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Introduction 

This is an essay on the physiology of Type. For Jung, the word Type was 1 convenient short hand which allowed him to identify with 

one label, both a person’s preference for either Introversion or Extraversion, and as well their Natural Lead Function: Thinking, 

Sensing, Feeling, Intuition. He might, for example, have referred to one person as ―An Introverted Feeler‖ and another as ―An 

Extraverted Sensor.‖ As it happens, today the physiological foundations for both elements of Jung’s model are known. This is 

particularly exciting as it not only confirms Jung’s observations as science, but as well provides exciting new insights.     

The Physiology of Jung’s Extraversion Introversion 

So much has been discovered in the past ten years that it is now possible to be relatively certain about the physiological bases for the 

personality characteristics Dr. Jung identified as Introversion and Extraversion. What’s more, it is now possible to provide scientific 

support for Jung’s position that Extraversion and Introversion are in some way it is more important for us as individuals to satisfy our 

introverted / extraverted needs than it is for us to honor and use our natural lead function. 

To begin to understand these elements of Jung’s model better, it is important to develop a working familiarity with the following 

physiological terms:  

R.A.S. – Reticular Activating System 

The Reticular Activating System, located in the core of the brain stem and linked directly to the Frontal Lobes by a substantial conduit 

of neurons, functions to regulate our arousal — that is, the degree and quality of our sleep, REM, or wakefulness. 

Understanding the role of the reticular activating system in human ―thinking‖ is important to fully appreciating Dr. Jung’s and Dr. 

Benziger’s work. There are three distinct ways in which understanding the functioning of our R.A.S. promotes a deeper appreciation 

of Jung’s model. 

http://www.benziger.org/articlesIng/?p=30


First, as the regulator of our stable level of wakefulness, it sets and maintains how much information or stimulation we take in, second 

per second, while we are awake. 

Secondly, our R.A.S. when affected by anxiety or our fight-or-flight response rapidly and temporarily increases our arousal level. This 

enables us to be suddenly and fully alert, seeing much more than we normally see, noticing much more than we normally notice, 

when we are in danger. It prepares us to successfully respond to danger. 

Finally, as a major communication link between our Frontal Lobes and our energy reserves in the brain stem, our R.A.S. makes it 

possible for us to obtain additional energy to focus our attention when directed to do so by our Frontal Lobes. This direct provision of 

additional energy to focus on a problem, experienced most powerfully by people with a natural preference in one of the Frontal Lobes 

– in either Thinking or Intuition – explains how and why Frontal thinkers – with a lead in Thinking or Intuition – tend to be more 

energetic than Basal thinkers, whose natural lead function is Sensation or Feeling. Frontals are often seen as: fast moving, fast 

talking, and intense or driven, Type A’s – workaholics. Understanding this internal functioning explains why many Frontals are in a 

real sense addicted to problem solving. What’s more, Frontals actively choose to do problem solving because of this energy high. 

Set Point 

The Set Point is the typical, stable level at which a given human system operates. We all have many set points. We have: our normal, 

typical weight; our normal heart rate; our normal breathing rate; and, as well, our normal waking arousal level. In all cases, a change 

in our environment or activity level may cause a temporary alteration in the affected system. If we over eat for several days, we put on 

weight. If we run, our heart beats faster. If we become worried, our arousal level will go up. However, for a healthy person such 

increases are temporary. When the increased activity or environmental stimulus diminishes, our system re-balances quite naturally to 

its set point. 



Arousal Level 

Our arousal level identifies the amount and speed of our brain’s activity. Of necessity, our arousal level varies from waking to 

dreaming to sleeping. Moreover, when we shift from sleeping to waking we always ―wake up‖ at the same level of arousal. In other 

words, we each have a stable level of arousal in the waking state, which may be seen as the set point for our waking arousal — that 

is how alert we are when we are simply sitting, fully awake, but not actively stimulated to ―thinking‖ in a focused way about a problem. 

Concerning arousal, Hans Eysenck’s research suggests that humans are distributed along a continuum according to a normal bell 

curve. That is, fifteen percent (15%) are very aroused, fifteen percent (15%) are only minimally aroused, and seventy percent (70%) 

are in the middle. 

Importantly, those of us who are highly aroused take in much more information second per second than the average person and may 

subsequently need to diminish or limit the ―volume‖ of the stimulation around us. This leads others to see us as introverted. This is 

because, being so highly aroused, introverts tend to ―overload‖ more readily, especially in highly stimulating (noisy, varied, colorful, 

eventful) environments. When this happens, introverts tend to close down in order to control or to limit the level of incoming 

stimulation and to make sense of everything they have already taken in. 

By contrast, those of us who are only minimally aroused take in much less information second per second than the average person 

and may subsequently need to augment or increase the ―volume‖ of the stimulation around us. This leads others to see us as 

extraverted. This is because, being only minimally aroused, extraverts tend to not think clearly or even fall asleep if they do not 

receive more stimulation from the outside environment. For this reason, extraverts are commonly found increasing the volume of 

stimulation in their environment. They turn on the TV and radio. They open the door and invite the dogs and or children to come in. 

They turn on the radio while reading, or move to a noisy place to read. 

Finally, it seems, many people, about 70% of the population wake up at just the right level of arousal, to be alert and able to think 

clearly, but not so alert so as to be vulnerable to being overwhelmed by intense stimulation. Given their balanced arousal level, these 

people are able to manage well in a wide range of jobs and environments, by scheduling an oppositely inclined activity immediately 

following any activity which is either highly extraverted or introverted. 



Given the above, it is possible to understand the following definitions for Extraversion and Introversion as well as to understand their 

implications for an individual. 

Extraversion 

Having a naturally low level of arousal which causes the individual to seek higher than normal levels of stimulation in order to ―feel 

alive.‖ 

Typical ways in which the extravert seeks stimulation include: trying to influence or control his or her environment; confronting others; 

engaging in competition; attending crowded parties or events ―where the action is.‖ 

Introversion 

Having a naturally high level of arousal which causes the individual to seek lower than normal levels of stimulation in order to not feel 

overwhelmed. 

Over a period of years, this need to not be overwhelmed by external stimulation develops into an internally focused thinking style 

which may seem withdrawn, meditative, quiet, or even reclusive to more extraverted person. Typical ways in which the introvert seeks 

to control the level of stimulation include: spending time reading, reflecting, or otherwise alone; avoiding or being accommodating to 

others; competing mostly with oneself or self image; going to small parties or out of the way places. 

Additionally, it is important and helpful to understand the: 

Physiology of Chronic Anxiety 

When we are subjected to some type of chronic anxiety for months or years, it is our R.A.S. which shifts its set point so that we are 

continually more alert in our general waking state. Subsequently, we naturally become more introverted until we address the source 

of our chronic anxiety. Although somewhat disorienting, this shift is fully reasonable as it causes us to be more introspective, thereby 

increasing the chances that we will notice that we are living under some types of chronic anxiety which is ―frightening‖ us and causing 

us to live on edge, always a bit in fear. As such anxiety is usually the result of some life choice we have made or some way we are 



living our lives, the increased level of introspection increases the probability that we will see the problem at the level of the problem 

and solve it. When this is done and the source of our anxiety is resolved, we can quite naturally return to our normal level of 

wakefulness. 

Subsequently, by juxtaposing what we have learned physiologically with Jung’s own observations on extraversion and introversion, 

we have a clearer appreciation for Jung and as well as tools such as the MBTI and BTSA, others are using to help people apply 

Jung’s model to empower and guide themselves. Here for example are five questions, which have left many people confused about 

Jung, Type or the MBTI for several years. In the light of the new information science provides, the confusion surrounding each 

question dissolves. 

Jung saw Introversion as ―saying no to life‖ and at the same time, a natural, normal way of being? 

According to Dr. Hans Eysenck, Jung was 100% correct when he said that Introversion is a normal and healthy way in which many 

people live life, based on their physiology. At the same time, Jung was also 100% correct when he noticed that at least some 

Introverts seem to be saying no to life. 

In point of fact, Introverts actually take in so much information second per second that they might be said to be ―gulping in 

information‖ – a definite yes to life. Yet, the fact that overly loud environments in which a lot is happening can cause them to be 

―overwhelmed‖ can cause them to appear to be saying – in that highly stimulating context – no to life, when in fact what they are 

saying no to is simply the experience of being overwhelmed. 

As well, some Introverts develop a negative attitude towards life as a result of being continually shamed or devalued when they live in 

a culture which seems to value and reward Extraversion more than Introversion. This is certainly the finding of Elaine Aron in The 

Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You. 

Yet another factor which ―gives Introverts a bad name‖ is this one. Many people, under chronic anxiety – brought about by many 

consecutive years of high stress – develop a negative attitude because of the stress they have had to face. At the same time, these 

people experience a shift as a result of the chronic anxiety, in their arousal system. They become more Introverted. Indeed some 



natural Extraverts become so ―stressed out‖ their arousal shifts so much they actually appear to be Introverts. All these people – who 

are experiencing a higher level of Introversion as a result of chronic anxiety – reinforce the older belief that ―Introverts say no to life.‖ 
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Differentieel motorisch leren, een beschouwing vanuit Action Type. 
 

Aan de hand van vooral biomechanische principes zijn bewegingswetenschappers al decennialang op zoek naar het ideale bewegingsverloop 
van acties. Principes die coaches vervolgens hanteren in de technische vorming van hun sporters. Maar bestaat de ideale techniek wel? We 
hoeven eigenlijk alleen maar naar de wereldtop in allerlei takken van sport te kijken om die vraag ontkennend te beantwoorden. Wat we zien is 
een grote variatie in motoriekstijlen waarvan we niet kunnen zeggen dat de ene stijl succesvoller is dan de andere stijl. Ook binnen de 
bewegingswetenschappen wint deze opvatting geleidelijk aan terrein. 
 
De Duitse professor Wolfgang Schöllhorn is één van de grootste voorvechters van wat hij differentieel leren noemt. In oefeningen moeten 
sporters niet proberen om de variaties in hun bewegingen te reduceren totdat een soort optimum is bereikt. Herhalingsoefeningen en 
techniektraining hebben dat sterk in zich. Ons bewegingsapparaat leert juist door variaties en fluctuaties te vergroten. Schöllhorn laat sporters 
eerst allerlei vreemde capriolen uithalen voordat ze de beoogde actie uitvoeren. Binnen de huidige cultuur zou dat meteen het stempel van 
malloot gedag meekrijgen, maar onderzoeksresultaten bewijzen het tegendeel. In zijn visie vindt Manfred Schöllhorn ondersteuning bij 
gerenommeerde sportwetenschappers uit ons land, zo bleek op het in november gehouden Nationaal Coachcongres en uit daarop volgende 
mediaberichten.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3RbJ7dtoVTw: 

Beckmann, Hendrik (2008, 15th December). Differencial Teaching and Learning. Presentation during the course "Teaching and Learning from 
the viewpoint of neurodidactics", lectured by Prof. Dr. Heinz Schirp [in german]. Muenster, Germany: Westfaelische Wilhelms-University. 
Literatur zum Differenziellen Lernen unter/Bibliography for differencial learning: http://www.sport.uni-mainz.de/401.php 

 
http://www.youtube.com/watch?v=U2AMfyyUt5c: 
 
Differentieel motorische training van kogelstoter Peter Valentiner. 





 
 
Action Type®. 
 
Bijna dertig jaar geleden stelden Ralph Hippolyte (Frankrijk), Bertrand Théraulaz (Zwitserland) en Peter Murphy (Nederland) zich soortgelijke 
vragen aan het begin van hun coachingcarriere. Waar Murphy zich in de onderlinge samenwerking vooral richt op het vergroten van de 
coachbaarheid van sporters, doken Hippolyte en Théraulaz steeds dieper in de motoriekvoorkeuren van mensen. Zo ontdekten zij uiteindelijk 
de structuren die wel degelijk in de individuele motoriek zijn te herkennen.  
 
Verbazingwekkend of eigenlijk ook weer niet, die motoriekvoorkeuren blijken gekoppeld aan de cognitieve voorkeuren van mensen. Action 
Type®, want zo noemen de drie pioniers hun bevindingen, vormt een krachtige ondersteuning van de opvatting dat lichaam en geest één zijn. 
Het is een totaalbenadering, die coaches en sporters niet alleen inzicht geeft in de individuele motoriekvoorkeuren maar daarbij ook meteen de 
vraag beantwoordt hoe je de betreffende sporter coacht.  
 
Action Type® onderscheidt zestien voorkeurtypes gebaseerd op de beginselen zoals eerder beschreven door o.a. Carl Gustav Jung, Katherine 
Cook Briggs en Isabelle Briggs Myers. Wat zij destijds nog niet bevroedden is dat cognitieve en motorische voorkeuren aan elkaar zijn 
verbonden. Het waren Hippolyte en Théraulaz die deze verbanden ontdekten en empirisch toetsten, vandaag de dag komen zij eclectisch nog 
tot steeds diepere bevindingen. Bevindingen die in de sport en daarbuiten hun unieke toepassing vinden. 
 
Vanuit dit perspectief bekeken werden op het door NOC*NSF georganiseerde Nationaal Coachcongres rake dingen gezegd, die voor coaches 
om een herbezinning op tot dusver gehanteerde trainingsmethodieken vragen. Een oriëntatie die wij in dit artikel vanuit onze ervaringen met 
Action Type graag extra inhoud mee willen geven. Hierin betrekken we ook de tijdens en na het Nationaal Coachcongres gerezen praktische 
vragen. 
 
 



Individuele motoriekvoorkeuren. 
 
Van jongs af aan bewegen mensen op hun typisch eigen manier. Dit in een volledig onbewust proces dat hoofdzakelijk gevoed wordt door de 
aangeboren structuur en de elektrische prikkelgeleiding in onze hersenen. De prikkeloverdracht tussen zenuwcellen wordt sneller naarmate de 
myelinisatie zich steeds verder voltrekt, een proces dat gemiddeld zo tegen ons twintigste levensjaar is voltooid. Door de snellere 
prikkelgeleiding kunnen mensen hun bewegingen steeds beter coördineren. Toch blijft de aangeboren motoriekvoorkeur altijd de sterkste en 
bewegen we ons daar continue in. 
 
Omdat we in het leven van alle dag bewegen zoals we bewegen worden kenmerkende patronen steeds sterker. We komen daarmee in onze 
persoonlijke kracht omdat we er gevoel bij hebben. Dit laatste is wat er aan mankeert als je algemene biomechanische principes op sporters toe 
wilt passen, theoretisch zou het moeten kloppen ware het niet dat het uiteindelijk om onbewuste bekwaamheid gaat. Die staat is alleen maar te 
bereiken door aan te sluiten bij de individuele motoriekvoorkeuren en daarmee bij het persoonlijke gevoel voor beweging. 
 
Anders gezegd: allemaal hebben we hersenen, botten en allemaal organiseren we ons tegen de zwaartekracht, maar doen we dat wel allemaal 
op dezelfde manier? Nee, dus! Action Type laat zien dat sporters o.a. verschillen in: 

- de inzet van grove en fijne motoriek 
- de wijze waarop (van bovenaf of van onderaf) ze zich tegen de zwaartekracht organiseren en hun beweging inzetten 
- het favoriete gebruik van bepaalde spierketens 
- de richting van been- en armrotaties 
- de acceleratie van de beweging met heup- of schoudergordel 
- de symmetrie in bewegingen 
- de voorkeursrichting van bewegingen (meer horizontaal of meer verticaal) 

 
De methodiek is de afgelopen jaren uitgebreid in de topsport en daarbuiten getest. Keer op keer ondervinden we empirisch dat het klopt. De 
zestien types vallen onder vier motorische hoofdstijlen. De coach die de vier hoofdstijlen begrijpt en herkent ziet al een nieuwe wereld open 
gaan. Een wereld waarin de vertrouwensrelatie met de sporter pas echt gestalte krijgt en de coach in staat is om maatwerk te leveren. Per slot 
van rekening zit de verbinding tussen het cognitieve en het fysieke in het emotionele en dat laatste aspect is per definitie persoonsgebonden.  
 
 
Twee hersenhelften 
 
Ieder mens heeft een linker- en een rechterhersenhelft en beschikt daarmee over de functies die aan elke hersenhelft zijn gekoppeld. 
Eenvoudig gezegd kent onze linkerhersenhelft een tijdsoriëntatie en wil het controle uitoefenen. Als u wel eens tegen uzelf zegt van dit was 
goed of dit was fout dan komt dat uit uw oordelende linkerhersenhelft. Daarentegen is de rechterhersenhelft niet op denken ingesteld maar op 



waarnemen. De rechterhersenhelft kent een ruimtelijk oriëntatie waarin de werking van de zintuigen (oftewel het zien, horen, voelen, proeven 
en ruiken) centraal staat. 
 
Uiteraard is het zo dat bij ieder mens beide hersenhelften samenwerken, maar wat blijkt is dat in die samenwerking de ene hersenhelft 
dominant is aan de andere. Action Type maakt daarom een onderscheid tussen Judgers (voorkeur voor oordelen) en Perceivers (voorkeur voor 
waarnemen). Sport heeft als belangrijkste kenmerk dat het in het hier en nu plaatsvindt en dat is nu net waar de rechterhersenhelft op is 
ingesteld. De sporter die op het kompas van zijn rechterhersenhelft vaart ontvangt door het zien, horen, proeven, ruiken en voelen de informatie 
die, in zijn onbewuste handelen, bewegingen feilloos aanstuurt.  
 
Anders dan de rechterhersenhelft is de linkerhersenhelft niet in staat complexe bewegingen onbewust aan te sturen. Het met de 
linkerhersenhelft samenhangende proces is daarvoor te gedetailleerd en daardoor langzaam, het is te fragmentarisch. De bewegingen van 
Judgers tonen zich doorgaans dan ook meer mechanisch dan die van de vaak vloeiender opererende Perceivers. 
 
Wie wil presteren neigt daar (bewust) controle over uit te willen oefenen. Het is een even logisch als desastreus fenomeen waarmee sporters te 
kampen hebben. Zo ontstaan tal van afleiders die hem of haar uit het hier en nu halen. Dit wil overigens niet zeggen dat een Perceiver niet in 
de denkstand kan schieten. Ongeacht de oorspronkelijke hersenhelftdominante gaan sporters houteriger bewegen naarmate stress en daarmee 
de linkerhersenhelft meer opspeelt. Dit is ook waarom het er op die momenten zo klungelig uitkomt. 
 
Waar het naar toe moet is dat de sporter op het kompas van zijn rechterhersenhelft durft te varen. Met andere woorden hij laat het oordelen 
achterwege, laat de controle los, speelt punt voor punt en verbindt zich louter met zijn waarnemingen. Alleen in die staat kunnen beide 
hersenhelften naar behoren met elkaar samenwerken. 
 
 
Differentieel leren. 
 
Terug naar het Nationaal Coachcongres. Professor Schöllhorn liet daar zien hoe hij sporters eerst allerlei rare capriolen uit laat voeren. Zoals 
een kogelstoter die pas stoot nadat hij een vrije kür aan kangoeroehupjes, struikelpartijen, bokkensprongen en pirouettes heeft gemaakt. Wat 
de sporter dankzij die capriolen doet is feitelijk niets anders dan het loslaten van de controle. Hij activeert met het foefje zijn rechterhersenhelft 
en die heeft hij nodig om in de waarneemstand te geraken. 
 
Is dit nu het ei van Columbus of zitten er nog een paar addertjes onder het gras? Normaliter hebben Judgers baat bij de kunst van het loslaten. 
Ze moeten de controle over de uitvoering en het resultaat van hun acties los durven te laten. De methode van Schöllhorn helpt daarbij. 
Perceivers drijven daarentegen meer op globale processen waarin ze van nature uitvoering en resultaat al gemakkelijker loslaten. Om niet door 
te schieten in hun doorgaans nonchalantere attitude zouden ze echter best wat nauwkeuriger mogen worden. Het hangt dus sterk van de 



houding en de stress van de sporter af op welke manier je hem of haar de juiste focus meegeeft. Beide factoren verschillen niet alleen per 
persoon, ze kunnen bij dezelfde persoon ook van moment tot moment omslaan.  
 
