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Een berichtje na
afloop van een

bijeenkomst van de
TM-3 cursus, toen
ik was ingevallen

voor Frank vd
Boogaard

Resultaat-gericht denken...

• de trainer-coach
• de sporter

• de ouder

• de bestuurder

• de …………..

Coach  1

UCLA basketball: de verzameling van de coach…
(ik telde 60 bekers, 1 plaquette en 1 oorkonde)
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Coach Wooden

2004 (287 pp)

UCLA basketball

• van 1948 tot 1975

• in totaal 620 wedstrijden:
473 gewonnen (= 80,8%)

• in periode 1964-1975: 10
maal NCAA-kampioen

• ‘winning streak’: 88

Coach Wooden

juli 2009

Sporting News
Top 50 Coaches

John Wooden No. 1

“Greatest Coach in
U.S. Sports” (CBS News)

2014 (591 pp)

2004  (208pp)

Jamison sprak met de
93-jarige oud-coach

While other coaches also
stressed some of those
principles, I differed greatly
from them in what I didn’t
stress; namely, I never talked
about winning or beating an
opponent. (…)

My job, and the team’s job, was
to get us as close to being as
good as we could get. The
final score would be a by-
product of that effort.

(p. 114)
2e druk, 2010 (151 pag’s)

Titel van hoofdstuk 2:

The motivation to learn
comes from focusing on
reaching your own potential

John Wooden’s definition of

success:

Success is the peace of mind
which is a direct result of
self-satisfaction in knowing
that you have made the
effort to become the best of
which you are capable. (p. 25)

Intermezzo: Sport-psychologie

Onderscheid tussen twee aspecten van
sport-prestatie-motivatie:

– gericht zijn op eigen verbetering
(taak-gericht; task-orientation; progressie-oriëntatie)

– gericht zijn op beter zijn dan een ander
(ego-gericht; ego-orientation; superioriteitsoriëntatie)

Growth  mindset =   progressie

/ taak-gericht 

/ task goal orientation

/ mastery

 Fixed mindset =   superioriteit

/ ego-gericht

/ outcome goal orientation

/ performance
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De sporter in een prestatie-situatie (1/3)

Superioriteit

(Fixed Mindset)

 resultaat-gericht
• gericht op winnen

• op het (eind-) resultaat,

op het product

• verslaan tegenstander

• 1e plaats, kampioenschap

• fouten worden bestraft

• erkenning voor de besten

• onderlinge rivaliteit

Progressie

(Growth Mindset)

 taak-gericht
• gericht op vooruitgang

• op het er-mee-bezig- zijn,

 op het proces

• jezelf verslaan

• steeds beter worden

• fouten om van te leren

• iedereen deel van groep

• samenwerking

De sporter in een prestatie-situatie (2/3)

Superioriteit

(Fixed Mindset)

resultaat-gericht

succes =

- beter zijn dan anderen

- prestaties met zo weinig

mogelijk inspanning

Progressie

(Growth Mindset)

taak-gericht

succes =

- je uiterste best doen

- persoonlijke verbetering

Coach  2

World Cup Hockey 2014 (Den Haag)

Charlesworth: een Australische trainer-coach

• 8 jaar: 1993 t/m 2000

• Goud WK:

1994, 1998

• Olympisch Goud:

1996, 2000

• Winnen Champions Trophy:

1993, 1995, 1997, 1999

Mannen: Australië (2009-2014)

WK 2010, OS 2012, WK 2014 (goud,brons,goud)

21 wedstrijden  w: 17    g: 2    v: 2    95-21



4

Het Parool, 19 juni 2014 (p. 23)

1993-2000:

vrouwen

2009-2014:

mannen

Ric Charlesworth: cijfers...

1993-2000 (vrouwen)
WK1994, OS1996, WK1998, OS2000

30 wedstrijden  w: 26   g: 3    v:1     102-24

2009-2014 (mannen)
WK2010, OS2012, WK2014

21 wedstrijden  w: 17    g: 2    v: 2    95-21

14 jaar ‘national head coach’:

51 wedstrijden   w: 43   g: 5   v:  3   197-45
43 van de 51 = 84,3% gewonnen wedstrijden

Ric Charlesworth
interview in NRC Handelsblad, 7 maart 2002

‘Verdedig nooit een voorsprong’ is een van uw
uitgangspunten. Waarom?

“It will kill you in the end. Het betekent ook
dat je als speler of als coach in feite al bezig
bent met de uitslag, terwijl de wedstrijd nog
aan de gang is. Dat is vragen om problemen.”

Resultaat-gericht denken...

• de trainer-coach

• de sporter
• de ouder

• de bestuurder

• de …………..

Tenniskids (KNLTB)
• Engeland: schoolsportdag

• Finale 40 meter. Achterom
kijkend loopt een meisje de
finale.

• Vader: ‘waarom keek je steeds
over je schouder?’

• ‘Ik hoef toch alleen maar wat
harder te lopen dan nummer
twee…’

met dank aan Mike Barrell

(Engelse tennisbond, LTA)

Voorbeeld...

