één gezichts-

punt weer, of zo u wilt een zogeheten subjectieve ervaring.

DOOR
PETER  MURPHY

RALPH H IPPOLYTE
BERTRAND THERAULEZ

V E R TA L I N G
PA U L  J A N S E N
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ypologie (hier gebaseerd
op de veel gebruikte
Myers-Briggs Type Indi-
cator) beschrijft enkele
aantrekkingskrachten (net

als magneten trekken zij enkele
bewegingen en processen aan
in een systeem) of enkele prin-
cipes van organisatie verbon-
den met de beide hersenhelften
(= cerebrale lateraliteit), met de
temperamenten en met de 16
ActionType®s. Op verschillen-
de niveaus doen zich patronen
voor: het individu, de groep en
de organisatie. Zij bepalen een
economisch en efficiÎnt gebruik
van de aantrekkingskrachten.
Deze kennis van patronen ver-
betert  de mate waarin we ons
bewust zijn  van onszelf, van
onze capaciteiten en vooral een
beter begrip van anderen.
Bedenk dat de 16 mogelijke
ActionType®s combinaties zijn
van de volgende vier dimensies
of schalen:

ActionTypes

In aflevering 4/98 van The Coach
(nummer 4 december 2000 van
Volley Techno) hebben we ‘Sport

Types in Volleybal’ geïntroduceerd.
Een manier om naar voorkeuren

onder spelers te kijken, ze te gebrui-
ken en te ontwikkelen, zowel voor
hun eigen belang als dat van het

team. Kortom het gaat simpelweg
over de coachbaarheid van je spelers.
Voortbouwend op het vorige artikel,

willen we een aantal praktische
aspecten van de 16 verschillende

actiontypes presenteren, gebaseerd
op het gegeven model.

Waar je jouw energie
vandaan haalt:
(E)xtravert = het eerst van 

buiten;
(I)ntrovert =  het eerst van 

binnen;

Hoe je je informatie vergaart
(is een waarnemingsproces):
(S)ensing = de zintuinlijke 

beleving(5 zintuigen);
i(N)tuïtie = het eerst door het

6e zintuig.

Hoe je beslissingen neemt (is
een beheersproces):
(T)hinking = het eerst rationele

logica gebruikend;
(F)eeling = het eerst affectieve

logica gebruikend.

Hoe is jouw leefstijl:
(J)udger = gedreven om contro-

le uit te oefenen, te willen
beheersen en plannen;

(P)erceiver = gedreven om
opties open  te laten.

T

®
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• De onderstreepte letter geeft de domi-
nante (=voorkeurs-) functie van het
ActionType® aan en de losse letter in het-
zelfde vierkant geeft de minst gebruikte
(=ondergeschikte) functie aan. Deze functie
van ActionType® speelt op bij spanning,
druk en stress! De aanwijzing is: hoe ver-
vormt de coach/sporter onder stress zijn
voelen, denken en handelen. De voorkeurs-
functie stuurt als het ware de persoon en is
van uiterst belang om aandacht aan te
besteden tijdens de jeugdjaren.

• Groepslens: De vierletter combinatie
geeft aan hoe de zestien ActionTypes® in
relatie tot elkaar staan en daarmee kun je
ook het groeps-ActionType® bepalen. De
aanwijzing is: kracht en valkuil van het
team en welke hulpbronnen heeft het team
van nature beschikbaar en wat moet nog
ontwikkeld worden.

• Functielens: ST groep (1-4); SF groep (5-
8); NF groep (9-12); NT groep (13-16) geeft
aanwijzing voor de motoriek, nl.

aanleg/talent en gebruik. De aanwijzing is:
is de sporter meer fijn motorisch gericht of
meer grof motorisch gericht of meer een
mengeling van beide.

• Communicatielens: S-taal (2, 3, 6, 7); N-
taal (10, 11, 14, 15); T-taal (1, 4, 13, 16); F-
taal (5, 8, 9, 12). De aanwijzing is: welk
soort taal spreekt de coach/sporter.

• Temperamentlens: SJ groep (1, 4, 5, 8); SP
groep (2, 3, 6, 7); NF groep (9-12); NT groep
(13-16). De aanwijzing is:  wat is de natuur-
lijke voorkeur in de coachingstijl/speelstijl.

• Kwadrantlens: IS groep (1, 2, 5, 6); ES
groep (3, 4, 7, 8); IN groep (9, 10, 13, 14);
EN groep (11, 12, 15, 16), individuele/team-
verandering en cultuur. De aanwijzing is:
niet lullen maar poetsen of zo houden of
laten we er eens anders over denken.

• Leerstijl: S,N,T,F,J,P zijn ook indicatoren
voor verschillende manieren in leren.

Tabel 1: ActionType® Matrix
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Functies Motorische Belangrijkste Voorbeelden van 
Vaardigheid Coördinatie Spelers

ST Fijn Oog-Hand, Onderarm Bernardi, Van der Meulen, Blangé, Papi,
Grbic Vladimir, Pascual, Vujevic, Casoli,
Bittencourt, Capet Laurent, Walser, Martinez,
Gulli, Bell Regla, Kemner, Greves, Haldane.