Differentieel leren is meer dan variabel oefenen. Manfred Schöllhorn legt uit hoe hij met de voetballers van Bundesligaclub FSV Mainz ’05 
werkt. “Je verzint steeds iets anders, geen 11 tegen 11, maar 20 tegen 20 op een klein veld, of 20 tegen 5. Of je verdeelt het veld in vakken en 
zegt: in dat vak mag je alleen met het linkerbeen trappen, in dat vak alleen het rechterbeen en ga zo maar door. Dit soort trainingsmethoden 
helpt ook een professional vooruit.” Het is dus ook iets anders dan een partijvorm met vrije bewegingen. 
 
Perceivers zullen zich in het differentieel leren beter thuis voelen dan Judgers, ze passen zich van nature gemakkelijker aan veranderende 
omstandigheden aan. Maar zijn het niet juist de Judgers die dat moeten leren? Ja, dat klopt. Bedenk echter wel dat dergelijke uitstapjes aan 
hun ontwikkelkant ze erg veel energie kost. Gewoonweg omdat het niet binnen hun natuurlijke voorkeurshandelen past. Werkt een sporter te 
lang achtereen of te frequent aan dingen die hem moeilijk af gaan (zijn ontwikkelkant), dan raakt hij uitgeblust, verliest hij het plezier in sporten 
en doen blessures hun intrede. Met succes aan zwakkere kanten werken heeft alleen kans van slagen als de sporter eerst in zijn eigen 
natuurlijke voorkeuren is gekomen en Judgers raken nu eenmaal in hun mentale kracht wanneer ze zaken door herhaling kunnen inslijpen. 
 
 
Feedback geven. 
 
Schöllhorn heeft een punt als hij zegt dat het geven van instructies niet de juiste manier is om sporters in hun ontwikkeling te ondersteunen. 
Instructies activeren de linkerhersenhelft waardoor de sporter controle over zijn handelingen probeert uit te oefenen en dat gaat niet werken. 
Een coach die op deze manier aan de techniek van zijn pupillen schaaft kan knutselen tot hij een ons weegt zonder er iets mee op te schieten. 
Sterker nog, de kans dat het averechts uitpakt is groot. 
 
Of je sowieso wel aanwijzingen moet geven? Schöllhorn is er voorstander van aanwijzingen zo veel mogelijk achterwege te laten zodat het 
lichaam zelf de beste oplossingen voor het bewegingsprobleem kan ontdekken. Dat gebeurt dan op een onbewust niveau zodat de beste bewe-
ging er ook in de dynamiek en onder de druk van de wedstrijd uitkomt. Impliciet leren wordt dat genoemd. 
 
Aan de andere kant kent elke sport zijn eigen interne logica. De coach verwerkt die in de eerste plaats in zijn oefenstof en methodieken, maar 
er is meer. Coach en sporter gaan na hoe die logica voor de sporter met zijn specifieke Action Type werkt. Daarmee nemen we afscheid van de 
gebruikelijke benadering waarin de sporter zich aan de interne logica van zijn sport dient aan te passen. Het werkt dus net andersom door 
samen na te gaan welke oplossingen bij de voorkeuren van de sporter passen. Hoe je die vindt? Observeer sporters in de top van het mondiale 
circuit met hetzelfde Action Type en analyseer hoe zij het betreffende bewegingsprobleem oplossen. 
 



De coach van de toekomst begrijpt het Action Type van zijn sporters en beheerst de kunst van het inleggen. Dat laatste betekent subtiel 
openvragen stellen over vooral het zien, horen en voelen, zodat de sporter steeds dieper in zijn waarnemingen duikt en het leerproces op het 
juiste bewustzijnsniveau zijn beslag krijgt. 
 
 
ActionType Academy® 
 
Bennie Douwes 
Peter Murphy 

 



Wereldtoppers spelen conform hun natuurlijke motoriekvoorkeuren. 
 

Vaak zien we het wel, maar weten we niet waar het vandaan komt. Een mooi voorbeeld is 
nog altijd het door Foppe de Haan zo kenmerkend benoemde heupschot van Ryan Babel 
(ESFJ). In Action Type termen, een typisch kenmerk van de SF motoriek. Ook het 
bijgevoegd artikel van John Volkers in de Volkskrant over de Duitse tafeltennistopper Timo 
Boll kunnen we in dit opzicht als treffend karakteriseren. Zie onder. 
 
Boll kent voorkeuren voor het Action Type INTJ. Mensen met een conceptmotoriek (NT) 
moeten het niet zo zeer van hun bewegingsgevoel hebben, maar zijn vooral aangewezen op 
het verkrijgen van het beeld. NT-ers kennen het temperament van rationalist en manifesteren 
zich in de sport en daarbuiten als ware strategen. Timo Boll werd op achtjarige leeftijd door 
Helmut Hampl ontdekt. Dit niet zo zeer vanwege zijn technische gaven, zijn motoriek werd 
eerder als onorthodox omschreven, maar vooral vanwege zijn stabiele persoonlijkheid en uit-
muntende spelinzicht. Van de vier door Action Type onderscheiden motorische stijlen is de 
conceptuele motoriek in de kinderjaren als laatste uitgerijpt. 
 

 
 
Volkers schrijft over de haviksogen van Boll. Action Type maakt onderscheid tussen scherp 
(T) en globaal (F) zien. Tafeltennissers met een voorkeur voor scherp waarnemen kunnen 
inderdaad het logo op de aankomende bal zien tollen. Daarmee schatten ze het effect van 
bijvoorbeeld de service van de tegenstander nauwkeurig in. Tafeltennissers met een voor-
keur voor globaal zien zullen zich van een andere waarnemingsstrategie bedienen, zij leggen 
het accent meer op de beweging die het bat van de tegenstander op de bal maakt en 
checken met hun binoculair zicht het effect van de bal na de stuit op de eigen tafelhelft nog 
eens. Voor iemand met F-voorkeur is de ritmische relatie met de context belangrijk, zeg 
maar hoe de bal ten opzichte van de omgeving beweegt. 
 
Dan Timo zijn eerder dunnere dan dikkere benen, dat heeft te maken met de natuurlijke 
manier van voortbewegen. Action Type maakt daarin onderscheid tussen walking from the 
bottom (S) en walking from the top (N), respectievelijk het gebruik van voornamelijk 
concentrische tegenover voornamelijk plyometrische kracht. Het geeft duidelijke accent-



verschillen in de spiervorming van de benen. Dat Boll zich als een echte N voortbeweegt 
blijkt tussen de rallies door fraai uit zijn ietwat met het lichaam vooroverhellende loopje.  
 
 

 
 
     WB = S                                 WT = N 
 
Mensen die ‘from the top’ bewegen ontwikkelen vooral de spierketens die zich meer aan de 
achterzijde van het lichaam bevinden. Met zijn slagen werkt hij naar die sterkere PM-ketens 
toe, het is veel eerder te duiden als het natuurlijke van zijn motoriekstijl dan dat je bang zou 
moeten zijn dat het rugblessures oplevert. Van jongs af aan is de beweging naar zijn PM-
ketens te herkennen. 
 

 
 
Ook de vergelijking met tennisicoon Roger Federer is niet uit de lucht gegrepen. De Zwitser 
kent als Action Type ENTP, net als Boll zijn INTJ voorkeuren komt dit neer op de concept-
motoriek in combinatie met een verticale organisatie daarvan. Dit laatste wil zeggen dat der-
gelijke racketsporters van nature gemakkelijk met veel topspin spelen. De richting waarin de 
motoriek georganiseerd is blijkt zo archaïsch bepaald dat als je daar te veel en te vaak te-
genin handelt blessures onvermijdelijk zijn. In het centre court hebben Timo en Roger ge-
meen dat ze als geen ander het overzicht hebben wanneer ze in de rally moeten blijven en 



wanneer ze op zoek kunnen gaan naar het punt, een kwaliteit die verbonden is met de pre-
frontale cortex (NT). 
 

Roger Federer

ENTP

Voornamelijk fijne 

motoriek

Superieure plaatsing 

onderarm                                 

Conceptmotoriek

Maakt gebruik van 

bewegingsbeelden

Intelligent 

wedstrijdplan

1

2

3

4
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Timo Boll is een mooi voorbeeld van hoe belangrijk een reëel zelfbeeld en persoonlijkheids-
ontwikkeling in de sport zijn. Als kind al was hij duidelijk dat hij in zijn thuisomgeving wilde 
opgroeien, een sportinternaat kwam in zijn denkbeelden niet voor. Nog steeds maakt zijn 
ontdekker Helmut Hampl deel uit van het trainerscollectief dat Timo begeleidt. Dit samen met 
de Duitse bondscoach Jörg Rosskopf en onze landgenoot Danny Heister, die hoofdtrainer is 
van Boll zijn club Borussia Düsseldorf. Onlangs herhaalde Borussia Düsseldorf het huzaren-
stuk van een seizoen eerder door zowel de Champions League, de nationale titel als de 
Duitse beker te winnen. 
 
Citaat uit het interview dat Danny Heister voor tafeltennis.nu had met sportjournalist Rogier 
Cuypers: 
 
Terugkijkend op zijn drie jaar bij de Nederlandse bond ziet Heister dingen in perspectief. Hij 
is als trainer meer ervaren en ziet dus zaken die hij toen niet zag. "Sommige zaken zijn wel 
verklaarbaar. Ik werk veel met het Action Type van Peter Murphy en merk dat je personen 
niet hetzelfde kunt benaderen, ieder individu is anders. Je ontwikkelt jezelf ook daarin."  



Metdankaan zijnhaviksogen

I
n Europa kan Timo Boll rustig
over de straat. Daarmaken ze
geen ophef over een tafelten-
nisgrootheid uit Duitsland.
Zelfs in eenWK-stad als Rotter-

dam kan hij in alle anonimiteit de
tram nemen.
Er is één landwaar Boll dat niet

hoeft te wagen. Dat is de Volksrepu-
bliek Chinamet zijn 1,3 miljard in-
woners. Daar wordt deman die hun
eigen pingpongspelers kan verslaan,
geëerd als een grootheid, een held.
Boll heeft een tolk en bodyguards

in zijn gevolg als hij in China een
van zijn vele toernooien speelt. Het
is uit voorzorg. Chinezen grijpen je
graag vast als ze iets van je willen. Ze
zijn brutaal, zeggenmensen die het
hebben ondervonden.
Timo Boll, dertienvoudig Europees

kampioen, wordt ermet recht ge-
vreesd. Begin dit jaar bezette hij
zelfs even de eerste plaats op de we-
reldranglijst. Demanmet de haviks-
ogen schoof alle Chinese keizers van
zijn sport opzij. Voor deWK van Rot-
terdam schoof hij terug naar de
tweede positie.
Hij moest Wang Hao, de hard-

slaande krachtpatser uit Chang-
chun, voor laten gaan. Niet dat
zoiets tot frustratie bij Boll leidt. De
30-jarige pingpongmiljonair is de
ontspanning zelve. Hij lacht altijd
vriendelijk en heeft eenmisleidend
voorkomen. Zijn benen zijn niet dik,
zijn uitstraling is niet hard. Hij lijkt
op demanmet aktentas op weg
naar kantoor.
De Universiteit van Bochum ver-

diepte zich drie jaar geleden in de
kwaliteiten van de landgenoot die
dit weekeinde duizenden Duitsers
naar Rotterdammoet trekken. Hij
speelt, na zijn zege (4-2) van vrijdag
op landgenoot Ovtsjarov, vandaag in
de kwartfinale tegen de Chinees

Chen Qi. Zondag wachten de halve
finale en de finale.
Bij de Ruhr-Universiteit werden in

het olympisch jaar 2008 de ogen van
Boll getest. De resultaten van het on-
derzoek waren verbluffend. ‘Timo
heeft 60 procent betere ogen dan de
gemiddeldemens. Zijn waarneming
is eerder, beter en scherper.’
Eenmanmetmagische ogen, zo

werd Boll door de onderzoekers om-
schreven. Hij werd in Bochum in een
vergelijkend onderzoek naast een
straaljagerpiloot geplaatst. Op een
halfronde baanwerd een lichtbeeld
geprojecteerd, een rondjemet beur-
telings een opening onder, boven
danwel aan de zijkanten.
De piloot kon die opening bij een

snelheid van 50 kilometer per uur
nietmeer goed onderscheiden. Boll
bij 90 km/u nog steeds.
Het was de verklaring voor zijn bij-

zondere spel, het vermogen de bal
altijd juist te raken. Boll zei ook het
reclamelogo van het witte tafelten-

nisballetje goed te kunnenwaarne-
men. Daarop richt hij zich bij het in-
schatten van het effect dat zijn eigen
bat te verwerken krijgt.
In de top van pingpong qiu, het

Chinese woord voor tafeltennis, be-
reiken de ballen soms snelheden
van 150 kilometer per uur. Een bal
die topspin krijgt, maaktmeer dan
zestig omwentelingen per seconde.
In dat geweld, dat haast duizelig
moetmaken, blijft Boll overeind. Hij
lijkt op de tennisser Roger Federer,
wiens ogen ook het verschil met de
concurrentiemaken.
Naast de ogen heeft Boll een fraaie

linkerarm. Zijn topspin forehand is
zijn pronkstuk, hij raakt de bal dun
en fijn. Het is een andere slag dan de
Chinezen hanteren. Zij staan wijder
op de benen. Zij maken de slag lan-
ger en zuiverder. Boll, altijd kort ach-
ter de tafel staand, ruktmeer aan de
bal. Sommigen zeggen dat hij daar-
mee zijn rug teistert.
Blessures hebben een deel van de

loopbaan van de prof uit Düsseldorf
in de greep gehad. Hij won nooit een
individuelemedaille op eenWK of
bij de Olympische Spelen. Voor Rot-
terdamheeft hij zich nauwgezet
voorbereid. Boll heeft het dubbel-
spel met Süss, in 2005 nog goed
voorWK-zilver, uit zijn programma
geschrapt.
Hij gebruikte die tijd om zijn con-

ditie te verbeterenmet speciale elek-
troapparatuur voor spieropbouw.
De voorbereiding deed hij deels in
zijn eigen huis, samenmet de Rus
die zijn landgenoot is geworden, Di-
ma Ovtsjarov. De import-Duitser
kreeg de gastenkamer. ‘Hij hoeft
geen huur te betalen’, grapte Boll
donderdag. Vrijdag, na de zege van
de gastheer, bleven ze vrienden.
Vanaf vandaag staan drie Chine-

zen, met Qi te beginnen, tussen Boll
en de wereldtitel. Pas één keer, bij de
World Cup van 2005 in Luik, legde
hij er drie op rij onder de tafel.

John Volkers

Timo Boll richt zich op het reclamelogo van het balletje om de effecten goed in te schatten. Foto Klaas Jan van der Weij

PROFIEL TIMO BOLL, TAFELTENNISSER

In Rotterdam kan de
Duitse tafeltennisser
anoniemmet de tram
reizen. Maar in China is
het leven zonder body-
guards onmogelijk.
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Inleiding  Leergang Peak Performance Coaching 
 

-individueel maatwerk leveren met de principes van Action Type – 

 
 

In het coachvak kunnen we er niet omheen, mensen verschillen in hun voorkeuren. De individuele voorkeuren 

en behoeften die sporters kenmerken zijn van jongs af aan zo in hun persoonlijkheid en motoriek verweven dat 

coaches en trainers geen andere keuze hebben dan er bij aan te sluiten. Om meteen maar een mogelijk 

misverstand uit de weg te ruimen, individuele voorkeuren vormen geen vrijbrief om het maar op een eigen 

manier te doen. Wat het wel betekent is dat coach en sporter op zoek gaan naar een vertrouwensrelatie en dat 
ze samen kijken hoe de interne logica van hun sport voor de cognitieve en motorische  voorkeuren van de 

individuele sporter werkt. De sporter krijgt nu wat hij nodig heeft en niet wat hij wil. 

De presentatie laat zien hoe je van de vijf klassieke werkgebieden van de trainer-coach, via de modules van de 

leergang Peak Performance Coaching, uitkomt bij de dagelijkse praktijk van het trainen, het coachen en van 
teambuilding. De onderliggende Action Type inzichten zijn zo veel mogelijk geïntegreerd  in beproefde 

coachinstrumenten en methodieken. De modules van de leergang stellen coaches in staat maatwerk aan hun 

sporters te leveren. Door de individuele voorkeuren van de sporters te verbinden met de interne logica van 

jouw sport ontstaat economie van bewegen,efficiency en natuurlijke expressie van het talent worden zichtbaar. 

Een andere route om onder de druk van de wedstrijd het allerbeste uit sporters te halen kennen wij niet. 

Talentontwikkeling vindt zijn overstijgende vorm in persoonlijkheidsontwikkeling, echte topsporters  

onderscheiden zich omdat ze in bijzondere mate verbonden zijn met wie ze van nature zijn, met hun identiteit 

en zingeving. Overigens werkt persoonlijke ontwikkeling voor de coach niet anders. De sport als metafoor en 

cadeau voor het leven. 

 
 

 

 

 

 

 

 



tactiek 

Klassieke werkgebieden van de coach: 

ActionType Academy © 



tactiek 

Mensen hebben individuele voorkeuren die om maatwerk vragen: 
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motorische voorkeuren 

cognitieve voorkeuren 

Action Type kent twee invalshoeken: 
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Modules leergang Peak Performance Coaching: 
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Coachen op concentratie 
met inzicht in de rol van temperament 

Officiële benaming module : 

Praktisch trainen en coachen 
met behulp van de principes van Action Type 

Officiële benaming module : 

Leiderschap en Teambuilding 

Officiële benaming module : 



Specificatie teamdynamica: 

basis 
 

Action Type 
temperamentenleer 

 

effectief leiderschap 

 
visie en missie 

basisvaardigheden voor 
effectief leiderschap 
authentiek coachen 

organisatie en omgeving 
stabiliseren of dynamiseren 

competenties verwerven 
veranderingsbereidheid 

innovatie 
 

teambuilding 

creërende processen: 
oriëntatie 

vertrouwen 
doelen en rollen bepalen 

commitment 
ondersteunende processen: 

implementatie 
prestatie 

vernieuwing 

leiding geven aan veranderingsprocessen 
teamperformance  

hoge school van het coachen (state of the art) 
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Specificatie aandachtssturing: 

basis 
 

Action Type 
temperamentenleer 

 

aandachtssturing 

denk- versus waarneemstand 
 

beginnersgeest: eenheid van 
willen, kunnen en doen 

 

taakacceptatie: eisen-
capaciteitenbalans 

 

helder waarnemen: 
focusoefening 

 

volledige concentratie: flow 
 

doelstelling 
 

gedachtecirkels 
 

5G-schema 

focustraining 
wedstrijdvoorbereiding 
punt voor punt spelen 

coachmoment  
evalueren 

mentale begeleiding 
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temperamenten 
 

kernbehoeften 
 

waarden 
overtuigingen 

 

talent: rol en 
vaardigheden 

 

gedrag 
 

vaklui, wachters, 
rationalisten en 

idealisten 
 

3.0 coachmodel 
authentiek 

coachen 
 

mentale cycli 
 

dominante 
functie 

 

hulpfunctie 
 

tertiaire functie 
 

zwakste functie 
 

mentale 
ontwikkeling 

 

doelen stellen –  sporter competent maken voor verandering 
feedback geven: kunst van het inleggen – stijlflexibiliteit 

taalvoorkeuren – leerstijlen – wedstrijdbespreking 
coaching – evaluatie  
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Verdere specificatie trainen en coachen: 



motorisch 
 

reticulaire 
activiteit 

 

WB versus WT 
 

mobielpunten 
 

fijne en grove 
motoriek 

 

horizontale of 
verticale 

organisatie 
 

techniekvorming 
 

visueel 
 

focusoog 
 

binoculair zien 
 

scherp en globaal 
zien 

 

perifeer zicht: 
horizontaal 

verticaal 
 

visuele strategie 
 techniek – fysiek – strategie  
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Specificatie trainen en coachen: 



Spectrum: 
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Ontwikkeling coach 
en sporters: 
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Resultaat leergang: 
je kunt maatwerk 
leveren in 

doelen stellen 

authentiek coachen 

techniekvorming 

warming-up 

wedstrijdbespreking wedstrijdvoorbereiding 

fysieke ontwikkeling 

coördinatietraining 

focustraining 

talentontwikkeling 

vertrouwensrelatie 

versneld leren 

spelsysteem 

blessures voorkomen 

uit dip raken 

coachmoment 

innovatie 

creërende teamprocessen 

ondersteunende teamprocessen 

conflicthantering 

interactiestijlen 

taalvoorkeur 

feedback geven strategie 
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Action Type en de context:  Peak Performance Coaching 

interne 
logica van 
jouw sport 
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Het motoroog, de onzichtbare visuele schakel. 
 

Trainers en coaches zijn gewend om vanuit hun ervaringen te werken. Daarbij hebben ze 
zich bijzonder in de interne logica van de eigen sport verdiept. Hoe ziet de aanpak er in 
technische, tactische en fysieke zin uit, hoe werkt mentale vorming en hoe organiseert zich 
dit pakket in de praktijk. Als die voortschrijdende interne logica ook nog wordt gestaafd met 
(nieuwe) wetenschappelijke bijdragen dan lijkt het helemaal oké. Eenmaal in de praktijk aan 
de slag, blijkt het doorgaans stroever te lopen dan vooraf werd voorzien. Waar een trainer- 
coach steevast tegenaan loopt is de vraag hoe gemakkelijk zijn sporters de bedachte interne 
logica uitvoeren. 
 
 
Interne logica in waterpolo. 
 
Het Nederlands vrouwenwaterpoloteam, dat tijdens de laatste Olympische Spelen even ver-
rassend als spectaculair Olympisch goud opeiste, stond in Peking als een huis. In het onder-
staande artikel van John Volkers(volkskrant) valt te lezen dat de ploeg destijds zwaar leunde 
op het linkshandige blok met Marieke van de Ham, Rianne Guichelaar en Daniëlle de Bruijn. 
De posities 1 en 2, rechterhoek en rechteropbouw, worden bij voorkeur bezet door een 
waterpoloër die met zijn of haar linkerarm werpt. In het artikel wordt dit vanuit de interne 
logica van de waterpolosport op meerdere manieren geduid: 
 

- de aangespeelde bal hoeft niet het lichaam te passeren en kan sneller rondgaan  
- het is gevaarlijk omdat de schotweg naar het doel korter is 
- de blokkering is meer op rechtshandige dan op linkshandige aanvallers ingesteld 
- er ontstaat een grotere hoek om op het doel te werpen 

 
 
Het is een mooi voorbeeld van een deel interne (sportspecifieke) logica. Met het recente 
vertrek van Jantien Cabout is de spoeling dun geworden als het om linkshandige speelsters 
in de selectie van Mauro Maugeri gaat. De bondscoach staat voor de keuze talentvolle 
linkshandige speelsters vervroegd in te passen of toch met een rechtshandige speelster op 
de rechterhoek te opereren. Vooralsnog lijkt hij voor het laatste te kiezen. 
 
 
Het individuele. 
 
De drie-eenheid (het universele, het individuele en het sportspecifieke) is zeer krachtig. Met 
andere woorden het één kan niet zonder het andere. Veelal zien we dat de analyse van 
natuurlijke voorkeuren van de individuele sporter in dit spectrum onderbelicht blijft. Het gaat 
dikwijls niet veel verder gaat dan de duidelijk zichtbare observatie van links- of rechtshandig 
(links- of rechtsbenig). Een grote meerwaarde van Action Type is dat het de individuele 
voorkeuren van sporters in tal van dimensies inzichtelijk maakt. Omdat in het sporten het 
onbewust handelen voorop staat, kunnen we niet om de individuele voorkeuren heen. Ze zijn 
diep in onze onbewuste systemen verankerd. Dus alleen kijken naar het sportspecifieke is 
daarom te weinig.  
 
 
 



het universele

het individuele

het sportspecifieke

individuele ontwikkeling in de sport:  Action Type

wat is er?

de kern

wat  is vitaal voor het individu?

kritieke succesfactor

hoe sluit ik aan?

observaties

hersenen
botten

zwaartekracht
hoe werken die bij elke afzonderlijke sporter?

interne logica van jouw 
sport

hoe is die voor elke 
motorische stijl?A
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toppers in het 
mondiale 

circuit

 
 
Waar het wel om gaat is dat de trainer-coach, als kenner van zijn sport, de interne logica van 
zijn sport weet om te zetten naar hoe het voor elke sporter met zijn of haar individuele 
voorkeuren werkt. De verschillende opties vind je bij het adequaat observeren van wereld-
toppers, die gebruiken steevast hun natuurlijke voorkeuren. Dat is ook waarom we op het 
hoogste niveau zo’n diversiteit aan motorische stijlen zien. 
 
Action Type ondersteunt deze processen. Het specificeert kennis over en naar individuele 
sporters en helpt de interne logica van jouw sport om te zetten naar de natuurlijke voor-
keuren van jouw sporters. Bijvoorbeeld door inzicht in het observeren, herkennen, trainen en 
coachen van zowel cognitieve, motorische als visuele voorkeuren. Ineens wordt duidelijk 
waarom de bedachte interne logica niet voor alle sporters opgeld doet en hoe je tot efficiënte 
processen en expressie van jouw sporters kunt komen. 
 
 
Visuele voorkeuren. 
 
Dat we verschillen in de manier waarop we informatie het beste waarnemen en verwerken is 
iets dat slechts zeer beperkt wordt onderkend. Eén van die aspecten is het (horizontaal) 
perifeer zicht. Afhankelijk van de dominantie van de ene hersenhelft boven de ander blijkt de 
één gevaar, richting en snelheid eerder en nauwkeuriger op te merken als het voorwerp van 
links komt en de ander als het voorwerp van rechts komt. Lees voor ‘het voorwerp’ bijvoor-
beeld de woord ‘de bal’ en we zijn in de sport beland. Juist omdat snelheid en druk in de 
sport zo’n belangrijke rol spelen blijkt het benutten van het motoroog een groot goed. 



 
Action Type maakt duidelijk dat horizontaal perifeer zicht samenhangt met hersenhelftdomi-
nantie: 
 

hersenhelftdominantie Action Type ziet eerder, beter, nauwkeuriger 

 

linkerhersenhelft dominant Judger wat zich rechts van hem bevindt 
(gekruist!) 

rechterhersenhelft dominant Perceiver wat zich links van hem bevindt 
(gekruist!) 

 

~15°centraal zicht

P-voorkeurJ-voorkeur

horizontaal perifeer zicht
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In voetbalanalyses wordt geregeld de vraag gesteld waarom linksbenige spelers op de rech-
terflank worden opgesteld en andersom. Het haalt de klassieke actie buitenom, achterlijn ha-
len en een wegdraaiende voorzet afleveren uit het spel. Dergelijke buitenspelers hebben de 
neiging naar binnen te trekken om zo hun favoriete voet te kunnen gebruiken. Meer dan 
eens doemt daar echter een woud aan tegenstanders (en medespelers) op. 
 
Toch geeft menig linksbenige aanvaller er de voorkeur aan om op de rechterflank te opere-
ren. Veelal wordt dit ingegeven door het motoroog naar onze bescheiden mening. Dus 
linksbenig/handig plus linkermotoroog (rechterhersenhelft dominant) op rechts kan een 
voordeel opleveren. Bekende voorbeelden zijn Lionel Messi en Arjen Robben. Aannemende 
dat hun rechterhersenhelft dominant is boven de linker (P-voorkeur) geeft dan aan dat zij met 
hun linker motoroog snelheid en richting van bal en medespelers beter inschatten. Omdat de 
kwaliteit van de waarneming in sterke mate de kwaliteit van de handeling bepaalt maakt het 
dat zij op de rechterflank in dit opzicht beter uit de voeten kunnen. Een voorbeeld van een 
rechtsbenige voetballer die bij voorkeur vanaf de linkerkant van het veld zijn acties maakt is 
Ryan Babel. Dan mag je bij hem aan linkerhersenhelft dominantie denken. Voor waterpolo 
zou het mooi zijn als er een linkshandig talent met een linker motoroog beschikbaar is vinden 
die de positie op de rechterhoek in kan vullen. 



 
Om de interne logica van de eigen sport naar hun individuele sporters te vertalen en dit om 
te zetten naar het spelconcept kunnen oa. waterpolo,voetbal,handbal,basketbalcoaches als 
het om voorkeursvoet/hand en motoroog gaat de volgende vierdeling maken: 
 

Voorkeursvoet
/hand 

voorkeur 
perifeer zicht 

relatie met interne logica 

 

links links waarnemen gunstiger aan rechterkant, neiging daar naar 
binnen te trekken 

links rechts waarnemen gunstiger aan linkerkant, kan daar goed 
buitenom gaan 

rechts links waarnemen gunstiger aan rechterkant, kan daar goed 
buitenom gaan 

rechts rechts waarnemen gunstiger aan linkerkant, neiging daar naar 
binnen te trekken 

  
Naar analogie kan dit voorbeeld om worden gezet naar de betekenis voor andere posities op 
het veld of in het water. Dit zowel om de samenwerking binnen het eigen team te bevorderen 
als de tegenstander pijn te doen. Zie hiervoor o.a. ook het artikel op deze website over de 
voorkeurshoek van Edwin van der Sar. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor alle andere 
sporten waarin deze elementen een rol spelen. 
 
 



Gezocht: linkshandige poloster
Nu Jantien Cabout is gestopt als international zit het Nederlands teamnietmeer zo ruim
in speelstersmet een linkerarm. Jammer, want ‘links’ is een verrijking voor elke ploeg.
Van onze verslaggever
John Volkers

EINDHOVEN Kun je zonder linkshan-
dige speelster de waterpolowereld
aan je voeten krijgen? Die vraag staat
centraal bij de olympische campag-
ne van de Nederlandse vrouwen-
ploeg, de verrassende winnaar bij de
Spelen van Peking 2008.
Al bij de eerste stap richting Lon-

den 2012, met de Europese titelstrijd
van januari in Eindhoven, moet
olympisch kampioen Nederland het
doen zonder een echt linkshandige
schutter. Zeker nu Jantien Cabout,
dochter uit een roemrucht waterpo-
logeslacht, eind oktober haar positie
in de nationale ploeg opzegde.
Ze kon het niet meer opbrengen,

zegt zus Mieke, een beul aan de lin-
kerkant, met een sterke rechtse
werparm. ‘Jantien had twee intensie-
ve perioden van revalidatie achter de
rug, na een duimblessure en knielet-
sel. Ze vroeg zich af: is dit wat ik wil?
Ze had in de vorige olympische cy-
clus moeten afhakenmet een schou-
derblessure. Ze was als toeschouwer
in Peking geweest en wilde het daar-
om nog een keer proberen.’
In Peking leundedegoudenNeder-

landse ploeg zwaar op het linkshan-
dige blok in de aanval. Marieke van
denHam,RianneGuichelaar en voor-
al de vrouw van het toernooi, Daniël-
le de Bruijn, hadden een meer dan
gemiddelde inbreng in het eindre-
sultaat. De Bruijn scoorde in de ge-
wonnen finale tegen de Verenigde
Staten zeven van de negen doelpun-
ten.
De gestopteDeBruijn (‘ik trainnog

een keer per week’) weet dat het zoe-
ken is naar een ware opvolger, met
een verfijnde linkerhand. ‘Ik had
geen lange arm. Ik had een explosief
schot. Mijn kracht was dat ik op het
laatste moment mijn hand vaak bij-
draaide en de bal een andere rich-
ting gaf.’
De posities 1 en 2, rechterhoek en

rechteropbouw,wordenbij voorkeur
bezet door een waterpoloër ‘met een

linkerarm’. De Bruijn: ‘Het is zo ge-
vaarlijk, omdat de weg naar het doel
gewoon korter is. En omdat de blok-
kering altijd moeite heeft met links-
handigen. Die zijnmeer ingesteld op
rechtshandigen.’
Mieke Cabout: ‘En je kunt van die

posities met de linkerarm je hoek
vergroten. Als je met rechts werpt,
dan verklein je juist je hoek.’
De huidige selectie, die tijdens de

EK in Eindhoven bij de topvier dient
te eindigen omdoor te gaan naar het
olympisch kwalificatietoernooi in
Imperia (Ita), telt na het vertrek van
Jantien Cabout nog twee linkshandi-
ge speelsters de 18-jarige junior Vivi-
an Sevenich en Sophie Veldhuis (23).
De laatste, zus van topzwemster

Marleen Veldhuis, noemt zich geen
echte schutter. ‘Ik benmeer een snel-
le zwemmer, een uitbraakspeelster.
Maar ikwerk hard aanmijn schot. Vi-
vian is een heel andere poloster, zij is
heel sterk en een goede schutter.’
De tweehadden idealiter inde luw-

te van Jantien Cabout kunnen groei-
en. Dat zal dus niet gebeuren. On-
danks de uiterst waterpologerichte
sfeer waar zij uit voortkomt. De Ca-
bouten uit Gouda zijn met de doch-
ters Harriët en Marloes nog twee po-
tentiële internationals rijk.
Zus Mieke: ‘Hoe jammer ik het ook

vind, voor Jantien is dit beter. Het
gaat omhaar geluk. In de familiewas
geen commotie. We wisten dat het
speelde. Er is vaak over gesproken.’

Kamergenoot Nienke Vermeer: ‘We
waren juist anderhalve week op trai-
ningskamp geweest, in de Ameri-
kaanse staat Colorado. Na thuis-
komst heeft Jantien een brief opge-
steld en die ons in Zeist op 26 okto-
ber voorgelezen. We nemen nog af-
scheid van haarmet een etentje.’
De ploeg van de Italiaanse bonds-

coach Mauro Maugeri mag niet aan-
geslagen zijn, zo houdt iedereen el-
kaar voor.
Daniëlle de Bruijn zegt dat een

groot succes ook op een andere ma-
nier voor elkaar kan komen. ‘Italië
werd in 2004 olympisch kampioen
zonder één linkshandige speelster.
Onze bondscoach weet precies hoe
datmoet. De Verenigde Staten, zelfde

verhaal, die zijn meerdere keren we-
reldkampioen geworden zonder een
vrouw op 1met een linkerarm.’
Nederland doet het vooralsnog

met Nomi Stomphorst op de rechter-
vleugel. Zij speelde een goed WK in
Shanghai, waar de nationale ploeg
zevende werd.
Het gaat op die posities om creati-

viteit, zegt De Bruijn. ‘Ik heb het ook
moeten leren, om slim te spelen, cre-
atief te zijn. Ik keek het af bij Lieneke
van den Heuvel en Patricia Megens.
Nu zijn we met het internationale
spel meer op het krachtwaterpolo
uitgekomen. Meiden als Iefke van
Belkum, Yasemin Smit en Mieke Ca-
bout kunnen daar ook uitstekend in
mee.’

September 2010. Met Jant ien Cabout beschikt Nederland nog over een macht ige linkerarm. Foto EPA

Drie of vier in de selectie
‘Een linkshandige speelster is een
verrijk ing voor je ploeg’, vindt Robin
van Galen, bondscoach van de Neder-
landse w aterpoloploeg die in 2008
olympisch kampioen w erd. ‘Bij voor-
keur heb je er drie of vier in je team.’
Vooral aan de rechterkant van het
bad komt een w aterpoloër met een
‘sterke linkse’ goed tot zijn recht .
Zo’n speler hoeft de bal niet voor
zich langs te laten gaan om te kun-
nen vangen. Daardoor is de bal min-
der lang onderw eg en kan hij sneller
schieten. Ook de hoek naar het doel
is groter. Aan de linkerkant heb je
overigens w eer w einig aan een links-
handige speelster, daar zijn rechts-
handigen beter. Van Galen: ‘Maar
daar zijn er een hele hoop van. Door-
dat linkshandigen zeldzaam zijn,
w orden ze soms ook eerder tot een
select ie toegelaten. Maar ze moeten
w el kunnen w aterpoloën natuurlijk.’
Ook op de midvoorposit ie is een
linkshandig goud w aard. ’99 van de
100 midvoors zijn rechts. Onbew ust
stellen midachters (hun directe ver-
dediger, red) zich daarop in’, aldus
Van Galen. Dus kunnen verdedigers
moeilijk omgaan met linkshandigen.



Het omzetten van de interne logica van jouw sport naar de individuele 
voorkeuren van jouw sporters. 

 
 
Als het over trainen en coachen gaat willen we graag een wijd verspreid misverstand uit de 
weg ruimen. Vanzelfsprekend beschikt een coach over technische, tactische en fysieke ken-
nis van en ervaring in zijn sport, maar daarin ligt niet de belangrijkste sleutel tot succes op 
het ontwikkelingspad van zijn sporters. Die sleutel vindt de coach wel in het individuele en 
het emotionele. Kort gezegd vraagt een sporter zich vooral af waarom hij iets niet of slechts 
moeizaam onder de knie krijgt.  
 
 
 

Individuele motoriek. 
 
Het unieke van de Action Type® Benadering (ATB) is dat het de verbinding tussen het 
cognitieve, het emotionele en het motorische voor ieder individu laat zien. Daarmee kun je 
ook de mogelijkheden en beperkingen in de motoriek van de sporter herkennen en begrijpen 
en komt de weg open naar onbewust bekwaam handelen. We kunnen op allerlei manieren 
acties uitvoeren, maar in alle snelheid, onder druk, in tijdnood of bij vermoeidheid vallen we 
op onze voorkeuren terug. En laat dit nu kenmerkend zijn voor sport. Hoe hoger het niveau, 
des te meer gaan deze factoren een bepalende rol spelen. 
 
In het trainen en coachen moet het dus gaan om concentratie, zodat zelforganisatie van de 
beweging ontstaat. Op een onbewust niveau zijn onze hersenen in staat de meest complexe 
bewegingen feilloos aan te sturen, zelfs zodanig dat het er eenvoudig uitziet. Die zelforga-
nisatie: 

- krijgt onvoldoende kans als je aanwijzingen geeft die niet bij de individuele motoriek 
van de sporter aansluiten; 

- leidt tot natuurlijke expressie als je aanwijzingen geeft die de betreffende motoriekstijl 
in zijn eigenheid verder verfijnen. 

 
Wat we hiermee willen benadrukken is dat het zelfvertrouwen van de sporter niet alleen over 
de cognitie van de sporter loopt, maar ook een belangrijke bron vindt in de individuele moto-
riek. Zodra een sporter qua techniekvorming en de handelingen die daaruit voortkomen zijn 
individuele voorkeuren weet te benutten ontstaat ook in die zin verbinding met de eigen iden-
titeit en met het in allerlei omstandigheden onbewust bekwaam kunnen handelen. De Be 
Like Me coach of de coach die niet de verschillende opties ziet en hanteert gaat volledig aan 
dit principe voorbij. 
 
 

 

Het universele, individuele en sportspecifieke. 
 
Vanuit deze invalshoek presenteerden Bertrand Théraulaz (Zwitserland), Ralph Hippolyte 
(Frankrijk) en Peter Murphy (Nederland) hun in de praktijk beproefde methode tijdens het 
ITTF Science Congress, dat In het kader van de Wereldkampioenschappen Tafeltennis op 
het Nationaal Sportcentrum Papendal en de Erasmus Universiteit Rotterdam werd georgani-
seerd. Het internationale gezelschap van toehoorders bestond uit sportwetenschappers en 
tafeltenniscoaches.  
 
De grondleggers van Action Type lieten in vier keynote lectures zien hoe je ontwikkelings-
gericht kunt differentiëren naar de cognitieve en motorische voorkeuren van de sporter. 
Daarbij was ook aandacht voor verschillen in visuele voorkeuren, want het is nog altijd de 
kwaliteit van de waarneming die de kwaliteit van de handeling bepaalt. In dat handelen gaat 



het er om de interne logica van de sport, in dit geval tafeltennis, om te zetten naar de 
individuele motoriek van de betreffende sporter. 
 