SF Grof Bovenarm, Schouder, Romp Fabiani, Negrao, Giovane, Fomin, Vullo,
en Beenspieren Cantagalli, Stork, Newcomb, Van Beest,

Brousseau, Contreras, Laciga Martin,
Russell, Savin, Zaitsev, Caldeira, Dias, 
Cross-Battle, Gratton, Hoag.

NF Verbaal Spreken, woorden, intonatie Zwerver, Tofoli, Gardini, Giani, Zorzi, 
Combinatie Beweging met mooie Granvorka Severin en zoon Franz,McLeod,
fijn/grof vloeiende overgangen en Dodd Mike, Laciga Paal, Luis Mireya, Carvahal,

ritme (op en neer) Magali, Torres Regla, Ruiz Yumilka, 
Venturi, Görtzen.

NT Cerebraal Cognitieve functies Kiraly, Steffes, Whitmarsh, Walmer, Szyszko,
Tendens: verfijnd Motoriek van de dominante Jones, Endicott, Bas van de Goor.

zijde, scharnierbeweging

We nemen de vrijheid om spelersnamen te gebruiken, waarmee we laten zien wat zij op het motor-
ische vlak met elkaar gemeen hebben. Denk er alstublieft aan, dat deze personen geen types zijn. Ze 
kunnen op generlei wijze gereduceerd worden tot de omschrijvingen die wij gebruiken. Mensen zijn 
zeer complexe wezens, ze kunnen niet begrepen worden door het gebruik van, of door opname in 
eenvoudige of gecompliceerde formules.

Tabel 2: Relaties tussen functies en motorische patronen

De ActionType® matrix (zie
tabel 1) is een zeer praktisch ins-
trument om een beter overzicht
en inzicht te krijgen van de
manier waarop de verschillende
dimensies zich onderling ver-
houden.
Vergeet echter niet dat in ieder
van deze dimensies er een voor-
keur voor een van de twee let-
ters in die schaal is (soms heel
duidelijk en soms maar net), er
zijn daarom geen eenduidige,
heldere antwoorden. Niettemin
geeft kennis van de voorkeuren
de coach het inzicht in de
gedragsmatige diversiteit onder
sporters en vooral de onderlin-
ge overeenkomsten en verschil-
len in een team, alsmede een
manier om aan te sluiten bij de
belevingswereld van zijn spo-
rers en team. 
Kennis en inzicht in het bewe-
gingstalent van je sporter stelt
je in staat om zeer gericht aan-
wijzingen te geven en s



44 Volley Techno 1— Maart 2001 Mentaal

zodoende aan efficiëntie te win-
nen. Dit is het principe van
maatwerk leveren. Er zijn vier
combinaties van letters die een
voorkeur voor het type moto-
riek aanduiden nl. ST, SF, NF, NT.
Als ActionType® ENTJ en recen-
telijk door de FIVB uitgeroepen
tot speler van de eeuw, is Karch
Kiraly een vertegenwoordiger
van de NT-familie. Zulke spor-
ters zijn  gezegend met excel-
lente intellectuele vaardigheden
en hebben geen bijzondere aan-
geboren  motorische vaardig-
heid. Kenmerk is hun zgn.
dominante zijde motoriek
(zoals bijv. de NT’s Sampras,
Kuerten en Corretja laten zien).
Het lijkt op een scharnierbew-
ging. Hun kracht ligt in de con-
ceptuele aanpak van het bena-
deren van elke situatie en het
verlangen om competent te zijn
in een gekozen activiteit is de
kern van hun wilskracht. Als
hun verlangen echt is om goed
in een sport te zijn, zullen ze
excellent zijn; al op jonge leef-
tijd is trainen zinvol om het
gewenste motorische niveau te
bereiken als dit echter niet het
geval is, zouden hun bewegin-
gen er stijf en mechanisch uit-
zien. Toen Karch tussen zijn 6e
en 8e levensjaar te klein was om
te leren smashen, kon hij alleen
maar een ‘heen-en-weer bump’-
spel met zijn vader oefenen
(Kiraly/Hastings 1996). ‘Die
vroege training in balcontrole is
de reden dat ik verliefd werd op
de sport.’ Toen hij 9 was, speel-
de hij zijn eerste dubbel op het
strand: ‘Ik kon eindelijk in de
praktiijk proberen, wat ik ande-
ren al 3 jaar had zien doen. Die
ervaring heeft een passie in mij
doen ontstaan en het is er nog
steeds. Die passie voedt nog
elke keer de wens om iedere
keer beter te zijn wanneer ik
een  volleybalveld betreed, bin-
nen of buiten.’  ‘ENTJs zijn
ultra-vechters in iedere sport
die ze beoefenen (...) Weten wat
je moet doen en wanneer je het

moet doen, is 90% van de wed-
strijd’ (Niednagel 1997).
Door de specificiteit van je
eigen type te leren kennen, zul
je in staat zijn om:
• je kracht te ontdekken en te

begrijpen;
• de fysieke en mentale oorza-

ken van wat nog niet goed is
te identificeren;

• het hoe en waarom van je
handelen te waarderen en je
talent  in te zetten;

• te bepalen hoe te trainen en
te coachen.

In Tabel 2 laten we de
verschillende voorkeuren zien en
hun corresponderende motorische
vaardigheden, als ook spelers om
dit te illustreren.

WAT BETEKENT  D IT?

Deze functionele paren (combi-
natie dimensie/schaal 2 en 3)
geven de actie of motorische
vaardigheid weer. We zouden
het als volgt kunnen samenvat-
ten: wanneer je eenmaal de
informatie hebt die nodig is
(waarneming), zul je in staat
zijn om te beslissen (beheersen)
en dan klaar zijn om te hande-
len, te bewegen, om je motiva-
tie je naar het doel te laten lei-
den.
‘Elk ActionType® heeft zijn
eigen stijl van leren. Kennis van
deze stijl kan je niet alleen hel-
pen sneller te leren, maar kan
tevens helpen om je eigen
belangen en motiveringswaar-

Kennis en inzicht in het bewegingstalent

van je sporter stelt je in staat om zeer

gericht aanwijzingen te geven en

zodoende aan efficiëntie te winnen. 

Dit is het principe van maatwerk leveren.
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den te verduidelijken. Een alge-
mene klacht over het trainings-
systeem is dat het is gebaseerd
op de aanname dat iedereen
dezelfde stijl van leren heeft.
Wanneer je als trainer/coach
weet of een sporter een concep-
tueel denker is (iNtuïtief) of een
concrete denker (Sensing), kan
dit het verschil betekenen tus-
sen slagen of falen in het berei-
ken van die sporter.
Elk van de vier (of zestien) per-
soonlijkheidstypes benadert het
leren anders en wordt daarom
ook door verschillende factoren
gemotiveerd. Kennis van leer-
stijlen - of je anderen nu les
geeft,traint of coacht, of zelf
instructies ontvangt - kan je
helpen productieverlies te voor-
komen, zowel op school als op
het werk.’
Met hulp van anderen ontdekte
Niednagel dat ieder brein op
een bepaalde manier in elkaar
steekt en dat de motorische pre-
ferenties daar geen uitzonde-
ring op vormen. Als je een ST,
SF, NF of NT  ‘bent’, geeft je dat
verschillende motorische vaar-
digheden (zie Tabel 1) en talen-
ten.
Zoals uitgelegd in het vorige
artikel, verbruiken Extraverte

mensen veel meer energie tij-
dens hun bewegingen, hun
amplitudes zijn groter. Roep het
beeld op van Rafael Pascual of
Olof van der Meulen (beiden
ESTP) wanneer ze aanzetten
voor een sprong om vanuit het
achterveld te smashen. 
Wanneer Introverten ook in
staat zijn om veel energie te ver-
bruiken in sport, worden ze
toch allereerst gedreven door
het sparen van energie voor
toekomstig verbruik. Denk aan
ISTP Lorenzo Bernardi’s soepel-

heid en vloeiende stijl, of zijn
economische en efficiënte
manier van spelen of haal ISTP
Peter Blangé voor de geest met
zijn unieke oog/hand coördina-
tie en ruimtezin (ogen in het
achterhoofd). De set-up achter-
over is nog steeds onovertrof-
fen. Ook hier weer economie
van spelen d.w.z. zuinig met je
energie omgaan en alleen
gebruiken op de momenten als
het er echt omgaat.
De J/P dimensie levert 2 ver-
schillende stijlen op onder

Fig. 1: Visuele waarneming en de verbinding met de hersenen

Linker Visuele Veld Rechter Visuele Veld

Netvlies Netvlies

Linker 
Hersenhelft

Rechter 
Hersenhelft

Optische Kruising

Hersenbalk

Door de specificiteit
van je eigen type te
leren kennen, zul je
in staat zijn om:
• je kracht te ont-
dekken en te begrij-
pen;
• de fysieke en men-
tale oorzaken van
wat nog niet goed is
te identificeren;
• het hoe en waarom
van je handelen te
waarderen en je
talent  in te zetten;
• te bepalen hoe te
trainen en te
coachen.

s
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Neiging om

te vergeten tegenstander bij gelegenheid onder druk te
zetten;
te werken, niet te spelen, te constant;
armen te verstijven, vergeten lichaam te gebruiken;

aandacht op onbelangrijke zaken te richten;
aanpassing te vergeten, koppig worden;
in veilige zone blijven bij druk van tegenstander;
armen te verstijven, dissociatie lichaam en arm;

concentratie te verslappen met verstrijken van de tijd;
belangen ontkennen van schijnbaar eenvoudige zaak;
armen te verstijven;

te vergeten zich aan te passen aan veranderende situatie;
verliezen te haten en te gretig te worden;
armen te verstijven;

te vergeten wat wedstrijdmentaliteit is;
zwakkere tegenstander te kiezen om tegen te spelen;
lichaam te verstijven en naar beneden te kijken;