 

het universele

het individuele

het sportspecifieke

individuele ontwikkeling in de sport:  Action Type

wat is er?

de kern

wat  is vitaal voor het individu?

kritieke succesfactor

hoe sluit ik aan?

observaties

hersenen
botten

zwaartekracht

hoe werken die bij elke afzonderlijke sporter? interne logica 
van jouw sport

hoe is die voor elke 
motorische stijl?

oplossingen vind je 
bij toppers in het 
mondiale circuit!

 
 
Als coach moet je dus leren begrijpen hoe het voor iedere individuele sporter met zijn of haar 
voorkeuren en beperkingen werkt. Dit laatste vraagt enige toelichting. Allemaal hebben we 
hersenen en botten, organiseren we ons tegen de zwaartekracht, et cetera. De cruciale 
vraag is echter hoe werken die elementen voor de afzonderlijke sporter. Als we bij het indivi-
duele uitkomen dan merken we de verschillen. Het gaat er dus om na te gaan welke opties 
de interne logica van jouw sport kent om de betreffende acties uit te voeren. 
 
 

 

Meerdere opties. 
 
Doorgaans worden trainers, vanuit eerdere ervaringen en biomechanische principes, opge-
leid met het idee de ideale beweging voor een actie op hun pupillen over te brengen. Dit gaat 
echter voorbij aan het individuele karakter dat de motoriek wel degelijk heeft. Hoe goed een 
beweging in theorie ook onderbouwd mag zijn, de sporter moet er wel gevoel bij hebben en 
de actie als vanzelfsprekend op een onbewust niveau met dynamiek uit kunnen voeren.  
 
Een principe afgeleid uit de biomechanica is dat een wiel bij het ronddraaien in dezelfde tijd 
aan de buitenkant een grotere afstand aflegt dan aan de binnenkant. Met andere woorden de 
snelheid is groter naarmate je vanuit de centrale as verder naar buiten gaat. In het tafeltennis 
speelt de armsnelheid een belangrijke rol, echter bij lang niet alle motoriekstijlen is er vol-
doende coördinatie als de bal verder van het lichaam wordt geraakt. Zo vaart bijvoorbeeld 
Borussia Düsseldorf speler Patrick Baum (ESTJ-voorkeur) er wel bij, terwijl het voor zijn 
teamgenoot Christian Süss (ESFP-voorkeur) averechts werkt. Christian is beter af als hij de 
bal dichter bij het lichaam raakt. 



 
 

Action Type volgorde grove en fijne motoriek richting van de motoriek 
 

 
ESFP 

voornamelijk grofmotorisch, moet de bal 
dichter bij het lichaam raken 

verticaal, coördinatie beter als 
de elleboog zich dichter bij het 
lichaam bevindt 

 
ESTJ 

voornamelijk fijnmotorisch, moet de bal 
verder van het lichaam raken 

horizontaal, coördinatie beter 
als de elleboog zich verder van 
het lichaam bevindt 

 
Wie zoals hun Nederlandse coach Danny Heister de voorkeuren en beperkingen van zijn 
sporters begrijpt, onderkent dat ze iets anders nodig hebben. De mondiale topspelers in jouw 
tak van sport demonstreren dat zo treffend. Als je weet waar je op moet letten, dan zie je met 
name in slow motion de kenmerkende verschillen en daarmee de meerdere opties die de 
interne logica van de sport in zich herbergt. Je vindt de oplossingen voor de bewegings-
problemen van jouw sporters bij wereldtoppers met hetzelfde Action Type. 
 

 
 

Wereldtop tafeltennis. 
 
Tegen deze achtergrond analyseerden de Action Type grondleggers diverse spelers en 
speelsters uit de top van het mondiale tafeltennis en presenteerden hun bevindingen tijdens 
het Science Congress van de ITTF. Met de getoonde beelden werd duidelijk hoe goed deze 
atleten ondanks het hoge tempo en de vaak complexe situaties in hun acties bij hun eigen 
motoriekstijl blijven, iets waarin vooral de Chinezen en de Duitser Timo Boll uitblinken.  
 

bekende tafeltennissers en hun Action Type
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Britt Eerland

Christian Süss
Trinko Keen
Elena Timina

Jean Michel Saive
Ai Fukuhara

Linda Creemers

Danny Heister
Guo Yan

Carla Nouwen

Ma Lin
Wang Hao

Jan Ove Waldner
Jun Mitzutani

Dimitrij Ovtcharov
Feng Tianwei

Liu Shiwen

Patrick Baum

Bettine Vriesekoop

Ma Long
Michael Maze

Li Jie

Jörgen Persson
Xu Xin

Li Xiaoxia

Timo Boll
Adrian Mattenet

Kim Kyung Ah

Zhang Jike

Vladimir Samsonov
Li Jiao

 



Wanneer je jouw eigen Action Type kent, kun je (rekeninghoudend met voorkeurshand en 
spelsysteem) de kunst afkijken bij wereldtoppers met dezelfde voorkeursmotoriek. 
 
Een bijzonder kenmerkend verschil observeren we in het volgende. In het tafeltennis wordt 
traditioneel spelers en speelsters verteld dat ze diep moeten zitten. Dit past bij de dynamics 
van de ‘Walking from the Bottom’ stijl (S-voorkeur), maar is desastreus voor mensen die in 
de dynamics van de ‘Walking from the Top’ bewegen (N-voorkeur). Deze laatsten hebben 
een hogere uitgangshouding nodig omdat ze van nature niet vanuit het onderlichaam (WB) 
maar vanuit het bovenlichaam (WT) bewegen. Ze maken snelheid en hebben hun aanpas-
singsvermogen van boven naar beneden. 
 
Hoe dit onderscheid er in werkelijkheid uitziet kunnen we met beste aan de hand van bewe-
gende beelden van twee topspelers laten zien. Klik hiervoor op onderstaande links: 
 
 

 
 

Wang Hao (World Ranking 3) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=I7QDmqz8Mek  
 
Wang Hao (voorgrond, ESTP-voorkeur) lagere uitgangshouding (let op grotere knieflexie), 
zet slag in door eerst duwkracht met zijn voeten op de vloer uit te oefenen, maakt snelheid 
van onderaf omhoog en heeft zijn beste aanpassingsvermogen ook in die richting.  
 
 
 

 
 

Ma Long (World Ranking 1) 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=owScGOAQqK0  
 
Ma Long (voorgrond, ENFP-voorkeur) hogere uitgangshouding (let op geringere knieflexie), 
zet slag in door eerst zijn bovenlichaam vanuit de schouders te laten ‘vallen’, maakt snelheid 
van bovenaf omlaag en heeft zijn beste aanpassingsvermogen ook in die richting.  

http://www.youtube.com/watch?v=I7QDmqz8Mek
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=owScGOAQqK0


 
Waar Wang Hao vooral concentrische dynamiek in zijn acties gebruikt (diep zitten en dan 
duwen vanaf de vloer), gebruikt Ma Long in zijn acties hoofdzakelijk plyometrische dynamiek 
(van boven komen en dan meer opveren vanaf de vloer). 
 
Wanneer je de acties vertraagd weergeeft zijn de verschillen in detail nog beter waarneem-
baar. Dit kan met de gratis video mediaplayer van Kinovea (http://www.kinovea.org/en/) of 
met die van Utilius FairPlay Lite (http://www.ccc-software.de/de/sport/). Download vervolgens 
de twee filmpjes, open ze in de mediaplayer en merk in slow motion het aangegeven onder-
scheid op. Bedenk daarbij dat dit in het bewegingsgevoel van de sporters cruciaal is. 
 
Dergelijke verschillen zijn in alle sporten waar te nemen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de 
acties van de voetbalkeepers Edwin van der Sar (N-voorkeur, Walking from the Top, start 
vanuit hogere uitgangshouding) en Maarten Stekelenburg (S-voorkeur, Walking from the 
Bottom, start vanuit een lagere uitgangshouding). 
 
 
Vertrouwensrelatie. 
 
Voor de coach staat de vertrouwensrelatie met zijn sporters centraal. Daarin speelt het 
begrijpen en kunnen verfijnen van de individuele voorkeursmotoriek een belangrijke rol. Wat 
zou het met het zelfvertrouwen van Ma Long doen als zijn coaches willen dat hij dieper gaat 
zitten? Nadat het bij de sporter is gaan knagen werkt het uiteindelijk door in de relatie tussen 
coach en sporter.  
 
Naast het verschil tussen Walking from the Bottom en Walking from the Top kent Action 
Type tal van andere motorische en visuele dimensies. De Action Type Benadering laat jou 
zien en ervaren: 
 

- hoe de motoriek (inclusief de visuele aspecten) individueel is gestructureerd 
- hoe je die individuele structuur met behulp van motorische testjes achterhaalt 
- waar je in het observeren van de bewegingsvoorkeuren van jouw sporters op moet 

letten  
- hoe je de interne logica van jouw sport omzet naar de voorkeursmotoriek van de 

individuele sporter  
- hoe je hem of haar daarin verder vormt. 

 
 
 
 
Disclaimer:  
 

Action Type beschrijft natuurlijke voorkeuren. Mensen kunnen in voorkomende gevallen altijd 
langs een andere weg dan die van hun voorkeuren handelen. De typering kent dus geen 
absoluut karakter en stopt niemand in een hokje. De in dit artikel genoemde Action Types 
zijn verkregen uit informatie van de sporter dan wel van zijn of haar coach en/of door het 
observeren van de individuele motoriek. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinovea.org/en/
http://www.ccc-software.de/de/sport/


De eclectische geschiedenis van Action Type®. 
 

Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte, de grondleggers van de ActionType 
benadering(ATB®) startten al in de jaren tachtig met hun zoektocht naar de achtergronden 
van de individuele verschillen in motoriekvoorkeur die ze samen met Peter Murphy 
constateerden. Waar Murphy zich richtte op de coachbaarheid van de individuele sporter 
doken zijn Zwitserse en Franse collega steeds dieper in de wereld van motoriek en bewe-
gen.  
 
Action Type is een eclectische benadering, d.w.z. het werk van diverse deskundigen ligt aan 
de verworven inzichten ten grondslag. Wie iets waardeert kent de historie, vandaar dit 
overzicht met mensen die een unieke bijdrage leverden. Zonder te pretenderen dat onder-
staande opsomming volledig is, geeft het wel een beeld van cruciale inzichten en stappen in 
het proces van een unieke benadering. 

 

K. Benziger
(1947 - ) 

C.G. Jung
(1875 - 1961)

R. Sohier
(1923 - )

W. Lowen
(1921 - 2006)
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Carl Gustav Jung 
Deze Zwitserse psychiater (1875-1961) is grondlegger van de analytische psychologie. Het 
centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking. Naast het 'ik' 
onderkent Jung het ‘zelf’, een totaliteit om het 'ik' heen die zowel het bewuste als het 
onbewuste deel van de persoonlijkheid omvat. Dit onbewuste deel staat in contact met een 
dieperliggende laag die hij het collectief onbewuste noemde. Dit laatste is in principe een 
onbegrensd gebied, en de aller-onderste lagen ervan zijn zelfs nooit bewust te maken.  
De realisatie van het ‘zelf’ zag Jung als een proces dat gekenmerkt wordt door de vereniging 
van tegenstellingen in de mens. Jung (INTP) ontdekte in zijn analyses dat voorkeuren binnen 
de tegenstellingen extraversie/introversie, sensing/intuition en thinking/feeling het één en 
ander vertellen over de persoonlijkheid van mensen. Het meest bekend werd Carl Jung 
wellicht door zijn baanbrekende boek ‘Psychological Types’ uit 1921. 
 



Interessant is ook zijn relatie met Sigmund Freud, de grote pionier van de psychoanalyse. 
Het verhaal gaat dat toen beiden elkaar in 1907 in Wenen voor het eerst ontmoetten Freud al 
zijn afspraken annuleerde en dertien uur achtereen met Jung sprak. De twintig jaar oudere 
Freud zag Jung aanvankelijk als de kroonprins van de psychoanalyse, maar Jung raakte niet 
aan Freud zijn theorie verknocht. Hun relatie bekoelde na een gezamenlijke reis naar Ame-
rika, Freud verbrak uiteindelijk de banden omdat hij naar later zeggen bang was zijn autoriteit 
te verliezen. 
 
Isabel Briggs Myers 

Isabel Briggs Myers (1897-1980) werd thuis opgeleid door haar moeder Catherine Cook 
Briggs. Hun interesse voor persoonlijkheidsontwikkeling kende een enigszins merkwaardige 
achtergrond, vanuit hun perceptie vonden ze de man van Isabel aan de ene kant een 
‘vreemde snuiter’ maar zagen in dat bijzondere ook een meerwaarde. Met Jung zijn ‘Psycho-
logical Types’ en de dimensies energie verkrijgen, informatie verzamelen en beslissen voor 
ogen bestudeerden moeder en dochter Briggs mensen. Uiteindelijk voegden ze een vierde 
dimensie aan de opvattingen van Jung toe, namelijk die van de levensstijl met judging/ 
perceiving als paar van tegenstellingen. Hun op de aldus ontstane vierdeling in dimensies 
gebaseerde vragenlijst groeide uit tot wat het vandaag de dag is: de wereldwijd meest ge-
bruikte persoonlijkheidstest, de Myers Briggs Type Indicator (MBTI).  
 
David Keirsey 

Persoonlijkheid kun je onderscheiden in het (voorbestemde) temperament en het vormbare 
karakter. Ver voor Christus werd al over vier temperamenten (leeuw, os, adelaar en mens) 
gesproken en ook grootheden uit de Griekse Mythologie als Hippocrates, Plato en Aristoteles 
kwamen net als velen na hen vanuit verschillende invalshoeken tot vergelijkbare vierdelingen 
in temperamenten. David Keirsey (1921), professor emeritus in de psychologie en destijds 
werkzaam aan de California State University, herkende de temperamenten in de typologie 
van Myers-Briggs. 
Al snel ontdekte hij de overeenkomsten tussen de vier NT-types en het flegmatische tempe-
rament, hetzelfde gold voor de vier NF-types en het cholerische temperament. Pas later zag 
Keirsey dat, anders dan Myers-Briggs vermoedde, het sanguine temperament werd ver-
tegenwoordigd door de vier SP-types en het melancholische temperament door de vier SJ-
types. Keirsey zijn boek ‘Please Understand II’ wordt algemeen gezien als een stan-
daardwerk voor de temperamentenleer, de door hem geformuleerde omschrijvingen en de 
benamingen van vakman (SP), wachter (SJ), rationalist (NT) en idealist (NF) zijn vandaag de 
dag wijd ingeburgerd. 
 
Walter Lowen 

In het jaar 1982 presenteert dr. Walter Lowen (1921-2006) in zijn wetenschappelijk boek 
‘Dichotomies of the Mind’ met daarin aanwijzingen voor toepassing in de sport. Zijn model 
onderscheidt voorkeuren voor de volgorde van de inzet van fijne en grove motoriek, alsmede 
combinaties daarvan in relatie tot de door Myers Briggs benoemde zestien types. Met zijn 
inzichten legt Lowen als eerste een koppeling tussen mentale en motorische voorkeuren. 
Zijn model komt nog meer tot leven als hij in zijn boek ‘Personality Types’ uitlegt hoe het 
verwerken van informatie zich tot de verschillende bewustzijnsniveaus verhoudt, hoe het 
korte en lange termijngeheugen in dat opzicht werken en hoe gedrag daaruit voorvloeit. 
Lowen komt tot de conclusie dat iemand in zijn creativiteit gestimuleerd raakt zodra zijn minst 
bewust beleefde informatieverwerker wordt geactiveerd, d.w.z. kinethische informatie voor 
mensen met SF-voorkeuren, tactiele informatie voor mensen met ST-voorkeuren, verbale 
informatie voor mensen met NF-voorkeuren en intellectuele informatie voor mensen met NT-
voorkeuren. Walter Lowen slaagde er in zijn model ook in de functies in een bovenaanzicht 
indicatief over de hersenen te verdelen en de profielen in ontwikkelingsvolgorde te ordenen. 
 
 
 



Katherine Benziger 

Dr. Benziger (1947) is neuropsycholoog en boog zich over de inzichten zoals die door Carl 
Gustav Jung waren gepubliceerd. In haar samenwerking met vermaarde onderzoekers 
bouwde Benziger een uitgebreid neurofysiologisch model en spreekt ze in termen van frontal 
left (T), basal left (S), basal right (F) en frontal right (N), aldus refererend aan de plaatsen in 
de hersenen zoals ook Lowen die indicatief benoemde. Daarnaast wekte Benziger aanzien 
vanwege haar fysiologische onderbouwing van de begrippen extraversie en introversie door 
dit te verklaren vanuit een lage respectievelijk hoge reticulaire activiteit in de hersenen. 
In haar bekendste boek ‘Thriving in Mind’ onderbouwt Katherine Benziger de gevolgen van 
wat Jung ‘falsification of type’ noemde. Met als belangrijke conclusie dat het negeren van de 
koersbepalende rol van de dominante functie veelal ten grondslag ligt aan ziektes als burn-
out, depressie en verslaving. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de problematiek 
enorm is. Haar bevindingen worden als de ‘Benziger Breakthrough’ betiteld.  
Benziger haar ervaringen zijn dat MBTI-vragenlijsten, hoe uitgebreid en verfijnd die ook 
mogen zijn, dikwijls niet de oorspronkelijke voorkeuren weten te achterhalen. De mensen die 
ze invullen kunnen van hun voorkeuren vervreemd zijn, in een bepaalde levensfase bewust 
een andere mentale functie sterker beleven of sociaal wenselijk antwoorden geven.  
 
Karl Pribram 

Pribram werd geboren in Oostenrijk (1919) en maakte carrière in de Verenigde Staten. 
Opgeleid als neurochirurg werd hij later professor in de psychiatrie en psychologie aan o.a. 
de Georgetown University. Karl Pribram deed o.a. onderzoek naar het limbische systeem, de 
prefrontale cortex, de sensorische cortex, de motorische cortex en de verbanden daartussen. 
Hij was het die Katherine Benziger, destijds zijn assistent, aanzette tot het genoemde neuro-
fysiologische onderzoek. 
 
Richard Haier 
Begonnen als psycholoog breidde Richard Haier zijn expertise uit als neurologisch 
wetenschappelijk onderzoeker. Daarin richtte hij zich op de hersengebieden van wat we in 
termen van Jung de dominante functie noemen. In het betreffende hersengebied blijkt de 
elektrische weerstand laag en de prikkelgeleiding hoog te zijn, waardoor het sneller en 
efficiënter dan andere gebieden functioneert. De betreffende mentale functie vormt het 
natuurlijke kompas, het is de koersbepaler die een kind als eerste ontwikkelt en zijn of haar 
hele leven de sterkste functie blijft. Dat gebeurt zo onbewust dat we er nauwelijks weet van 
hebben hoe onze dominante functie bepaalt waar het ons in zijn natuurlijke flow brengt. 
Richard Haier onderzocht de relatie tussen hersengebieden en intelligentie. Hij was in zijn 
werkzame leven o.a. hoogleraar aan de Universiteit van California. 
 
Hans Eysenck 

Eysenck (1917-1997) komt oorspronkelijk uit Duitsland maar vluchtte in de dertiger jaren 
voor het Naziregime naar Engeland. Hij is het meest bekend geworden door zijn onderzoe-
ken op het gebied van persoonlijkheidspsychologie. Met zijn afkeer van de psychoanalyse 
was Hans Eysenck een voorvechter van de gedragstherapie.  Benziger maakte gebruik van 
zijn inzichten op het gebied van extraversie/introversie, 
 
John Eccles 

Deze Australische neurofysioloog deed onder meer onderzoek naar neuronen, synapsen en 
neurotransmitters. Eccles (1903-1997) creëerde het begrip waarschijnlijkheidsvelden,die 
door de geest zouden worden bediend om op de bewegingen van neurotransmitters in te 
werken. Tevens boog hij zich over de vraag hoe de mens zich fysiek in evenwicht houdt, 
bijvoorbeeld door het balanceren in enkels en heupen onder de loep te nemen. In 1963 
ontving John Eccles de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar synapsen, waarna hij naar de 
Verenigde Staten en later Zwitserland vertrok. 
 
 
 



John Beebe 

Als Jungiaans analist en voormalig voorzitter van het ‘Carl Gustav Jung Institute’ is Beebe 
(1939) bijzonder verbonden met het werk van zijn grote voorbeeld. Hij was verder o.a. 
werkzaam op het gebied van de klinische chirurgie aan de University of California medical 
School in San Francisco. Met de acht mentale functies als hoofdingrediënt verdiepte John 
Beebe zich met name in de vraag hoe mensen met hun eigen type de invloed op anderen 
cultiveren en daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Hij ontwikkelde een arche-
typisch model met een innerlijke dialoog tussen meer bewust en onbewust beleefde mentale 
functies. 
John Beebe symboliseerde de (extraverte dan wel introverte) variant van de dominante func-
tie als onze ‘held’, een functie die wordt uitgedaagd vanuit een semibewust beleefd tegen-
gesteld perspectief en helpt ons in evenwicht te houden. De (extraverte dan wel introverte) 
variant voor de hulpfunctie is de ‘ouder ’in ons, voor de tertiaire functie is dat het ‘kind’ in ons 
en voor de zwakste functie is dat het ‘contra-seksuele’ in ons. Zo werkte hij wat Carl Jung het 
collectief onbewuste noemde dieper uit. Daarbij moet worden opgemerkt dat het archetype 
op zich niet bestaat, het is volgens Jung een soort blauwdruk. Hij noemde een groep met 
aan een archetype verbonden herinneringen een complex, zoals we ook het moedercomplex 
kennen. 
 
Mihaly Csikszentmihalyi 
Deze Amerikaanse psycholoog (met Hongaarse roots) is een van de voortrekkers van wat 
wel de positieve psychologie wordt genoemd. Binnen dit concept is ‘flow’ een belangrijk 
begrip dat door Csikszentmihalyi (1934) theoretisch is onderbouwd. Hij is hoogleraar en was 
hoofd van psychologische faculteit van de Universiteit van Chicago. Mihaly Csikszentmihalyi 
beschrijft flow als een mentale toestand waarin iemand volledig opgaat in zijn of haar bezig-
heden. De term doelt op de stroom van eigen energie en aandacht waarin je bij het uitvoeren 
van de eigen actie opgaat en mag niet worden verward met de kreet ‘go with the flow’. Deze 
laatste doelt op het meegaan in de richting die de omgeving aangeeft. ActionType® onder-
steunt de bevindingen van Csikszentmihalyi en preciseert hoe ieder type zijn eigen weg naar 
flow kan vinden.  
 
Godelieve Denys-Struyf 

Haar methode van spier- en gewrichtsketens werd ontwikkeld in de jaren 1960-1970 en 
kreeg haar initialen GDS mee. Godelieve Denys-Struyf is kinesitherapeut en osteopaat, haar 
aanleg voor observatie (afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel in 
portrettekenen) maakte het mogelijk een holistische kinesitherapie te ontwikkelen, d.w.z. een 
therapie die gebaseerd is op verbanden tussen onze lichaamsbewegingen, lichaamsvormen 
en onze gedragspatronen. Deze diepere verbondenheid zien we terug binnen de Action 
Type benadering, daarin wordt met name gebruik gemaakt van de bevindingen van Denys-
Struyf op het gebied van het voorkeursgebruik en de ontwikkeling van individuele spierke-
tens.  
 
Raymond Sohier 

Binnen Action Type® was door Ralph Hippolyte en Bertrand Théraulaz met gebruikmaking 
van bovengenoemde inzichten al veel over de relatie tussen cognitieve voorkeuren en 
individuele motoriekverschillen ontdekt. Toch was de cirkel nog niet volledig rond, er ontbrak 
nog een schakel. Het waren de inzichten van de Belgische kinesitherapeut Raymond Sohier 
(1923) die voor een verdere doorbraak zorgden. Zijn observaties en onderbouwing ten 
aanzien van twee verschillende manieren van voortbewegen en verschillen in 
lichaamszwaartepunt positie konden aan de tweede dimensie van Jung worden gekoppeld. 
Hippolyte en Théraulaz noemen het ‘walking from the bottom’ (S-voorkeur) en walking from 
the top (N-voorkeur). Deze exceptionele ontdekking zorgt voor een grote doorbraak in 
training en coaching. 
 
 
 



Alain Berthoz 

Professor Alain Berthoz is expert op het gebied van waarnemen en actie. In zijn boeken ‘The 
Brain’s Sense of Movement’ en ‘Emotion and Reason’ legt hij uit welke doorslaggevende 
betekenis het waarnemen heeft voor de kwaliteit van de actie, alsmede hoe beslissingen 
nemen en emoties daar doorheen spelen. Zijn werk vormde een aanzet tot een verdere ver-
dieping van deze aspecten binnen de ActionType benadering. 
 
 
 
Jonathan Niednagel 
In het begin '90 heeft de Amerikaan Jon Niednagel (1948) als eerste de ideeën van Jung, 
Myers-Briggs en Lowen toepasbaar gemaakt en geïntroduceerd in de sport. Hij richt zich 
vooral op de lichaamsbouw, de spraak en motorische vaardigheid en noemt zijn systeem 
BrainTypes. Niednagel heeft inmiddels ook een eigen lettercodering geïntroduceerd en ver-
wijst slechts zijdelings nog naar de dimensies van Jung en de volgorde van Lowen. Toch ligt 
die relatie nog steeds aan zijn typeringen ten grondslag en komt hij langs zijn eigen weg tot 
vergelijkbare bevindingen. 
Niednagel is niet onomstreden. De kritiek uit zich met name op zijn populaire en commer-
ciële optreden en het gebrek aan (wetenschappelijke) onderbouwing van zijn benadering. 
Daarnaast steekt hij zijn religieuze achtergrond niet onder stoelen en banken. Er zijn geen 
contacten tussen de grondleggers van ActionType® en Jonathan Niednagel. Toch mag zijn 
naam niet in dit overzicht ontbreken, al is het alleen al dat ook zijn vertrekpunt het werk van 
Jung, Myers-Briggs en Lowen is geweest en dat hij op zijn typisch eigen wijze tot vergelijk-
bare inzichten komt. 
 
Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte 

Ralph Hippolyte (INFP) was tot voor kort lange tijd docent sportmethodologie aan het INSEP, 
het Franse nationale sportinstituut, in Parijs. Bertrand Théraulaz (ENTP) studeerde af in 
biologie en sport en combineerde zijn ActionType bezigheden met zijn werk voor het 
Zwitsers Olympisch Comité. Hun verhaal start in de beginjaren ’80 toen zij zich samen met 
Peter Murphy bogen over de motoriekverschillen die zij bij mensen in zijn algemeenheid en 
bij sporters in het bijzonder waarnamen. Hun onderlinge samenwerking in alle 
tussenliggende jaren leidt vandaag de dag tot de unieke inzichten die in ActionType® zijn 
vertegenwoordigd. Het stelt coaches in staat om maatwerk te leveren aan hun sporters, hun 
coach- en trainbaarheid te vergroten en zo tot hogere niveaus van persoonlijke efficiency en 
expressie te komen. 
Naast het verbinden van de inzichten van de wetenschappers en andere deskundigen uit dit 
eclectisch overzicht, slaagden Théraulaz en Hippolyte er in op tal van onderdelen verdere 
verdieping en verfijning aan te brengen. Een ontwikkeling waar voorlopig nog geen einde 
aan is gekomen. Dat de authentieke cognitieve voorkeuren van mensen met ActionType® 
via het testen van de motoriek zijn te achterhalen, had waarschijnlijk zelfs Carl Gustav Jung 
niet durven bevroeden.  
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Exercise changes your DNA

You might think that the DNA you inherited is one thing that you absolutely can't do 

anything about, but in one sense you'd be wrong. Researchers reporting in the March 
issue of Cell Metabolism, a Cell Press publication, have found that when healthy but 

inactive men and women exercise for a matter of minutes, it produces a rather immediate 
change to their DNA. Perhaps even more tantalizing, the study suggests that the caffeine 

in your morning coffee might also influence muscle in essentially the same way.

The underlying genetic code in human muscle isn't changed with exercise, but the DNA 
molecules within those muscles are chemically and structurally altered in very important 

ways. Those modifications to the DNA at precise locations appear to be early events in the 
genetic reprogramming of muscle for strength and, ultimately, in the structural and 

metabolic benefits of exercise.

"Our muscles are really plastic," says Juleen Zierath of Karolinska Institutet in Sweden. 
"We often say "You are what you eat." Well, muscle adapts to what you do. If you don't 

use it, you lose it, and this is one of the mechanisms that allows that to happen."

The DNA changes in question are known as epigenetic modifications and involve the gain 

or loss of chemical marks on DNA over and above the familiar sequence of As, Gs, Ts, and 
Cs. The new study shows that the DNA within skeletal muscle taken from people after a 

burst of exercise bears fewer chemical marks (specifically methyl groups) than it did 

before exercise. Those changes take place in stretches of DNA that are involved in turning 
"on" genes important for muscles' adaptation to exercise.

When the researchers made muscles contract in lab dishes, they saw a similar loss of DNA 
methyl groups. Exposure of isolated muscle to caffeine had the same effect.

Zierath explained that caffeine does mimic the muscle contraction that comes with 

exercise in other ways, too. She doesn't necessarily recommend anyone drink a cup of joe 
in place of exercise. It's nevertheless tempting to think that athletes who enjoy a coffee 

with their workout might just be on to something.

Broadly speaking, the findings offer more evidence that our genomes are much more 

dynamic than they are often given credit for. Epigenetic modifications that turn genes on 
and back off again can be incredibly flexible events. They allow the DNA in our cells to 

adjust as the environment shifts. 

"Exercise is medicine," Zierath says, and it seems the means to alter our genomes for 
better health may be only a jog away. And for those who can't exercise, the new findings 

might point the way to medicines (caffeinated ones, perhaps?) with similar benefits.
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De ISTP sporter: 
een beschrijving aan de hand van voorkeurshandelen binnen zijn sportprofiel. 
 
Als balsporters zelf hun brein uit zouden mogen zoeken dan zou het Action Type profiel ISTP 
een bijzonder geliefde keuze zijn. Het is georiënteerd op actie, coördinatie en artisticiteit, 
bovendien is het voor de sport bijzonder toegerust op concentratie. Wie basketballer Michael 
Jordan, ijshockeyer Wayne Gretzky, voetballer Zinedine Zidane, tafeltennisser Jan Ove 
Waldner, tennisser John McEnroe, rugbyer Jonny Wilkinson en volleyballer Peter Blangé 
gadeslaat weet waarom. Allemaal voorbeelden van topsporters uit de buitencategorie die 
zich kenmerken door ISTP-voorkeuren. Wat maakt hen zo magistraal met bal of puck en hoe 
krijgt hun ontwikkeling vorm, daarover gaat dit artikel.   
 
 
Individuele motoriekvoorkeuren. 
 
Van jongs af aan bewegen mensen op hun typisch eigen manier. Dit in een volledig onbe-
wust proces dat hoofdzakelijk wordt gevoed door de aangeboren structuur en de prikkel-
geleiding in onze hersenen. Omdat we in het leven van alle dag bewegen zoals we van 
nature bewegen worden kenmerkende patronen steeds sterker. Zo ontstaan individuele 
motoriekvoorkeuren en de typisch eigen manier van bewegen. In onze leergang ‘Praktisch 
trainen en coachen met behulp van Action Type’ laten we zien dat sporters in motorische zin 
o.a. verschillen in: 
 

- de volgorde van inzet van grove en fijne motoriek 
- de wijze waarop (van bovenaf of van onderaf) ze zich tegen de zwaartekracht organi-

seren en hun beweging inzetten 
- het favoriete gebruik van bepaalde spierketens 
- de richting van been- en armrotaties 
- de acceleratie van de beweging met heup- of schoudergordel 
- de symmetrie in bewegingen 
- de voorkeursrichting van bewegingen (meer horizontaal of meer verticaal) 
- voorkeursrichting van het blikveld 

 
Hoe je elke sporter (ook teamsporters) in het praktische trainen en coachen individueel 
maatwerk biedt staat centraal in de Action Type leergang. Deze differentiatie is nodig om op 
het niveau van onbewuste bekwaamheid tot efficiëntie, nieuwsgierigheid en zelfexpressie te 
komen. 
 
 
Oog-handcoördinatie. 
 
Bij sporters met ISTP-voorkeuren gaat van nature de fijne voor de grove motoriek. Wat 
daarbij opvalt is de grote flexibiliteit op schouderniveau (mobielpunt in de wervelkolom ter 
hoogte van borstwervel 8-10). Daarbij kennen ze als belangrijkste synergie de relatie tussen 
hun ogen, onderarmen en handen, alsmede die tussen hun ogen, onderbenen en voeten. 
Sporters met ISTP-voorkeuren zijn als geen ander in staat hun onderarmen (onderbenen) 
van het lichaam af in de ruimte te positioneren. Hoe dat er uit kan zien toont onderstaand 
filmpje met acties van Michael Jordan. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VNx29_zXw6U&feature=email 
 
Ongekend is verder hun ruimtelijke oriëntatie, alsof ze ook over een paar ogen in hun 
achterhoofd beschikken. Het gemak waarmee Air Jordan met de rug naar de basket scoort is 
daarvoor symptomatisch, evenals de set-up achterover die Peter Blangé tot op het laatste 
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moment gecamoufleerd kan geven. De natuurlijke gaven voor positioneren van de onder-
armen en de handen in de ruimte en het voornamelijk fijnmotorisch handelen ondersteunen 
hun efficiënte speelwijze. 
 
 
Situatief handelen. 
 
Mensen met ISTP-voorkeuren zijn energiespaarders die van nature met hun aandacht in het 
hier en nu bivakkeren. De inmiddels gestopte Franse voetballer Zinedine Zidane is een 
karakteristiek voorbeeld. In het eerste kwartier van de wedstrijd kwam hij vaak nauwelijks in 
het spel voor, Zidane observeerde de diverse situaties om vervolgens met magistrale passes 
en acties het verdere verloop naar zijn hand te zetten. Vergelijk die manier van efficiëntie  
eens met de actieradius van een energieopmaker, zoals ex-topvolleyballer Olof van der 
Meulen (ESTP-voorkeuren), die er vanaf de eerste seconden van de wedstrijd volop invliegt.   

Zinedine Zidane
ISTP

1

2

3

4
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fijne voor grove motoriek

ruimtelijk inzicht

splitsecondbeslisser

gekruiste spierketens 
bovenlichaam

dissociatie schouders
en heupen

laterale schijnbeweging

economisch

efficiënt

energie sparen

 
 
Met hun temperament van vaklui gedijen ISTP-ers bij vrijheid om van daaruit op de eigen 
impuls van het moment te kunnen handelen. Zodra ze in hun vrijheid beperkt worden is het 
over. Het zijn creërende en meer aanvallend ingestelde sporters die gedijen in een vrije rol 
waarin ze meerdere opties hebben. Als op waarnemen ingestelde dominante rechterhersen-
helftsporters is situatief handelen en variëren helemaal hun ding. Zo willen ze ook gecoacht 
worden.  
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Splitsecondbeslissing. 
 
Het zijn bovendien echte momentenpakkers die zich onder meer door feno-
menale splitsecondbeslissingen tonen. De man met de fluwelen volley in 
tennis John Mc Enroe en de Zweedse tafeltennisser Jan Ove Waldner 
demonstreren dat ten top. Ze zijn in staat schijnbewegingen tot op het aller-
laatste moment in hun handelingen te integreren. Iets waarbij ook hun 
voorliefde voor het ‘outfoxen’ (op het verkeerde been zetten) van de tegen-
stander een rol speelt. Waldner beheerst dit zo goed dat van hem enigszins 
gekscherend wordt gezegd dat hij eerder weet waar de volgende bal zal 
komen dan zijn opponent die de bal nog moet slaan.  
 
 
Sporters met ISTP-voorkeuren profiteren van hun hoogfrequente waarnemingen, ze kunnen 
scherp zien en zijn als het ware in staat details op de bal (zoals het effect) te onderscheiden. 
Michael Jordan zijn legendarische voorganger in de NBA ISTP-er Pete Mavarich droeg met 
zijn splitsecondbeslissing niet voor niets de bijnaam ‘Pistol Pete’ met in één adem daaraan 
toegevoegd de subtitel ‘the boy with the sad eyes’. Het zijn dezelfde melancholische ogen 
die we in opvallende mate ook bij tennistopper Ivan Lendl herkennen. Overigens zijn Mc 
Enroe en Lendl niet de enige tennistoppers met ISTP-voorkeuren. Wat te denken van de 
namen van o.a. Rod Laver, Stefan Edberg, Steffi Graf, Marie Pierce, Martina Navratilova en 
Monica Seles. 
 
Voorbeelden van (ex-)topsporters met ISTP-voorkeuren en hun melancholische ogen: 
 

Ivan Lendl Stefan Edberg Steffi Graf Monica Seles Martina Navratilova Jan Ove Waldner

Michael JordanAllan Iversen Jason Kidd John McEnroeJohn Stockton

Larry Bird Mary PierceWayne Gretzky

Zinedine ZidaneShaquille O’Neil Mike TysonPete Mavarich

Peter Blangé

Reggie Miller Klaas Jan Huntelaar

Roy Mackaay Marco van Basten
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Action Type koppelt melancholische ogen aan de Thinking-functie. Ze komen in verschillen-
de gradaties voor, maar wat steeds terugkomt is dat ‘T-ogen’ dieper weg liggen en zich 
droeviger tonen. Dit komt mede omdat ze met meer samengeknepen oogleden in het cen-
trale zicht vooral inzoomen op details, scherp zien is zoals aangegeven hun kwaliteit. 
Probeer op de fotocollage door de al dan niet lachende gezichten en de eventuele oog-
opmaak heen te kijken en richt je op de blik van de ogen. ‘Feeling-ogen’ tonen zich 
daarentegen vriendelijker, ze scannen de omgeving om zo de relatie van het waar te nemen 
object met de context te ontdekken. Het is een laagfrequent en globaler proces, dat zich 
meer richt op de samenhang en daardoor bijvoorbeeld beter in staat is emoties van iemands 
gezicht af te lezen.  
 
Voor de coach is met name de constatering dat sporters om optimaal te kunnen waarnemen 
zich van verschillende visuele strategieën (moeten) bedienen een belangrijke. In dit opzicht 
onderkent Action Type ook nog verschillen tussen verticaal en horizontaal perifeer zicht. 
Bedenk daarbij dat de kwaliteit van de waarneming de kwaliteit van de handeling bepaalt. 
 
 
 
Jonge jaren. 
 
Als kind al blinken mensen met ISTP-voorkeuren uit door de manier waarop ze met fijnzinni-
ge instrumenten zoals potlood, schaar en mes omgaan. De fijnmotorische coördinatie tussen 
o.a. de ogen, de onderarmen en handen ondergaat vanaf het tweede levensjaar een vlucht 
en zet zich vervolgens in de verdere ontwikkeling door. Deze zogenoemde ST-motoriek (die 
zich kenmerkt door oog-handcoördinatie en oog-voetcoördinatie) is en blijft het hele leven 
lang hun belangrijkste motorische synergie.  
 
Aanvankelijk tonen kinderen met ISTP-voorkeuren zich vooral gereserveerd. Ze kijken het 
liefst eerst de kat uit de boom om analyserend te ontdekken hoe zaken werken en of ze ook 
voordeel opleveren. Hier ontstaat al hun kracht voor een logische, efficiënte en tactische 
aanpak. Op school zullen ze van nature niet veel meer doen dan nodig is. Wat kinderen met 
ISTP-voorkeuren dan nog nodig hebben is een uitdagende situatie, waarin ze in alle vrijheid 
op de impuls van het moment mogen handelen. Het zijn de kernbehoeften van hun 
temperament van vakman die hier om de hoek komen kijken. Als sportcoach ga je na welke 
oefenstof deze elementen in zich herbergt en de ware beginnersgeest bij jouw ISTP-sporters 
naar boven haalt. 
 