intensiteit en wedstrijdmentaliteit te verliezen;
weg naar het doel kwijtraken;
lichaam te verstijven en passief te worden;

overdadig lichaamskracht te gebruiken;
te vergeten wat geduld is;
lichaam te verstijven;

zich te haasten om iedere actie te beindigen;
strategische blik te verliezen;
lichaam te verstijven;

bang te zijn voor resultaat en om ‘verslonden’ te worden;
resultaat te prefereren boven proces;
interesse vergeten te tonen in omringende mensen;

meer esthetisch dan praktisch te zijn;
niet aggressief genoeg te zijn wanneer met kracht gecon-
fronteerd;
wisselende stemmingen te hebben en zichzelf te bestraf-
fen;

teveel op heilige inspiratie te vertrouwen;
mentaal binnen/buiten de wedstrijd te zweven;
te denken dat spelen een kunst is en geen werk;

emotioneel overweldigd te worden door competitie;
efficiëntie te verliezen als spanning afneemt;
te proberen om te veel kracht te gebruiken;

door gedachten te verlammen;
te snel de strategie te veranderen;
te aardig te zijn en vergeten killersmentaliteit te ontwikke-
len;

te logisch te zijn;
te vergeten wat lichaam nodig heeft;
te gretig te zijn, gespannen, aggressief;
te conservatief te zijn bij een voorsprong;

meer met het hoofd dan met het lichaam te spelen;
meer pieken en dalen te hebben dan ze zelf denken;
fysieke discipline te verliezen en ongeduldig te worden;

te stoppen met spelen als tegenstander te sterk blijkt;
in staat te zijn om te verliezen;
zich inadequaat op te stellen met betrekking tot de bal.

Moet

meer op agressiviteit en strijdlust coachen;
spel genieten en plezier hebben, creatief zijn;
armen ontspannen, lichaam meer gebruiken;

leren emoties beheren en plezier hebben;
ontspannen, visualiseren en ruim kijken;
accepteren om de comfortabele/veilige zone te verlaten;
armen ontspannen, verbind lichaam en arm;

begrijpen dat consistentie de sleutel is;
belang hechten aan details, fundamentele zaken;
armen ontspannen, tempo wisselen tussen acties;

tactiek veranderen en aan te passen aan het moment;
soepelheid te bewaren en aan het ‘proces’ denken;
armen ontspannen, fase van uitademen gebruiken, uit-
ademen;

erg goed tactisch voorbereid zijn;
zich niet door anderen laten stressen;
verminder lichaamsspanning, video van zichzelf bekijken;

aggressiviteit behouden en controleren;
doelen regelmatig en ‘losjes’ bereiken;
verminder lichaamsspanning en werk aan fijn motorische
vaardigheden;

doelgerichte controle behouden (kan leuk zijn);
zich op wedstrijdplan met alternatieven richten ;
lichaamsspanning verminderen;

overhaasten vermijden, vertragen en extra tijd aanbieden;
logica in wedstrijd gebruiken om aan proces te werken;
lichaamsspanning verminderen;

zichzelf motiveren en intellectuele kant vergeten;
structuren verlaten, toon moed, focus op proces;
verlangen tonen om te leren, met plezier spelen;

doel gebruiken om op concrete kant van spel te richten;
lichaam en ziel betrekken bij iedere bal;
met afwisseling werken en speelplezier behouden;
verantwoordelijkheid nemen, iedere actie verbaal onder-
steunen

strategie gebruiken en wedstrijdplan voorbereiden;
zich richten op elke stap naar het doel;
winnen beschouwen als leuke opdracht om af te maken;

passie beheersen en zich richten op innerlijke ontspan-
ning;
intensiteit verminderen en langzamer bewegen;
richten op globale soepelheid van het lichaam;

grof motorische vaardigheden gebruiken, het hele
lichaam bewegen;
strategie in de gaten houden en tactiek aanpassen;
zwaktes van de tegenstander bestuderen en uitbuiten;

emotionele intensiteit genereren;
goede lichaamswarming-up voor de wedstrijd toepassen;
ontspannen en met ballen leren jongleren;
nieuwe tactieken durven gebruiken

leren het hele lichaam te gebruiken;
wees voorbereid op een mindere situatie (dip), wanneer
hij op een piek zit;
stap-voor-stap benadering gebruiken om fysieke sensaties
te ontwikkelen;

aan het proces werken tijdens de training;
van verliezen leren;
werken aan balpositionering en ‘lichaamsbewustzijn’.