Of ze succesvol worden hangt in sterke mate af van de vorming van zelfdiscipline en leer-
gewoonten in de kinderjaren. Gemakkelijk is dat niet omdat mensen met een voorkeur voor 
ISTP zich van nature fixeren op hun eigen denkprocessen en onafhankelijkheid hoog in hun 
vaandel hebben staan. Ze zijn van zichzelf dan ook niet echt communicatief zijn. Vanaf zo 
ongeveer hun dertiende levensjaar ontstaat de drang om steeds meer nieuwe zintuiglijke 
ervaringen te ondergaan. Het is een combinatie van opwinding zoeken en durf tonen die hen 
drijft om tot het randje en soms daarover heen te gaan. Zo raken ze streetwise. In de sport 
analyseren ze op deze manier voortdurend om tactisch het beste uit situaties te halen.  
 
ISTP-sporters leren in het hier en nu door te observeren, te analyseren, te experimenteren 
en te ervaren, het is een proces van trial and error. Hun horizon is beperkt, eigenlijk moet 
iets direct toegepast kunnen worden en voordeel opleveren wil het beklijven. Als ze hun 
passie hebben gevonden is het de drang om competitief te zijn en te excelleren die ze tot vol 
overgave oefenende sporters maakt. Het is dus veel meer dat ze het proces liefhebben en 
succesvol willen zijn dan dat hun zelfdiscipline automatisch hoogtij viert.  
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Vorming. 
 
Hoe begenadigd het sportprofiel van iemand met ISTP-voorkeuren ook mag zijn, de kans op 
succes ontstaat pas als voldoende passie en een betekenisvolle omgeving hand in hand 
gaan. Als jonge sporters blinken ze dikwijls niet meteen uit in hun sport. Ouders en begelei-
ders kunnen in dat stadium helpen de oorspronkelijke neiging tot verlegenheid, onzekerheid 
en slordigheid in goede banen te leiden. Voor de ontwikkeling van ISTP-sporters is het 
cruciaal dat ze al op jongere leeftijd leren open te communiceren. Ook belangrijk is dat het 
sociale aspect al vroeg water wordt gegeven. Beide factoren komt het functioneren in teams 
en de samenwerking met de coach(es) ten goede. 
 
Discipline is voor ISTP-sporters een groot goed, ze hebben het nodig om hun niet geringe 
potentieel met veel training tot ontwikkeling te brengen. We hebben hiervoor al aangegeven 
hoe dat bij hen werkt. Verder neigen ze hun dominante denkfunctie te overvoeren en het 
wedijveren in het momentum centraal te stellen. Van jongs af aan zal een kalmerende 
invloed op mentaal en emotioneel gebied veel voordeel opleveren.  
 
De individuele vorming van sporters krijgt gestalte via een afgestemde wisselwerking tussen 
de voorkeurs- en de ontwikkelkant. Action Type laat niet alleen zien dat ontwikkeling voor 
elke sporter anders werkt, het toont ook hoe je de sporter eerst in zijn of haar eigen kracht 
zet en je van daaruit korte doch effectieve uitstapjes naar de ontwikkelkant maakt. Wie te 
veel, te lang achtereen of ondoordacht op de ontwikkelkant inzet knaagt aan het zelfver-
trouwen en daarmee de identiteit en persoonlijkheidsontwikkeling van zijn sporters.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoe je ze coacht: 
 
Sporters met ISTP-voorkeuren gedijen het best als ze meerdere opties open houden 
die ze in alle vrijheid op het laatste moment naar gelang de eigen risicoafweging van 
de situatie in kunnen zetten. Daarom doe je er als coach goed aan ze niet te 
taakgericht in te perken, maar twee of drie logisch uitgelegde opties mee te geven: 

- een meer gewaagde optie 
- een meer behoudende optie 
- een variatie  

 
Sporters met ISTP-voorkeuren zijn momentenpakkers, die van nature afwachtend zijn 
en een hogere risicobereidheid aan de dag leggen. Om hun taakgerichtheid en 
daarmee rendement te verhogen is het zaak dat ze de momenten aaneen rijgen. 
Daartoe is het nodig dat ze vurig raken. Als coach zorg je er voor dat je deze ideale 
gemoedstoestand al voor de wedstrijd opwekt. 
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     Een praktische illustratie over samenwerking ‘actiontypisch’ bekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking tussen Peter Blangé en Olof van der Meulen: 
 
Twee spelers uit het team (OS Atlanta 1996) van de ‘gouden volleybalmannen’ die je 
als een twee-eenheid in het veld kunt beschouwen. Blangé (ISTP-voorkeuren) met 
de gaven van een creërende spelverdeler die met gemak meerdere opties door 
elkaar speelt en tot op het allerlaatste moment durft te wachten om gecamoufleerd de 
bal te spelen. Hoe lastig is dat voor de tegenpartij om met blok en 
achterveldverdediging te anticiperen op wat er gaat komen. Peter varieerde er op los 
om de blokkeerders op het verkeerde been te zetten. Zoals hij zei: "Ik heb altijd vijf 
opties voor de aanval beschikbaar". 
 
Eén van die opties was de set-up achterover naar de positie rechtsvoor of rechts-
achter. Motorisch gezien is een spelverdeler met ISTP-voorkeuren daartoe bijzonder 
goed uitgerust. De postionering van de onderarmen en handen in de ruimte is 
fenomenaal, evenals de ruimtelijke oriëntatie. Bovendien is er bij Olof sprake van een 
linkermotoroog (rechterhersenhelft dominantie) zodat de set-up naar hem snel en 
vroeg opgepakt kan worden.  
 
De positie rechtsvoor of rechtsachter is die waar steevast Olof van der Meulen 
(ESTP-voorkeuren) opdook om de set-up tot een punt te promoveren. Vaak met een 
snoeiharde smash al dan niet via de handen van het blok, soms afgewisseld met een 
leep balletje. Net als Blangé voelt Van der Meulen zich thuis als hij afhankelijk van de 
situatie mag variëren. Anders dan Peter is Olof direct verbonden met zijn intentie, dat 
uitte zich in compromisloze acties waarbij alles wat er op zijn weg kwam improvi-
serend werd opgelost. 
 
De weergegeven wisselwerking tussen Peter Blangé en Olof van der Meulen is er 
eentje gebaseerd op het optimaal benutten van voorkeuren. Prettige bijkomstigheid is 
dat beiden met het temperament van de vakman gedijen bij spanning en opwinding 
en ook op het moment suprême koelbloedig hun beste acties demonstreerden. 
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Hoe beleven we de wereld? 
 

 
 

Mensen met voorkeur voor Sensing (S) 
 
 

Informatie verzamelen: 
 
Verzamelen informatie door te horen, zien, 
voelen, proeven en ruiken. Ze beleven de 
wereld vooral met deze vijf zintuigen, het is 
een concrete beleving (dat wat er is). 
 
 
 
Ze kunnen vanuit die informatie wel verban-
den, tendensen en patronen afleiden. Van 
nature maken ze daar echter beperkt gebruik 
van zodat de intuïtieve functie minder wordt 
getraind, dan de zintuigen. 
 
 
Tijdoriëntatie en omgeving: 
 
Als echte doeners vertoeven ze van nature in 
het hier en nu. In relatie met hun buitenwereld 
bouwen ze zo een schat aan zintuiglijke erva-
ringen op. In innerlijke processen weten ze die 
ervaringen goed te herinneren. Zo ontstaat 
een zorgvuldig opgebouwde blauwdruk 
waarmee ze de toekomst degelijk tegemoet 
treden. Hun veranderingsbereidheid is beperkt. 
 
 
Leren: 
 
Ervaringsleren is hun ding, hou het vooral 
praktisch en concreet. In hun oriëntatie op het 
hier en nu hebben ze belangstelling voor 
details. Ze gedijen in een zintuiglijk 
betekenisvolle omgeving. In de coaching 
kunnen zij zich goed op woorden richten. 
 
 
Bewegen: 
 
Bewegen ‘walking from the bottom’ (WB). 
Daarbij hebben ze hun lichaamzwaartepunt 
relatief laag en bewegen vanuit het onder-
lichaam. Er is een sterke interactie tussen 
voeten en vloer, waarbij vooral gebruik wordt 
gemaakt van duwende krachten (concen-
trisch). 
 
Ze bereiden bewegingen aan de achterzijde 
van hun lichaam voor en werken in de actie 
van daaruit naar de voorste spierketens van 
het lichaam toe. 
 
 

 
 

Mensen met voorkeur voor iNtuiting (N) 
 

 
Informatie verzamelen: 
 
Verzamelen eveneens informatie door te 
horen,zien, voelen, proeven en ruiken, maar 
gaan dan al snel over tot het daaraan ontlenen 
van verbanden, tendensen en patronen. Het is 
een meer abstracte beleving (dat wat kan 
ontstaan). 
 
Zo ontwikkelen ze hun intuïtieve vermogen. 
Niet het zintuiglijk waarnemen en handelen 
wordt sterk doorleefd maar het creatieve 
proces van welke ideeën daar allemaal uit 
voortvloeien.  
 
 
Tijdoriëntatie en omgeving: 
 
Zijn op de toekomst gericht. Sommigen zijn 
altijd onderweg naar morgen, anderen hebben 
hun horizon nog verder weg. In relatie met hun 
buitenwereld willen ze door te brainstormen 
ideeën vormen en nieuwe mogelijkheden ont-
dekken. In innerlijke processen gebruiken ze 
die informatie om te voorzien wat er gaat 
gebeuren. 
 
 
Leren: 
 
Ze willen eerst het grote plaatje kennen, met 
andere woorden waar moet het naar toe. Pas 
als ze de toekomst voor ogen hebben ontstaat 
doelgerichtheid. Ze gedijen in een creatieve, 
fantasievolle omgeving en leren vooral door 
het beeld te hebben (visueel leren). 
 
 
Bewegen: 
 
Bewegen ‘walking from the top’ (WT). Daarbij 
hebben ze hun lichaamzwaartepunt relatief 
hoog en leiden ze hun bewegingen met het 
bovenlichaam in. De interactie met de vloer 
bestaat uit een opverende beweging vanuit de 
voorvoeten (plyometrisch). 
 
 
Ze bereiden bewegingen aan de voorrijde van 
hun lichaam voor en werken in de actie van 
daaruit naar de achterste spierketens van het 
lichaam toe. 
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I E 

P J 

Fi 

huis van de 
ESFP coach  

 
de authentieke coach 

 
De functies in het huis worden bewust dan wel 
semibewust beleefd. De zwakste  functie  bevindt zich  
op het balkon, wordt onbewust beleefd en is uiterst 
wankel . 

 

De coach raakt in goede doen als hij in zijn huis langs 
het pad van de (gele) letters  van zijn profiel opereert. 
Dit is wat de authentieke coach voor zichzelf nodig 
heeft. Hierin speelt de dominante functie een 
belangrijke rol. 
 
 
 

 

Te Se 
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Te 

I E 

P J 

Fi 

huis van de 
ESFP coach  

 
voorkeuren en schaduw 

 
Zolang de dominante functie de koers bepaalt schijnt de zon. 
Zodra stress zijn intrede doet kan de coach in zijn schaduw 
geraken.  

 

Om van diepere stress te herstellen speelt de tertiaire functie  
een belangrijke rol. Deze vormt de brug naar de zwakste 
functie. In de kamer van de tertiaire functie hangt het touw 
waarmee je de vierde functie (de katrol) activeert om het licht 
weer te zien schijnen.  
 
Zo trek je als het ware het balkon weer recht en ontstaan de 
voorwaarden om de weg terug (richting de pronkkamer) in te 
slaan. Daarvoor activeer je vervolgens de dominante functie. 
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P J 

Se Fi Te 

huis van de 
ESFP coach  

authentiek 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP INTP 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
het team is de universiteit 

ESFP 

 
Je leert over het temperament en de cognitieve 

voorkeuren van elk teamlid. 
 

Bij de juiste benadering zijn sporters bereid er heel veel 
voor te doen en te laten om er wellicht niets aan 

 direct resultaat voor terug te krijgen! 
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Se Fi Te 

huis van de 
ESFP coach  

authentiek 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP INTP 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
de coach is de student 

ESFP 

 
Je leert over de kracht van de dominante functie 

van elk teamlid. 
 

Alleen vanuit zijn voorkeurskant kun je doeltreffende 
uitstapje naar de ontwikkelkant van de sporter maken! 
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Se Fi Te 

huis van de 
ESFP coach  

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP INTP 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

ESFP 

 
samenwerken 

 
Je leert over communicatie en interactie 

tussen de teamleden. 
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Se Fi Te 

huis van de 
ESFP coach  

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP 

ISTJ ISFJ INFJ 

 
techniekvorming 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
Je leert over de motorische voorkeuren van elk teamlid. 

 
 

De ideale techniek bestaat niet, de wereldtop leert ons dat! 
 

 
 
 
 

INTP 

INTJ 

ESFP 
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Se Fi Te 

huis van de 
ESFP coach  

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP 

ISTJ ISFJ INFJ 

 
zelfgenererend leervermogen 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
Je speelt in op de individuele leerstijl van elk teamlid. 

 
 

Zeg het niet voor, benut de kunst van het inleggen, 
stimuleer dat en wees benieuwd hoe de sporter zelf 

invulling aan zijn ontwikkelingsproces geeft! 
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huis van de 
ESFP coach  

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

ESTP ENFP ENTP 

ISTP ISFP INFP 

ISTJ ISFJ INFJ 

 
aandachtssturing 

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
Je leert hoe elk teamlid op zijn eigen manier in 

concentratie komt. 
 
Op het einde van de meetlat gaat het om het resultaat, 

de weg er naar toe is dit! 
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huis van de 
ESFP coach  

 
maatwerk  

de universiteit 
het team van de 

ESFP coach 

 
Je leert door middel van de lenzen hoe je zo dicht 

mogelijk bij jouw sporter komt. 
 

De belangrijkste communicatieregel:  je moet eerst 
aansluiten bij de voorkeuren en beleving  
van jouw sporter voordat je kunt leiden! 

 
 

dominante functie 

temperament 
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veranderingsbereidheid 

le
e

rstijl 

afgestemde 
trainingsprocessen 

afgestemde 
teamprocessen 

afgestemde 
wedstrijdcoaching 

afgestemde mentale en 
fysieke voorbereiding 
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wat je kunt doen  

1. Richt de kamers van het huis van de coach in naar jouw eigen Action Type. Met 
andere woorden plaats de  juiste letters in de kamer en ga na wat dit voor jou 
betekent. 
 

2. Plaats de namen van de sporters van jouw team in de betreffende leslokalen van de 
universiteit.  
 

3. Geef per lens aan om welke letters het gaat en wat het voor jouw sporters betekent. 
 

4. Maak op deze manier een plan dat er op gebaseerd is dat je authentiek coacht en 
toch afstemt op de behoeften van de individuele sporters 

ActionType Academy © 



6th May
Papendal

Peter Murphy
coaching performance specialist

The Smart Coach
(is not ”Be Like Me”)

creates knowing and understanding of individual preferences at the level of                               
cognition, emotion, motricity

economy, efficiency, expression
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11. Conclusion
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Background  Murphy
coaching experience at club/eur/wch/olympic level
original profession: physiotherapist

• 1960-1971: volleyballplayer

• 1967-1986: Club/ national team  coach
• 1986-1990: Technical Director Dutch Volleyball  Ass.
• 1990-1996: Club/ national team coach
• 1996-2009: High performance consultant for team-/individual 
sports  and responsible for the Mastercoach in Sports teaching 
program. Both by order of the Dutch Olympic Committee

• 2009--- independent coaching performance specialist
• Cycling
• Swimming
• Soccer
• Equestrian

ITTF2011/thesmartcoach



universal

particular

sports specific

individual sports development: traditional

80 %20 %
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BE LIKE ME COACH
kid-father/mother ;  Kid-teacher ;  athlete-coach 

left
Both hands

right

what
a crap another

100 m.

interact see, feel
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Holy shit, which key?
I told you the one almost at the right, it always worked for me 
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The BLM coach

• It is very difficult to integrate differences as you only got 
one natural reference point(yourself)

• There is a tendency to project your preferences and core 
needs and experience onto the athlete

– If it occurs to be a match then EUREKA !

– If it occurs to be a mismatch then : HOUSTON I’VE GOT 
A PROBLEM !

ITTF2011/thesmartcoach



individual sports development:

what you seek?
what you are submitted to?

keys

what is vital for the 
individual?

critical traits

how do you recognize in 
the table tennis context?

cues

brains
bones
gravity

how do these traits work for the 
individual?

Internal logic of the table 
tennis game

universal

particular

sports specific

what are these differences?

action|types®
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individual sports development:

what you seek?
what you are submitted to?

keys

what is vital for the 
individual?

critical traits cues

brains
bones
gravity

how do these traits work for the 
individual?

how does it work for
each motor style?

you find the solutions when you
observe the world class 

athletes!

universal

particular

sports specific

how do you recognize in 
the table tennis context?

Internal logic of the table 
tennis game

action|types®
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1. Is it about hours?
2. Is it about having a large group of aspiring athletes?
3. Is it about smart coaches at each stage of development?
4. Is it about an ”athlete centered” system that provides 
opportunities for everyone throughout the long term development 
process?
5. Is it all about preferences and core needs?
6. Is it about sports specific and internal logic of the sport?