Type

ISTJ

ISTP

ESTP

ESTJ

ISFJ

ISFP

ESFP

ESFJ

INFJ

INFP

ENFP

ENFJ

INTJ

INTP

ENTP

ENTJ

TABEL  3 .  SPEC I F I EKE  TENDENSEN  EN  BEHOEFTEN  VAN ACT IONTYPES®
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sporters. J sporters bewegen
minder vloeiend, omdat zij een
sequentiële controle over hun
bewegingen hebben (linkerher-
senhelf = analyse, controle en
afronden). Hun probleem is
voornamelijk dat ze hun actie
niet efficiënt kunnen reorgani-
seren (improviseren), nadat
deze eenmaal in gang is gezet.
Het zal geen negatieve gevolgen
hebben, wanneer de op een
‘beslissing-gebaseeerde’ actie
correct was, maar ze zullen in
de problemen komen als ze zich
aan moeten passen na een ver-
keerde beslissing. Hun neiging
is ook om te snel te beslissen
omdat zij van nature gedreven
worden om zaken snel af te ron-
den(zo voorkom je stress op het
laatste moment). P sporters zijn
beter in staat om hun bewegin-
gen te reorganiseren gedurende
de wedstrijd, omdat zij de
improvisatie beheersen. Zowel
hun ruimtelijke en visuele vaar-
digheden, als ook hun produc-
tie van ritme zijn enkele van
hun natuurlijke talenten (rech-
terhersenhelft). De keerzijde is
echter dat zij neigen tot het ver-
waarlozen van de voorberei-
dingsfase, vertrouwend op het
open laten van hun opties en
hun vaardigheid om dingen op
het allerlaatste moment te
doen(lekker toch die stress en

hoge productie op het laatste
moment). Soms voelen ze zich
gedwongen om zich te over-
haasten, in plaats van hun taak
af te ronden. Als zij gebrek aan
vertrouwen hebben, zouden ze
precies het tegenovergestelde
kunnen doen, omdat ze dan
altijd te vroeg op de juiste
plaats zijn (neiging van te
gespannen J’s), wat resulteert in
het missen van de bal bij een
smash. Zich hiervan bewust
zijn, zou hen het geduld kun-
nen geven, voor ze de bal raken.
Bovendien hebben we ontdekt
dat J sporters er de voorkeur aan
geven om visuele informatie te
ontvangen die komt vanuit het
rechter visuele veld, die dan op
de linkerhelft van het netvlies
van beide ogen geprojecteerd
wordt, en dan naar de linker-
hersenhelft gaat, terwijl P men-
sen prefereren om visuele infor-
matie te ontvangen die vanuit
het linker visuele veld komt, die
dan op de rechterhelft van het
netvlies van beide ogen gepro-
jecteerd wordt, en dan naar de
rechterhersenhelft gaat. (zie
Fig.1).
Als gevolg daarvan en vooral
onder hoge druk, structureren J
en P spelers de ruimte al naar
gelang hun visuele hersenhelft
dominantie. J spelers neigen
ernaar hun hoofd naar links te

draaien, om de bal in hun rech-
ter visuele veld te krijgen, ter-
wijl P spelers  hun hoofd naar
rechts te draaien, om de bal zo
in hun linker visuele veld te
krijgen.  Dat is de reden dat J
spelers zich beter op hun gemak
voelen als ze vanaf de linkerzij-
de van het net smashen (positie
4), terwijl P spelers zich beter
op hun gemak voelen als ze
vanaf de rechterzijde van het
net smashen (positie 2). Dit
wordt veroorzaakt door het feit
dat vanaf deze posities de bal
automatisch zijn beeld projec-
teert op het geprefereerde visu-
ele veld.

PRACT ISCHE
OVERWEGINGEN

ST sporters hebben grote moto-
rische vaardigheden met hun
onderarmen, polsen en vingers
(fijne motorische vaardighe-
den). Met andere woorden, zij
zijn zeer behendig in het mani-
puleren van dingen die van
hun lichaam verwijderd zijn
(hand-/oog coördinatie). Dat
uit zich op twee manieren. STJ
sporters hebben een grote
sequentiële controle (stap voor
stap en opeenvolgend of twee-
handgheid) en STP mensen
hebben een talent voor sponta-
ne ruimtelijke positione- s

Denk aan ISTP Lorenzo Bernardi’s soepelheid en

vloeiende stijl, of zijn economische en efficiënte

manier van spelen of haal ISTP Peter Blangé

voor de geest met zijn unieke oog/hand coördi-

natie en ruimtezin (ogen in het achterhoofd).
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ring van hun handen (Niednagel
1997). Zij zijn bijvoorbeeld in
staat om extra kracht te genere-
ren bij het smashen en zij kun-
nen excellente passers en lage
veldverdedigers zijn. Zelfs in
een ongebalanceerde lichaams-
positie zijn STs nog in staat om
een bal te controleren.
Tips: ontspan altijd je armen,
pols en vingers. Denk eraan om
eerst je gehele lichaam in te
zetten en juist te positioneren, om
er zeker van te kunnen zijn je
fijne motorische vaardigheden
efficiënt te gebruiken.

SF spelers hebben motorische
vaardigheden met hun hele
lichaam, schouders, romp en
benen (grof motorische vaardig-
heden). Met andere woorden,
zij zijn bedreven in dingen
doen die zich dicht bij hun
lichaam bevinden, als zij die in
één of andere beweging kunnen
opnemen. Dat uit zich ook op
twee manieren. SFJ spelers 
hebben een grote sequentiële
controle(stap voor stap en
opeenvolgend) over hun
lichaamsbewegingen en SFP
spelers zijn van nature geze-
gend met ritme, dat zorgt voor
een vloeiend geheel, gratie en
spontaniteit. Denk alleen maar
aan Fomin of Negrao’s bewegin-
gen in het veld, en de kracht die
zij op de de bal kunnen genere-
ren met hun hele lichaam. 
Tips: gebruik je armen niet eerder
dan nadat je met je hele lichaam
de beweging hebt ingezet. Dat
zorgt ervoor dat je de natuurlijke
timing krijgt om je armen te
gebruiken. Bijvoorbeeld in de
aanloop naar een smash, stel je
dan voor dat je de bal met je
voorhoofd moet raken ( zoals in
voetbal), om een betere
uitgangshouding/ positionering te
bereiken voordat je smasht.

NF spelers bezitten taal en
spreek/luistertalenten. Mond,
tong, lippen en keelspieren
worden uitstekend beheerst om

de gewenste geluiden (verbale
vaardigheden) te produceren.
Dit wordt ook op twee manie-
ren uitgedrukt. NFJ spelers zijn
uitermate behendig in zowel
het spreken (linkerhersenhelft =
woorden) als in het schrijven.
NFP spelers hebben een echt
talent voor intonatie (rechter-
hersenhelft = intonatie). 
Atletisch gezien ‘handelen NFs
volgens hun subjectieve gevoel
van wat het beste is om te doen.
Zij missen de logische redena-
tie-vaardigheden van Denkers
(...) NFs lijken uit te blinken in
het coördineren of harmonië-
ren van lichaamsbewegingen,
door de grof en fijn motorische
bewegingen te mixen (Niednagel
1997). Zij houden ervan rotaties
en diagonaal patronen te
creÎren en maken gebruik van
gekruiste spierketens. Kijk
alleen maar naar Ron Zwerver’s
sprong-service om je voor te
stellen wat dit betekent.
Tips: beheers je stemming, zodat
je je doel bereikt. Leer je rotaties
te controleren, zodat je precisie
verbetert. Rotatie na impact stelt
je nog steeds in staat te
controleren, maar rotatie tijdens
een contact brengt de controle in
gevaar.

NT spelers bezitten een geweldi-
ge vaardigheid om hun cogni-

tieve functies logisch te gebrui-
ken (logische en abstraherende
vaardigheden). Zie de beschrij-
ving van Karch Kiraly aan het
begin van dit artikel, om te
begrijpen wat dit kan beteke-
nen. Zij hebben geen aangebo-
ren motorische vaardigheden,
maar zij beheersen het concept
van competentie. Als zij echt
willen, kunnen zij zeer goede
sporters zijn. NTJs willen alles
wat zij doen, tot een einde
brengen en afronden, terwijl
NTPs hun energie halen uit ‘het
proces van het ontwerpen van
een intelligent wedstrijdplan
(Niednagel 1997).
Tips: ontspan je lichaam en wees
alert op de zintuigelijke
gewaarwordingen die je verkrijgt
tijdens elke actie. Veroorzaak
geen verlamming door te veel
analyse (paralysis by analysis!!). 

De ActionType®s van deze 4
motorische families vertonen
dezelfde ongemakken tijdens
hoge druk in wedstrijden. 
Ze neigen ertoe te verstarren, te
blokkeren en dat wat ze nor-
maal uitermate behendig doen
en controleren, dreigt te verstij-
ven:
• ST: onderarm, pols en vin-

gers;
• SF: bovenarm, schouder,

romp en been;

Als coach bepalen deze observatie-uitkomsten

of je met het ene dan wel andere ActionType®

van doen hebt. N spelers moeten hun bovenli-

chaam naar voren buigen om de plaats van hun

zwaartekrachtscentrum te compenseren, terwijl

S mensen een recht bovenlichaam kunnen hou-

den, indien noodzakelijk.
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• NF: stemming,taal en begrip;
• NT: cognitieve processen

(gedachten).

Recentelijk hebben we een 
verbazingwekkende ontdekking
gedaan: de waarnemingsdi-
mensie (S,N) is direct verbon-
den met de morfologie van de
persoon (Sohier/Haye 1989).
N’s hebben hun zwaartepunt
meer naar voren, zodat ze voor-
namelijk hun zgn. achterste
spierketen gebruiken (erector
spinae, extensie van de heup:
hamstring; kuiten, vooral
soleus) om hun balans te vin-
den, en S’s hebben hun zwaar-
tepunt meer naar achteren, dus
zij gebruiken vooral hun voor-
ste spierketen (kantelen van
bekken, iliopsoas, tensor fascia
lata, sartorius, pectineus, rectus
femoris) om hun evenwicht te
bewaren. 
N spelers neigen bij de sprong
een korter vloercontact te heb-
ben (stel je Mireya Luis’ pre-
jump/hopjump techniek voor),
zij springen eerst gebruik
makend van hun ‘plyometri-
sche’ kuit/enkel kracht, terwijl S
spelers meer hun voorste spier-
keten spieren gebruiken. 
Hun lichaamszwaartekracht dat
meer naar achter ligt, stelt ze in
staat om dieper te buigen zon-
der daarbij hun evenwicht te