Demands of high performance sports

ITTF2011/thesmartcoach



Who are we dealing with? Types of athletes

Fast starters

• fast learners: ”prodigy”, ”early promise”
• early maturers: date of birth matters, maturation age matters

Slow starters

• slow learners: first to ”not make the cut”
• late maturers: Michael Jordan

Specialists

• early specialists: Tiger Woods
• later specialists:  Peter Blange

ITTF2011/thesmartcoachadapted Sturm



Early Years: The main focus is on building up intrinsic motivation 

and enjoyment. These are the two most important factors for 
sportcommitment. Playful, fun and enjoyment years

Middle Years: The main focus is on the development and mastery 

of individual, sport specific skills and other sport specific activities 
(fitness, strength, etc).Learning, getting better and competing are fun

• understands the Laws of Learning and uses the best teaching methods 

for motor skill development
•creates the optimal deliberate learning and practice environment
•makes deliberate practice activities fun and challenging
•Confidence and persistence are very important traits to acquire during 
this period

The smart coach explores, develops and builds-up 1
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Later Years: The main focus is on ”Playing to win” ,winning and          

excellence

• understands the Laws of Learning and uses the best teaching methods

• refining of previously learned skills

• the acquisition of sport specific, elite level skills

• holds the athletes accountable to appropriate performance standards

• creates the optimal deliberate learning and practice environment               
through competitive drills

• creates teamplayers, toughness and duelability

2The smart coach explores, develops and builds-up

ITTF2011/thesmartcoachadapted Sturm



The smart coach explores, develops and builds-up 3

• helps the athlete to continue his/her INDIVIDUAL and sport specific  
development

• helps the athlete to identify his/her ”signature mark” in the sport

• creates an ”athlete centered” system that provides opportunities 
throughout the final stages of the development process

• creates knowing and understanding of individual preferences and core 
needs at the level of cognition, emotion and motricity

ITTF2011/thesmartcoachadapted Sturm



"Sportcoaching Company 2008(C)        inner 
excellence

Long Term Athlete Development

Excellence

1

2

3

4

5

6

7
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Profile (self quickscan)
(basics from Myers-Briggs and Carl Jung)
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Action Types ® Action Types ®

E I

extraversion

aimed at the outer world

introversion

aimed at the inner world

active reflective

st
re

n
gt

h
s +   aimed at people and things

+   enthusiastic and active
+   interaction
+   act – think – act
+   broad interests

w
eakn

esses
find it difficult to listen   -

want to interfere too much   -
noisy and busy   -
forget to think   -

absorbed by the external world   -

stimulating stimulating

st
re

n
gt

h
s +   aimed at concepts and ideas
+   quiet and reflective
+   concentration
+   think – act – think 
+   deep interests

w
eakn

esses

concede the point   -
initiating   -

retreat   -
too cautious   -

absorbed by the internal world   -

1
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Action Types ® Action Types ®

S N

sensing

feel, see, hear, taste, smell

intuition

contexts, patterns, tendencies

here and now future

+   trusting experiences and facts
+   usefulness
+   realism 
+   life is the way it is
+   details

split hairs   -
creativity   -

theory   -
innovation   -

ideas   -

encounter encounter

+   imagining possibilities and inspiration
+   renewal and innovation
+   expectation
+   looking for new ways
+   big picture

details   -
dreaming -

away from concrete   -
unrealistic  -

ignore facts  -

st
re

n
gt

h
s

w
eakn

esses
st

re
n

gt
h

s

w
eakn

esses
2
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Action Types ® Action Types ®

T F

thinking

more with the head

feeling

more with the heart

principles values

+   rational logic
+   things and truth
+   objective and principles
+   analyze problems
+   fair and cool

critique   -
need reasons   -

impose strategy   -
insensitive   -

arrogant    -

decide decide

+   human values and needs
+   people and diplomacy
+   subjective and harmony
+   support others
+   friendly and equal

purposeful   -
need values   -

impose emotions   -
high spirits   -

sneering   -

st
re

n
gt

h
s

w
eakn

esses
st

re
n

gt
h

s

w
eakn

esses
3
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Action Types ® Action Types ®

J P

judging

finish off

perceiving

keep options open

organized adaptable

+   systematical and organized
+   on time
+   finish off
+   decisive
+   control

rigid   -
narrow minded   -

hurry   -
authoritative   -

eye for the situation  -

life style life style

+   spontaneous
+   flexible
+   wait
+   keep options open
+   freedom

accepting and finishing tasks   -
direction more random   -

late   -
unorganized   -

rules and appointments  -

st
re

n
gt

h
s

w
eakn

esses
st

re
n

gt
h

s

w
eakn

esses
4
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Anky van Grunsven and Salinero
3 times Olympic gold winner                                                                      2000-2004-2008
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individual sports development: dressage

what you seek?
what you are submitted to?

keys

what is vital for the 
individual?

critical traits

how do you recognize in 
the  dressage context?

cues

brains
bones
gravity

how do these traits work for the 
individual?

Internal logic of  dressage

how does it work for
each motor style?

you find the solutions when you
observe the world class 

athletes!

universal

particular

sports specific
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Anky van Grunsven and Salinero
innate and acquired profile

1. Profile
• extravert,here and now
• practical,detail,structure
• let’s go to work, action
• thinking quickly,logical
• control and judgmental
• in lead,goal-oriented
• no change unless
definite need,right/wrong
• very competitive nature 

2. Temperament
core needs

• belonging to the group
• membership
• loyality
• Responsibility,duty
• confidence
• Reliable,precise

4. Field of vision preference
• low
• left

3. Motor preference
• fine motor controlled
manual dexterity

• hand-eye coordination
• anterior muscle chain of   
the body

5. Interaction preference
• in charge,leading,control

7. Conflict preference
• I win,you loose

6. Learning preference

• control and logic

• practical,detail,structure
• basic work,routine
• small chunks
• step by step,sequential

ITTF2011/thesmartcoach
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Isabell Werth: Olympic gold winner 1996,     

silver winner 2000-2004-2008 

Anky van Grunsven: Olympic gold 

winner 2000-2004-2008,silver winner 1996 

1.gross-motor skills              1. first preference 1. Fine motor skills

Total body fluidity observation manual dexterity      

2. Fine motor skills            2. Second preference 2.Gross-motor skills

4
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Individualisation for Anky



80%

20%

Relative Importance

80%

The headcoach:

•Takes into account …

•Respects …

•Detects …

•Acts on …

The core needs
(often blind)

The values
(believes, convictions)

The talents
(skills)

The behavior
(relative to the 
context)

20%

ITTF2011/thesmartcoach
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SP SJ

NT NF

Artisan core needs: ISABELL
- liberty of action
- acting on own impulses
- exerting influence

convictions: variation, action, adventure 

talents: enjoying the game, risk readiness,  
tactical strength

behaviour: spontaneous, impulsive, restless

Guardian core needs: ANKY
- belonging to the group, loyality
- responsibility, duty
- confidence

convictions: 

convictions: convictions: 

talents:

talents: talents:

behaviour:

behaviour: behaviour:

Rationalist core needs:
- capability, competence
- showing intelligence
- being autonomous, self-control

Idealist core needs: Murphy
- unique identity, authenticity
- self-development
- inspiration

control, rules, hierarchy

accepting tasks, step by step, 
logistical strength

reliable, precise, formal

quality, concept, development

knowledge, analytical, critical

clear perception, overview, notion, 
strategical strength

unity, cooperation, ethics

concerned, upright, sensitive

symphatize, charisma, diplomatical 
strength

fear for: constraints

best mind: excited

fear for: isolation

best mind: calm and resolute

fear for: incompetence

best mind:

fear for: conflicts

best mind: fully dedicatedcourageous

ITTF2011/thesmartcoach
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 go for the profile including temperament and connect yours

 go for short-/ middle term goals

 create a cool-calm-collected state of mind

 create Life’s energy: structure and systematising in normal life and sports

 self-confidence: go for small wins together with specific feedback on the 
process

 motor learning: fine motricity first

 learning: lineair, step by step, sequential and need of control

Clues for Anky van Grunsven’s headcoach
7
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 compass: structure and systematising will give: personal control, efficiency, 
comfort, the right effort, economy and logical results.

 connect on interaction : in charge, leading

 conflict: not afraid of, I win you loose

 training: preparation/planning, taskacceptance, basics, a lot of routine, 
rehearsal, discipline, competency, and result : deliberate practice

 create arousal control by: structure, imagery/visualisation, attention control
and right goals 

8
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Innate individual profile 

(neuronal & motor preferences)

inspirator

mentor

trainer

coach

guide

could

shall

Potentials (knowledge, know-how)

and behavior (being…)

Environment, means, 

resources, methods, techniques,

technologies, …

Virtual, « always » true

Path to the « impossible »

Real, influenced by the possibilities and constraints,

the rules of the environment and by the 

cognitive abilities of the individual

action|types®

Archaic, dependant on the 

neurological wiring and genetically 

determined bases

Three communication levels to be aligned with a 4th

our  action|types®

3.0 COMMUNICATION LEVELS MODEL

Mission

Values

Beliefs(convictions)

A
c
q

u
ir

e
d

 P
ro

fi
le

In
n

a
te

 P
ro

fi
le
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Innate individual profile 

(neuronal & motor preferences)

Potentials (knowledge, know-how)

and behavior (being…)

Environment, means, 

resources, methods, techniques,

technologies, …

Virtual, « always » true

path to the « impossible »

Real, influenced by the possibilities and constraints,

the rules of the environment and by the 

cognitive abilities of the individuals

action|types®

Archaic, dependant on the 

neurological wiring and genetically 

determined bases

Many times these three communication levels are not aligned with a 4th

our  action|types®

3.0 COMMUNICATION LEVELS MODEL

Mission

Values

Beliefs(convictions)

A
c
q

u
ir

e
d

 P
ro

fi
le

In
n

a
te

 P
ro

fi
le
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Necessity to create meaning thanks to the 4 communication levels                      
(complementary & indispensable)

ITTF2011/thesmartcoach
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Conclusion

1. Know your own profile
2. Know the profile of your athlete
3. Know where you want to go and were you come from 
3. Connect the two profiles, explore and build-up
4. Coach and athlete together connect the internal logic 
of the sport to the athlete’s specific preferences
5. Deliberate practice
6. Use the 3.0 communication levels model for coaching 
alignment and individualisation
7. Have a nice day

ITTF2011/thesmartcoach
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Preferences

• A preconscious tendency to act and react in a certain way 
towards an event experienced in the environment 

• It is instinctive, emotional, spontaneous (without analysis 
and or plan)

• It is neither good nor bad, it is a behavior/action that reveals 
the true self

ITTF2011/thesmartcoach



Deliberate Practice: how does it work

 builds up intrinsic  motivation and discipline
 uses the best teaching and learning methods and feedback is 
continuously available on economy, efficiency and expression
 stresses highly demanding mental work such as competitive drills 
 teaches that anticipation is one way for to get around the limits of 
reaction time
 can apply the concepts of playing  in the  optimal, appropriate 
context
 uses training activities that produce the highest amount of transfer to 
competition activities
 is fully aware that athletes can have quite different preferences and 
core needs  related to his preferences and core needs 
 understands these different preferences and core needs and uses 
them to optimize training and coaching

designed specifically to improve performance

ITTF2011/thesmartcoach



Pat Riley

Miami Heat

(… 2008)

‘Riley’s rules’

Byron Scott

Cleveland Cavaliers

(… 2013)

‘keep it simple and solid’

Phil Jackson

LA Lakers

(… 2 011)

‘the ZONE’

Rick Adelman

Minnesota Timberwolves

(… heden)

‘defense’ 

ISTP

vakman

kernbehoeften:
- vrijheid
- op impuls handelen
- invloed uitoefenen

ISTJ

wachter

kernbehoeften:
- lidmaatschap 
- verantwoordelijkheid
- plicht en loyaliteit

ENFJ

idealist

kernbehoeften:
- unieke identiteit
- zelfontplooiing
- inspiratie

INTJ

rationalist

kernbehoeften:
- bekwaamheid
- kennis
- autonoom

vier NBA topcoaches basketball en hun temperament

ActionType Academy©



Frank RijkaardMarco van Basten Louis van GaalFoppe de Haan

ISTP

vakman

kernbehoeften:
- vrijheid
- op impuls handelen
- invloed uitoefenen

ISFJ

wachter

kernbehoeften:
- lidmaatschap 
- verantwoordelijkheid
- plicht en loyaliteit

INFP

idealist

kernbehoeften:
- unieke identiteit
- zelfontplooiing
- inspiratie

ENTJ

rationalist

kernbehoeften:
- bekwaamheid
- kennis
- autonoom

vier topcoaches voetbal en hun temperament

ActionType Academy©



Peter Kolder

Henk Gemser

Bart Veldkamp

Gerard Kemkers

Jac  Orie

Martin Hersman

Jillert Anema

vakman

kernbehoeften:
- vrijheid
- op impuls handelen
- invloed uitoefenen

wachter

kernbehoeften:
- lidmaatschap 
- verantwoordelijkheid
- plicht en loyaliteit

idealist

kernbehoeften:
- unieke identiteit
- zelfontplooiing
- inspiratie

rationalist

kernbehoeften:
- bekwaamheid
- kennis
- autonoom

twaalf schaatscoaches / ex-schaatsers en hun temperament

Jan van Veen

Ard Schenk

Rintje Ritsma

Marianne Timmer

Renate Groenewold

ActionType Academy©
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MfG oder Eine Lektion in Demut

Workshop zum Thema ActionTypes® im Rahmen des 

A-Lizenztrainer-Großseminars 2013 in Frankfurt

Keine Frage, es war ein Tag der lingu-

istischen Abkürzungen und (scheinbar) 

frei�ottierenden Buchstaben. Und diese 

Buchstaben und Buchstabenkombinati-

onen standen stellvertretend für Typen 

– Charaktertypen und Bewegungsty-

pen. Und am Ende des Tages stand eine 

Antwort auf die Frage, worauf sich Indi-

vidualität gründet. Der Dozent, der ver-

suchte, uns seine Sicht der Dinge näher-

zubringen, hieß Bennie Douwes und die 

Botscha� des gebürtigen Niederländers, 

die hieß „ActionTypes“. ActionTypes – 

ein Lehr-Lernansatz, der es scha�, die 

Bereiche Psychologie, Physiologie, Päd-

agogik, Wahrnehmung und Motorik auf 

der individuellen Ebene unter einen Hut 

zu bringen.

Die Entstehung der ersten Bausteine 

von ActionTypes reicht ziemlich weit in 

die Vergangenheit zurück; am Anfang 

steht – beziehungsweise stand – das Be-

streben des Schweizer Psychiaters Carl 

Gustav Jung, Menschen im Hinblick auf 

deren Einstellungen und Bewusstseins-

funktionen in Persönlichkeitstypen ein-

zuordnen. Das war Anfang der 1920er 

Jahre; darauf aufbauend entwickelten 

zwei US-Amerikanerinnen einen Per-

sönlichkeitstest, der unter dem Namen 

Myers-Briggs-Typindikator (MBTI) 

weltweit Verbreitung fand. Genau dieses 

psychologische Werkzeug, sprich diese 

Zuordnung von Menschen in jeweils 

eine von insgesamt 16 Kategorien, bil-

det die Basis des ActionTypes-Ansatzes. 

Grundgelegt wurde ActionTypes vor 

rund 25 Jahren durch den Schweizer 

Bertrand Théraulaz, den Franzosen 

Ralph Hippolyte und den Holländer 

Peter Murphy. Der Ansatz fußt auf der 

Annahme einer individuellen Einheit 

von Körper und Geist. Wie im Verlaufe 

des Seminars deutlich wurde, stützt sich 

ActionTypes durchaus noch auf weitere 

theoretische Säulen; gemeint sind damit 

kognitionspsychologische und motori-

sche Modelle sowie der Ansatz der „tief 

im Menschen verwurzelten Beweggrün-

de“ („Deep Motivational Drivers“).

Die Teilnehmer des Seminars von 

Bennie Douwes hatten jedenfalls ihre 

bloße Zuhörerrolle schnell abgelegt, 
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denn nach vollbrachtem Kurztest fand 

sich jeder in einer der 16 Persönlich-

keitsschubladen wieder (vgl. Abb. 1). 

Und so bedur�e es zunächst keiner tech-

nischen oder motorischen Details aus 

dem Tischtennissport, um eine rein päd-

agogische Diskussion zu führen. Schlag-

artig wurde klar, dass es für einen Trai-

ner eher unwahrscheinlich sein dür�e, 

in der Halle auf Spieler zu treffen, die 

exakt genauso ticken wie er selbst. Ein 

Trainer sollte demnach nicht nur wissen, 

wie er selbst tickt, sondern sich mit Hilfe 

dieses Modells Gedanken darüber ma-

chen, wie seine Schützlinge geistig und 

emotional – sowie schlussendlich moto-

risch – unterwegs sind. Dieses Unterfan-

gen soll einen Trainer davor bewahren, 

einfach so von sich auf andere zu schlie-

ßen. Nichts liegt ActionTypes nämlich 

ferner als die Denkweise „Der andere 

soll genau so sein wie ich“. Es geht dar-

um, sich auf andere Menschen einstellen 

zu können; und das geht dann am bes-

ten, wenn man den anderen – und sich 

selbst – kennt. Die großen Leitgedanken 

beziehungsweise Leitfragen dabei sind:

1. Bin ich (oder ist mein Spieler) vom 

Naturell her nach außen orientiert oder 

vielmehr nach innen gekehrt?

Extravertiert vs. Introvertiert (E vs. I)

2. Hänge ich (beziehungsweise hängt 

mein Spieler) im Alltag verstärkt an pra-

xisbezogenen Dingen und sinnlichen 

Eindrücken oder stattdessen an Ideen 

und Innovationen?

Sinnlich vs. iNtuitiv (S vs. N)

3. Bin ich (oder ist mein Spieler) beim 

Entscheiden ein Kopf- oder ein Bauch-

mensch? 

!inking vs. Feeling (T vs. F)

4. Ist meine Lebensweise (beziehungs-

weise ist die Lebensweise meines Spie-

lers) durchgeplant und gründlicher 

Natur oder vielleicht eher �exibel und 

pragmatisch?

planmäßig/ urteilend / Judging vs. im-

provisierend/ abwartend/ Perceiving (J 

vs. P)

Durchaus legitim ist es, Fragen wie diese 

direkt an die Spieler zu richten, um mit 

ihnen ins Gespräch zu kommen. Und 

der Übungsleiter darf sich selbst auch 

durch andere Personen, sprich durch 

Freunde, Arbeits- oder Vereinskolle-

gen bewerten lassen. So lässt sich die 

Eigen- mit der Fremdwahrnehmung 

– vielleicht auch bezogen auf bestimm-

te Lebenssituationen – abgleichen. Die 

pädagogische Prämisse dahinter liegt 

auf der Hand: Jeder Typus hat Stärken 

und Schwächen und vor allem ganz 

bestimmte Bedürfnisse sowie einen 

besonderen Lernstil, denen Rechnung 

getragen werden sollte; nur dann kann 

gemeinsam und erfolgreich gearbeitet 

werden (vgl. Tab. 1 und 2).

Abb. 1

16 ActionTypes 
in vier Tempe-
rament-Klassen 
(Schaubild: 
ActionTypes 
Academy)

Persönlichkeitsklasse Merkmale des Lernprozesses

SJ-Typen 
(sinnlich-planmäßig)

Lernt Schritt für Schritt (aufeinanderfolgend) in kleinen über-
sichtlichen Teilchen
Lernen durch Wiederholung
Möchte sofort Details
Möchte konkrete Informationen

SP-Typen 
(sinnlich-

improvisierend)

Lernt auf eigene Impulse hin; wählt gerne selbst, was er 
wann macht
Braucht (mehr) Variation
Lernen durch Fehler („Versuch und Irrtum“)
Entdeckt Details allmählich
Möchte konkrete Informationen 

NJ-Typen 
(intuitiv-planmäßig)

Lernt in großen, aufeinanderfolgenden Teilen („große Skizze 
vor Augen“
Lernen durch Wiederholung
Arbeitet deduktiv: pauschal – Details kommen später („Vom 
Allgemeinen zum Speziellen“)
Möchte abstrakte Informationen (auch über Hintergründe 
und große Zusammenhänge, wie z. B. hinsichtlich einer 
Spielstrategie oder eines Spielkonzepts)

NP-Typen 
(intuitiv-

improvisierend)

Lernt in großen, aufeinanderfolgenden Teilen („große Skizze 
vor Augen“)
Lernt auf eigene Impulse hin; wählt gerne selbst, was er 
wann macht
Braucht (mehr) Variation
Lernen durch Fehler („Versuch und Irrtum“)
Arbeitet deduktiv: pauschal – Details kommen später („Vom 
Allgemeinen zum Speziellen“)
Möchte abstrakte Informationen (auch über Hintergründe 
und große Zusammenhänge, wie z. B. hinsichtlich einer 
Spielstrategie oder eines Spielkonzepts)

Tab. 1

Vier verschie-
dene Lernstile 

Beispiel 1: das Temperament als Gesichtswinkel 

ESFP 

ISFJ 

ISFP 

ESFJ 

ESTP 

ISTP INFP INTP 

INTJ INFJ ISTJ 

ENFP ENTP 

ENFJ ESTJ ENTJ 

Fachleute 

Wächter 

Rationalisten 

Idealisten 

ActionType Academy © 
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Kernbedürfnisse Talente Angst vor
Idealer Gemütszu-

stand für Wettkampf 
und Training

„Fachleute“
(SP-Typen)

Freiheit
Eigeninitiative zeigen
Einfluss ausüben

Anfängergeist
Risikobereitschaft
taktische Kraft (spontan, 
impulsiv, ruhelos)

Beschränkungen „heiß laufen“

„Wächter“
(SJ-Typen)

dazu gehören
Loyalität
Verantwortungs-/ Pflicht-
bewusstsein
Vertrauen 

Akzeptanz von Aufgaben
„schuften“
logistische Kraft (zuverläs-
sig, präzise, formell)

Isolation „ruhig und entschlos-
sen werden“

„Rationalisten“
(NT-Typen)

kompetent sein
Intelligenz zeigen
autonom sein/ Selbstän-
digkeit

Übersicht
fortdauerndes Lernen 
strategische Kraft (durch-
dacht, analytisch, kritisch)

Unfähigkeit „mutig werden“

 „Idealisten“
(NF-Typen)

exklusive Identität/ Authen-
tizität
Selbstentfaltung
Inspiration

Konzentration
Einfühlungsvermögen
diplomatische Kraft (inner-
lich beteiligt, integer)

Konflikten „sich engagieren“

Tab. 2

Einteilung in vier 
Temperament-

klassen nach dem 
MBTI inklusive 

deren Bedürfnis-
se, Talente, Ängste 
und deren optima-

le Einstellung 

Walking from the Bottom (WB) 

„Walking from the Bottom“ (WB) – „Gehen von unten“ und (einwenig überzeichnet) die hier-
für typische Standposition

 #"

."%"$&'()*+,-&-+("

„Walking from the Top“ (WT) – „Gehen von oben“ und (einwenig überzeichnet) die hierfür 
typische Standposition

Wenn die Profis der niederländischen 

ActionTypes Academy Sportler typisie-

ren, machen sie das grundsätzlich durch 

motorische Tests. Die Resultate werden 

anschließend in einem Interview mit 

dem Sportler überprüft. Die Maxime 

hinter all dem ist nämlich überaus span-

nend: Sie besagt, dass die Persönlichkeit 

eines Menschen verbunden ist mit der 

Art und Weise, wie sich die betreffen-

de Person im Alltag bewegt. Um diesen 

Brückenschlag zwischen der Psyche 

eines Menschen und dessen Motorik 

tätigen zu können, bedienen sich die 

Begründer von ActionTypes unter an-

derem einer zentralen Beobachtung 

des belgischen Physiotherapeuten Ray-

mond Sohier. Letzterem war aufgefal-

len, dass sich Menschen beim Gehen 

hinsichtlich der „Gangart“ unterschei-

den. Es gibt Menschen, die gehen „von 

unten“, und es gibt Menschen, die gehen 

„von oben“. Beim „Gehen von unten“ 

(engl. „walking from the bottom“; WB) 

schreitet eine Person voran, indem sie 

verstärkt ihr Becken nach vorne schiebt, 

beim „Gehen von oben“ (engl. „walking 

from the top“; WT) leiten Kopf und 

Schultern die Vorwärtsbewegung ein 

(vgl. Abb. 2). Diese Gehstile sind dem 

jeweiligen Menschen auf den Leib ge-

schrieben, praktisch angeboren – von 

dessen Gehirn unbewusst gesteuert.