verliezen. Met als resultaat, dat
S’s duidelijker rugkrommingen
hebben in voor/achterwaarste
richting (sterkere lordose en
kyfose), terwijl N’s meer naar
een vlakkere rugkromming nei-
gen (een meer rechtere rug).
Door de ‘pre-jump’ te gebrui-
ken, kunnen N’s een heel goede
sprong ontwikkelen, zonder dat
ze van nature een hoog aantal
fast twitch vezels in hun dij-
beenspieren hebben.
Als coach bepalen deze observa-
tie-uitkomsten of je met het ene
dan wel andere ActionType®
van doen hebt. N spelers moe-
ten hun bovenlichaam naar
voren buigen om de plaats van
hun zwaartekrachtscentrum te
compenseren, terwijl S spelers
een recht bovenlichaam kun-
nen houden, indien noodzake-
lijk.

Tabel 3 geeft inzicht in de zestien
ActionType®s en hun natuurlijke
voorkeuren/gedragingen.

LEERST I J L

SJ leren
‘Gegeven de wens van de SJ’s
om te behoren tot, en diensten
te verlenen aan, de traditionele
instituties, zullen ze goed gedij-
en in trainingssituaties die
vriendelijk zijn en samenwer-
king, consistentie en hard wer-
ken aanmoedigen. Daar ze uit-
gerust zijn met intrinsieke
betrouwbaarheid en verant-
woordelijkheid, hebben SJ’s
praktische en effectieve leerme-
thoden. Tijdens de training of
wedstrijd zijn ze meestal
gehoorzaam en bereid zich te
conformeren aan de autoriteit
van de trainer/coach. 
Aangezien ze constant op zoek
zijn naar de juiste manier om
de dingen te doen, voelen S’s
zich het zekerst in die situaties
waarin de trainer/coach zijn
verwachtingen duidelijk maakt
en specifiek instructies geeft om
de vereiste taken uit te voeren.
SJ sporters verkiezen klassikale
standaardmethoden als herha-
ling en drills, uit het hoofd
leren, werkboek oefeningen en
stap-voor-stap uitleg. 
Leermaterialen moeten realis-
tisch en praktisch zijn, wil de SJ
ze als de moeite waard zien.
Ongestructureerde trainingen
of abstract taalgebruik zonder



50 Volley Techno 1— Maart 2001 Mentaal

duidelijke aanwijzingen of con-
crete feiten, kunnen SJ’s frustre-
ren en ze doen afdwalen, zodat
ze hun aandacht op hun grie-
ven richten in plaats van op het
leren’. (Dean 1997).

SP leren
SP’s houden van vrijheid en
worden geboren met een voor-
liefde voor het vrijlaten van
impulsen door actie. Ze zijn
ware meesters in het concen-
treren op de directe situatie en
ze zoeken de opwinding en
worden aangetrokken door
sport en soortgelijke activitei-
ten. Als gevolg daarvan, omrin-
gen ze zich graag met plezier-
makers en spontane
individuen, die hun behoefte
aan avonturen en het risico’s
nemen delen. In hun jacht op
avontuur passeren SP’s moge-
lijk de grens van acceptabel
gedrag, zoals die door anderen
getrokken is. Wanneer SP’s zich
in een beperkte routineuze of
ingeperkte situatie bevinden,
kunnen ze zich verveeld voe-
len, of ‘uit hun dak gaan’
tegenover de trainer/coach die
hun vrijheid beperkt SP’s rus-
ten niet eerder dan nadat zij
hun behoefte aan actie bevre-
digd hebben. 
De SP sporter wil de vrijheid
om spontaan te handelen, zon-
der  beperking en leert het best

door ervaring. Het plezier van
‘aldoende leren’en ‘actief-leren
situaties’ inspireert de SP en
mogelijkheden om te constru-
eren, handelen en objecten
manipuleren zullen de behoef-
te van de SP aan fysieke betrok-
kenheid bij het trainen bevre-
digen. Een ware SP floreert bij
competitie en risico’s, vindt
wedstrijden stimulerend.
Instructieve, competitieve spel-
letjes en uitdagende trainingen
zijn goede manieren om een SP
te bereiken.
Traditionele en routineuze trai-
ningen  interesseren de SP
sporter niet. Als de verveling
toeslaat door een rigide trai-
ningsomgeving, kan de SP
sporter opwinding creëren
door onconventioneel gedrag.
SP’s zijn heel effectief in het
opzoeken van de grenzen in
zo’n beperkende omgeving, ze
zijn ook in staat zich te ont-
trekken aan restrictieve situ-
aties (Dean 1997).
In de sport vinden we veel top-
pers in de SP-familie: 
Figo,Pele, Rivaldo, Renaldo,
Zidane, Kluivert, Davids (voet-
bal), Jordan en Magic Johnson,
Pippen, Drexler, Bryant,
Hardaway (basketbal),
Gretzky,Lemieux (ijshockey),
Michael Johnson (atletiek),
Bj¯rn Borg, Kafelnikov, Agassi,
Becker, Federer (tennis).