Abb. 2

Die zwei Gang-
arten eines Men-

schen nach R. 
Sohier (Schaubild: 
ActionTypes Aca-

demy) 
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Foto: Kazak

Motorische Individualität erschöp� 

sich dieser Sichtweise zufolge allerdings 

nicht in der Art und Weise, wie Personen 

gehen oder stehen. Mit dem Gehstil eng 

– systemisch – verbunden sind weitere 

Bewegungsvorlieben (siehe Tab. 3). Für 

Tischtennisspieler hierbei besonders 

interessant: Sportler, die „von unten“ ge-

hen, verfügen über eine Muskulatur, die 

verstärkt darauf ausgelegt ist, durch Beu-

gen und Strecken – und damit im Zuge 

von Aufwärtsbewegungen – Wider-

stände zu überwinden (konzentrische 

Kra�entfaltung); sie stehen im Vergleich 

etwas mehr auf den Fersen und haben 

damit weniger Probleme, am Tisch ei-

ne tiefe Grundstellung einzunehmen. 

Zusätzlich neigen solche Spieler in klas-

sischer Weise zum „Stop-and-go“, also 

zum Abstoppen und Wieder-Antreten. 

Spieler, die „von oben“ gehen, bevorzu-

gen in weit stärkerem Maße Haltearbeit 

(isometrische Kraftentfaltung) und 

reaktive beziehungsweise federnde 

Sprünge (plyometrische Arbeit). Solche 

Akteure stehen am Tisch gerne etwas 

aufrechter, sie verlagern ihr Körperge-

wicht etwas mehr auf die Fußspitzen und 

haben einen Hang zum fortwährenden 

Hüpfen oder Tänzeln.

Bei dem Chinesen Wang Hao handelt 

es sich beispielsweise um einen Men-

schen, der „von unten“ geht, während 

Ma Long die „Gangart von oben“ reprä-

sentiert. Anhand von Videoeinspielun-

gen verwies unser Dozent Bennie Dou-

wes darauf, dass Wang Hao im Vergleich 

der beiden Chinesen beim Vorhandtop-

spin mit den Fußsohlen voller auf dem 

Boden steht. Ma Long dagegen bewegt 

sich mehr auf den Fußspitzen; er schöp� 

seine Dynamik in deutlich stärkerem 

Maße aus den Schultern beziehungswei-

se der Tatsache, dass er den Oberkörper 

quasi etwas fallen lässt. Ganz wichtig ist, 

hier zu erkennen, dass keiner der beiden 

Stile der Bessere ist; die beiden Athleten 

sind von ihren natürlichen Anlagen her 

einfach nur verschieden. Von Kindes-

beinen an soll den individuellen Be-

sonderheiten eines Athleten Beachtung 

geschenkt werden; die Früchte werden 

sich insbesondere dann zeigen, wenn 

der Spieler schnellstmöglich unter Zeit-

not beziehungsweise unter mentalem 

Druck handeln soll.

„Gehen von unten“ – 
„Walking from the Bottom“ (WB)

„Gehen von oben“ – 
„Walking from the Top“ (WT)

tiefere Grundstellung

Start einer Seitwärtsbewegung durch 
Heranziehen eines Beines (Adduktion); 
Hüfte spielt eine dominierende Rolle 
beim Setzen eines Fußes – der Ab-
druck vom Boden erfolgt schwerpunkt-
mäßig mit der Ferse und Innenseite des 
Fußes

Rotiert den Unterarm entlang einer 
Achse durch den Daumen; Daumen 
und Zeigefinger sind die primären 
„Sensoren“ und Steuerungswerkzeuge: 
tiefer Griff in den Tischtennisschläger, 
um das Schlägerblatt unmittelbar kont-
rollieren zu können

Stärker beim Pronieren des Unterarms

Gebraucht für die Bewegung verstärkt 
Muskelgewebe – Schwerpunkt liegt auf 
einer konzentrischen Dynamik

Muskelkette an der Vorderseite des 
Körpers sorgt für die Beherrschung der 
Bewegung

Entwickelt Schnelligkeit besser von 
unten nach oben und passt sich auch in 
dieser Richtung an

Bewegungen sind mehr linear

höhere Grundstellung

Start einer Seitwärtsbewegung durch 
Abspreizen eines Fußes (Abduktion); 
die Schulter „weist“ dem Fuß den Weg 
– der Abdruck vom Boden erfolgt maß-
geblich mit der Spitze und Außenseite 
des Fußes

Rotiert den Unterarm entlang einer 
Achse durch den kleinen Finger; Mit-
tel-, Ring- und kleiner Finger sind die 
bevorzugten feinmotorischen Arbeits-
werkzeuge: der Schlägergriff muss dort 
besonders gut anliegen

Stärker beim Supinieren des Unterarms

Gebraucht für die Bewegung verstärkt 
Knochen – Schwerpunkt liegt auf einer 
isometrischen/ plyometrischen Dynamik

Muskelkette an der Rückseite des Kör-
pers sorgt für die Beherrschung der 
Bewegung

Entwickelt Schnelligkeit besser von oben 
nach unten und passt sich auch in dieser 
Richtung an

Bewegungen sind mehr rotierend

Tab. 3

Motorische 
Vorlieben der 
beiden Bewe-
gungstypen WB 
und WT

Mit Hilfe von 
Balance- bzw. 
Stabilitäts-Tests 
überprüfte 
Dozent Bennie 
Douwes, wie ein 
Spieler aufge-
stellt ist und sich 
dementspre-
chend bewegt
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Während sich Peter Murphy, einer der 

drei Begründer des ActionTypes-An-

satzes, auf die praktische Verwendung 

und die Eingliederung des Modells in 

bewährte Trainings- und Coaching-

Methoden im Spitzensport konzent-

rierte, erkundeten Bertrand !éraulaz 

und Ralph Hippolyte weitere Feinheiten 

der individuellen Motorik und indivi-

duellen optischen Wahrnehmung. Ihr 

Brückenschlag zwischen der Mentalität 

eines Menschen und dessen Motorik 

besagt nun im Detail, dass S-Persönlich-

keiten – die im Hier und Jetzt verwurzelt 

sind (vgl. oben) – von Natur aus „von un-

ten“ gehen, so dass dieser Bewegungsan-

lage im Training besondere Beachtung 

geschenkt werden muss. N-Typen, die 

abstrakter und zukunftsorientierter 

denken und fühlen (vgl. oben), besitzen 

demgegenüber die Neigung „von oben“ 

zu gehen; folglich sollte auch diesem Be-

wegungsmuster – mit all dem, was damit 

zusammenhängt – bei der Ausbildung 

des Sportlers Rechnung getragen wer-

den. 

Ob diese Behauptung, der Mensch 

bewege sich so, wie er tickt, in Wirklich-

keit stimmt, ist eine spannende wissen-

scha�liche Frage; in der Sporthalle war 

auf jeden Fall wiederholt zu sehen, dass 

es Tischtennisspieler gibt, die – para-

doxerweise – einen individuellen tech-

nischen Stil an den Tag legen, der ihren 

natürlichen Anlagen widerspricht. 

Bei einem ehemaligen deutschen Spit-

zenspieler beispielsweise identifizier-

te unser Referent Bennie Douwes per 

Augenmaß und mit Hilfe motorischer 

Tests die Neigung, „von oben“ zu gehen. 

Am Tisch jedoch zeigte der betre#ende 

Sportler (ein N-Typ) eine tiefe Grund-

stellung – eine Variante also, die nur 

von Personen mit S-Vorlieben gezeigt 

werden sollte. Im Gespräch stellte sich 

heraus, dass in früherer Zeit der Jugend-

trainer des Athleten sehr viel Wert auf ei-

ne tiefe Körperposition gelegt hatte. Die 

Ansicht, dass bestimmte Spielertypen 

in einer höheren Körperhaltung stehen 

„dürfen“ – und sogar sollten –, weil sie 

auf isometrischem und plyometrischem 

Wege Dynamik entwickeln, gab es zu 

dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. 

Bis zum heutigen Tag fehlen Gedanken 

wie diese in den Techniklehrbüchern 

und in der Trainerausbildung werden 

solche „anarchistischen“ Ansätze so gut 

wie nie unterrichtet. Möglicherweise 

hat bei dem besagten ehemaligen Spit-

zenspieler damit – vor Jahrzehnten – 

ein „Überformen“ natürlicher Anlagen 

stattgefunden. Es stellt sich vor diesem 

Hintergrund die Frage, ob der Spie-

ler noch erfolgreicher geworden wäre, 

wenn man damals diesen individuellen 

Vorlieben im Training systematisch  

Beachtung geschenkt hätte. Der Ac-

tionTypes-Perspektive zufolge bleibt ein 

Teil der Spieler, die entgegen ihrer na-

türlichen Anlagen ausgebildet werden, 

in der Entwicklung ihres Angri#sspiels 

beschränkt; die Athleten erleiden ins-

besondere unter Zeitnot Einbußen im 

Hinblick auf die Dynamik ihrer Techni-

ken. Andere Spieler, die wider ihrer Ta-

lente ausgebildet werden, sind gehalten, 

alternative Wege zu suchen: Sie wenden 

sich möglicherweise vom Angri#sspiel 

ab und wählen Systeme wie das Block- 

oder Abwehrspiel, bei denen sie von der 

gegnerischen Dynamik pro$tieren oder 

per Rhythmuswechsel reüssieren kön-

nen.

Die Begründer des ActionTypes-

Ansatzes haben herausgefunden, dass 

insbesondere die Chinesen es verste-

hen, das individuelle Pro$l, das in ihnen 

angelegt ist, gleichförmig nach außen 

hin in Spielhandlungen umzusetzen. 

Sicherlich wird das Methodikprinzip 

im Reich der Mitte nicht „ActionTypes“ 

heißen, aber die ActionTypes-Experten 

in Europa sind sich ziemlich sicher: 

Kenntnis über die wichtigen individuel-

len motorischen Di#erenzen existieren 

auch in China! Das stellte sich zum Bei-

spiel in Zagreb bei der 2. Europäischen 

Trainerkonferenz 2009 heraus: Der 

chinesische Spitzencoach Li Xiaodong 
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stellte dort in seinem Referat fest, dass 

es in Europa nur eine Form des Top-

spins gebe, während in Lis Heimatland 

– ausgerichtet an individuellen Kriterien 

– zwei unterschiedliche Arten des Top-

spins gelehrt würden: die „europäische“ 

Art, bei der der Ball möglichst tangential 

getro#en wird und ein „brushing“, bei 

dem der Spin gewissermaßen in den Ball 

hinein „gebürstet“ werden soll. Bennie 

Douwes illustrierte mit Hilfe von Video-

aufnahmen, wie auch Tennis-Ikone Ro-

ger Federer (ein N-Typ) im Hinblick auf 

die Armrotationen bei der Vorhand sei-

nen ganz eigenen Motorikstil spielt: mit 

einem geschlossenen Schlägerblatt am 

Ende der Ausholphase und einem Ö#-

nen des Schlägers im Zuge der Schlag-

phase. Bei Top Ten-Spieler Jo-Wilfried 

Tsonga (ein Typ mit S-Vorlieben) ver-

hält es sich genau andersherum: Er hat 

am Ende der Ausholphase ein relativ 

o#enes Schlägerblatt und schließt sein 

Racket dann beim Schlagen.

Speziell im Hinblick auf den Tisch-

tennissport wurden wir im Unterrichts-

saal mit einem weiteren Knackpunkt 

von ActionTypes vertraut gemacht: der 

Zusammenarbeit von Hü�- und Schul-

tergelenk. Die Analytiker haben festge-

stellt, dass es Spieler- beziehungsweise 

Persönlichkeitstypen gibt, bei denen 

Hü�- und Schultergelenk harmonisch 

zusammenarbeiten, und dass es Athle-

Gangart Beziehung 
Hüfte-Schulter

Beschleunigung 
maßgeblich 

aus…

Bevorzugte Bein-
position

Grob- oder Fein-
motoriker?

Beispiele

SF-Typen
(sinnlich-
fühlend)

von unten (WB) gekoppelt Hüfte geschlossen-
parallel

Grobmotorik Christian Süß
Guo Yan

ST-Typen
(sinnlich-
denkend)

von unten (WB) entkoppelt Schulter geöffnet-diagonal Feinmotorik Patrick Baum 
Wang Hao

Ma Lin
Jun Mizutani
Liu Shiwen

NF-Typen 
(intuitiv-fühlend; 

„Idealisten“)

von oben
(WT)

entkoppelt Schulter geöffnet-diagonal Mischung aus 
Grob- und Fein-

motorik

Ma Long
Michael Maze

Li Xiaoxia

NT-Typen
(intuitiv-

denkend; 
„Rationalisten“)

von oben
(WT)

gekoppelt Hüfte geschlossen-
parallel

Feinmotorik Timo Boll
Zhang Jike

Li Jiao

Tab. 4

Vier ver-
schiedene 
Spielertypen 
nach dem 
ActionTypes-
Ansatz
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ten – und analog Charaktere – gibt, bei 

denen die Hüften und Schultern ent-

koppelt voneinander funktionieren. 

Unterm Strich stehen damit vier Spie-

ler- und Persönlichkeitstypen zu Buche, 

die ihre Bewegungen am Tisch in unter-

schiedlicher Weise organisieren (siehe 

Tab. 4 auf der vorherigen Seite).

Den individuellen Anlagen gerecht 

werden heißt nun, der Trainer soll seine 

Anweisungen danach richten, ob sein 

Athlet grob- oder feinmotorisch veran-

lagt ist und ob die Beschleunigung einer 

Bewegung aus dem Schulter- oder Hü�-

gürtel heraus erfolgt (vgl. Tab. 4). Bei ei-

nem grobmotorisch veranlagten Spieler 

macht es beispielsweise wenig(er) Sinn, 

den Balltreffpunkt (noch) weiter vom 

Körper wegschieben zu wollen; grob-

motorisch veranlagte Spieler neigen 

dazu, den Ball körpernah zu tre#en. Den 

individuellen Anlagen gerecht werden 

heißt somit auch, ein Gespür dafür zu 

entwickeln, wie notwendig ein techni-

scher Fehler korrigiert werden muss. 

Vor dem Hintergrund der in Tabelle 4 

aufgelisteten Bewegungscharakteristi-

ka lässt sich beispielsweise annehmen, 

dass eine fehlende Parallelstellung beim 

Rückhandkontern (beim Rechtshänder: 

linkes Bein hinter dem rechten) für ei-

nen Spielertypus, bei dem Schultern und 

Hü�en motorisch miteinander assozi-

iert sind (SF, NT), negativer zu Buche 

schlägt als bei einem Spielertypus, bei 

dem Schultern und Hü�en unabhängig 

voneinander arbeiten (ST, NF).

Für den Trainer steht damit schluss-

endlich eine große Herausforderung im 

Raum – die Aufgabe nämlich, sich fall-

bezogen didaktisch „vierzuteilen“. Das 

ist nicht ganz leicht, denn jeder Mensch 

weiß, dass es manchmal im Leben schon 

schwierig ist, eine Sache allein nur von 

zwei unterschiedlichen Standpunkten 

aus zu betrachten. Die Existenz mehre-

rer Sichtweisen beziehungsweise Vari-

anten einer Schlagtechnik, die alle vier 

gleichwertig – sprich in gleicher Weise 

richtig und gut sind –, macht die Situa-

tion eines Trainers nicht einfacher. Es 

geht um eine Relativierung – besser na-

türlich: Individualisierung – der starren 

Bewegungsbilder in den Trainerköpfen 

und der ebenso $xen Bildreihen in den 

Lehrbüchern.

ActionTypes versteht sich selbst im 

Gegenzug nicht als ein Aufruf zur För-

derung „technischen Wildwuchses“: 

Der Spieler bekommt nicht, was er will, 

sondern das, was er braucht! Das Kon-

zept hat System und erwächst aus der 

Annahme, dass jeder Tischtennisspieler 

von der Schöpfung unterschiedlich star-

ke körperliche Attribute beziehungs-

weise Werkzeuge mitbekommen hat, 

um am Tisch optimal – und das heißt 

hier individuell stimmig – Dynamik, 

Ballkontrolle und Präzision entwickeln 

zu können. Es geht darum, die im Spie-

ler angelegten Bewegungsneigungen zu 

entdecken; diese Neigungen sollen dann 

im Training nicht glatt gebügelt, sondern 

dort entfaltet werden. Der Trainer kann 

dabei der Natur des Menschen vertrau-

en: Die Eigenheit der Bewegungen ist bei 

jedem Sportler schon da – es soll „ledig-

lich“ die Selbstorganisation des Bewe-

gungsapparates aktiviert werden. So tritt 

schlussendlich nur das nach außen, was 

schon in dem Spieler drinsteckt.

Individualität im Tischtennis redu-

ziert sich damit nicht auf die Ausbildung 

eines strategischen Spielsystems oder 

eines Spezialschlages – und schon gar 

nicht auf die Wahl eines Schlägerbelags. 

Individualität – das will uns ActionTy-

pes sagen – lässt den sportlichen Stil zu 

einer echten technischen Stärke werden, 

wenn – ja wenn – der motorische Stil, der 

da gezeigt wird, passgenauer Ausdruck 

einer mentalen Einstellung ist. Toleranz, 

ein fachkundiges Auge und wahrschein-

lich eine Trainerfortbildung sind gefor-

dert.

Gunter Straub

 

Der Referent 
für Freiwilli-
gendienste, 

Daniel Hofmann, 
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seinen Kollegen 
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Leitung der DTTB-

Fortbildungsver-
anstaltung verant-

wortlich
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Jahrgang 1966, 
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