Blangé, Bernardi (volleybal).

NF leren
De NF wordt geboren met een
aanleg voor het doorvoeren
van zelf-ontplooiing en een
tendens om zich te richten op
de persoonlijke, menselijke en
subjectieve kanten van het
leven. Relaties en interactie
met zichzelf en anderen, zijn
waardevolle en betekenisvolle
aandachtspunten voor de NF’s.
Zij zijn constant aan het zoe-
ken om hun  potentieel te ver-
wezenlijken, door hun enthou-
siasme en warmte. Groeien als
sporter. 
Anderen benaderend met een
romantische uitstraling, rijk
aan verbeeldingskracht, stre-
ven NF’s  naar ideale relaties en
excellente intermenselijke
communicatieve vaardighe-
den. De NF wil een unieke
identiteit vinden en een bete-
kenisvolle idee van het ‘zelf’.
Deze zoektocht naar het ‘ware
zelf’en ‘iemand’ worden, ken-
merken de leerstijl van de NF.
Een NF heeft coöperatieve, 
harmonieuze, persoonlijke
relaties met gelijken en trai-
ner/coaches, om zo zijn leerpo-
tentieel te optimaliseren.
Groepsdiscussies en kleine pro-
jectgroepen werken er aan mee
dat de NF leert in een vriende-
lijke en persoonlijke atmosfeer.

Beheers je stemming, zodat je je doel bereikt.

Leer je rotaties te controleren, zodat je precisie

verbetert. Rotatie na impact stelt je nog steeds

in staat te controleren, maar rotatie tijdens een

contact brengt de controle in gevaar.
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Gesprekken van persoon tot
persoon, die gericht zijn op
algemene ideeën en indrukken,
boeien de NF uitermate. NF
sporters zullen lijden onder
niet-democratische omgevin-
gen of in situaties waar ze aan
heftige kritiek bloot staan.
Onder zulke omstandigheden
kunnen NFsporters in verwar-
ring raken en gaan tegenwer-
ken. Lessen en trainingen die
zich niet richten op tot de ver-
beelding sprekende  onderwer-
pen, die inzicht bieden, zullen
er net zo min in slagen de NFs
aandacht vast te houden.
(Dean 1997).

NT leren
De NT wordt geboren met een
aanleg voor kennisvergaring en
het verkrijgen van competen-
tie. Met een oog voor de con-
trole en de beheersing van hun
omgeving, zoekt de NT oploss-
ingen voor de meest complexe
problemen. 
Intellectuele beschouwingen
van theoretische en abstracte
onderwerpen houden zijn
gedachten bezig en bepalen
zijn acties. Typerend voor hen,
zijn zij betrokken bij projecten
die om innovatie, visie een cre-
ativiteit vragen. Aangetrokken
door het leren om het leren, is
de NT gedreven, zowel in het
werk als bij de sport. De stan-

daard van het laatste succes
verbeteren en verhogen, moti-
veert zulke individuen con-
stant en ze zijn dan ook
typisch hun eigen scherpste
critici. Af en toe kunnen NT’s
zo afgeleid worden door hun
eigen vaardigheden, dat ze zich
soms niet in staat voelen iets te
doen dat ze beter beheersen
dan alle anderen. Dan kunnen
gevoelens van falen en onge-
schiktheid hen bezig houden
en de hun typerende optimisti-
sche stemming totaal te niet
doen. De NT wil competent
zijn in het weten, begrijpen,
verklaren, voorspellen en con-
troleren van de werkelijkheid.
Net als wetenschappers onder-
zoeken NT’s het  ‘waarom’ van
alles wat hun intellectuele
nieuwsgierigheid prikkelt.
Nieuwe informatie die ideeën,
theoriën en principes verklaart,
helpt de NTs om hun begrip
van de wereld te structureren.
Logische trainingen, gebaseerd
op gedegen kennis, ervaring en
onderzoek, zullen de NT spor-
ters stimuleren. 
Experimenteren, uitvinden,
complexe problemen oplossen
en ontdekken door intellectu-
ele verkenningen zijn de beste
leermiddelen voor NT’s. 
De trainer/coach die veelvuldig
niet objectief logische moge-
lijkheden tijdens de traning

onderzoekt of waardeert, zal de
NT sporter zodanig vervelen
dat ze hun eigen creatieve
wereld gaan scheppen. Het
falen, of druk om goed te pres-
teren in sociale omgevingen,
zullen  gevoelens van hulpe-
loosheid of incompetentie in
NT’s oproepen’. (Dean 1997).

Ã

Ontspan altijd je armen, pols en vingers.

Denk eraan om eerst je gehele lichaam in

te zetten juist te positioneren, om er zeker

van te kunnen zijn je fijne motorische vaar-

digheden efficiënt te gebruiken.
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