Atletiektrainer Theo Joosten

(Sport International, september 1997, p. 81)

“Ik zie het nu ook weer in een meisje, een B-junior nog. Ging
naar Hechtel om 2.10, 2.11 te lopen. Ik kom in Hechtel aan,
ze had al gelopen, het kind helemaal in tranen.

Wat is er gebeurd, ben je gevallen of zo? Nee, dat was het
niet, ze had zelfs gewonnen. Maar waarom dan dat verdriet,
wilde ik weten.

‘Nou, het was gewoon een rotwedstrijd. Ik heb alles alleen
moeten doen. Wat heb ik er nou aan om te winnen, maar geen
goeie tijd te lopen’.
Dat zijn voor mij de besten.”
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Een voorbeeld uit
een tekstboek..

1e druk 1995 (529 pp)
2e druk 1999 (538 pp)
3e druk 2003 (608 pp)
4e druk 2007 (607 pp)
5e druk 2011 (625 pp)
6e druk 2015 (664 pp)

Dave, een
downhill skiër

De casus van skiër Dave (Weinberg & Gould, 1999, p. 62, vertaling JvR)

“  Na jaren van hard werken werd Dave opgenomen in het
nationale ski-team van de Verenigde Staten van Amerika. Hij
had zich altijd resultaat-doelen (‘outcome goals’) gesteld: de
snelste skiër van de club worden, regionale wedstrijden
winnen, tegenstanders (‘arch rivals’) verslaan, zich
kwalificeren voor de nationale kampioenschappen.

Helaas had hij het moeilijk (‘he got off to a rocky start’ ) bij

de Wereld Beker wedstrijden. Hij wilde de snelste

Amerikaanse ‘downhiller’  zijn en een top-3 plaats behalen bij

elke Wereld Beker wedstrijd. Maar met zo veel goede skiërs

als tegenstander werd het onmogelijk ze altijd maar weer te

verslaan.

> > > >

Hoe worden sporters voorbereid

op de topsport-loopbaan?

Fysiek

Motorisch-technisch

Mentaal (psychologisch)

Tactisch

...

- Is skiër Dave een nuttig voorbeeld?

- Kun je mentaal ‘onhandig’ worden voorbereid op ‘later’?

De casus van skiër Dave (Weinberg & Gould, 1999, p. 62)

Om het allemaal nog vervelender te maken startte Dave

vanwege zijn lage ‘world ranking’  in de tweede groep (nadat

het parcours omgeploegd was door de eerdere afdalers).

Daardoor was het feitelijk onmogelijk zich bij de beste drie

te plaatsen. Terwijl Dave steeds meer gefrustreerd raakte

van zijn mislukte pogingen, nam ook zijn motivatie af. Hij had

eigenlijk geen zin meer in wedstrijden. En zijn afdalingen

gingen of doldriest (‘out of control’), om op die manier een

kans te maken als eerste te eindigen, of erg op ‘safe’ , zodat

hij dan ergens achterin eindigde. Dave vond dat zijn slechte

resultaten kwamen door de verkeerde ‘ski wax’  en door het

materiaal.

> > > >

De casus van skiër Dave (Weinberg & Gould, 1999, p. 62)

Hij is er zich niet van bewust dat zijn op resultaat

gerichte doelstelling (‘outcome goal orientation’), die

voor hem prima werkte op het lagere competitie-

niveau (waar hij vaak gemakkelijk kon winnen), nu de

oorzaak is van het lagere zelfvertrouwen, van de

twijfel aan eigen kunnen en van de lagere motivatie. ”

Kern-woorden: - ‘outcome goal orientation’  =

gericht zijn op het wedstrijd-resultaat

- externe verklaringen zoeken = ‘blaming others’

Conclusie:  een sporter kan dus inderdaad mentaal

               ‘onhandig’ worden voorbereid op ‘later’

2006: Bettine Vriesekoop: ‘Bij de Chinees’
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Ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek ‘Bij de Chinees’ had Maurits Schmidt een
interview met Bettine Vriesekoop (45), jarenlang toptafeltennisster (Het Parool, 21-11-2006)

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe één Nederlands meisje dat Chinese geweld te
lijf kon?

Er wonnen wel meer Europese speelsters van
Chinezen, hoor. Ik was wel de sterkste Europese.
Misschien omdat ik veel in China getraind heb. Het
nadeel was dat ze van haver tot gort wisten hoe ik
speelde. Maar ik was wel allround, kon technisch
veel oplossen.

Sommige landen zijn heel goed in een bepaalde sport, en dan kruipt, net als Anton
Geesink met judo, zo’n Bettine Vriesekoop er ineens tussenin. Is dat onze
VOC-mentaliteit?

Ik denk het. Geesink trainde ook in Japan. Men
roept: van de Chinezen kun je niet winnen. Ja, dan
houdt het al op. Maar zij hebben ook gewoon een
vader en moeder. Bestudeer, doorgrond waarom ze
zo goed zijn.

Daar hebt u in uw boek ‘Bij de Chinees’ veel over geschreven.

Ik leerde dat je niet moet focussen op het
resultaat. Dan vergeet je namelijk hóé het moet .

Anky van Grunsven (dressuur)

onder andere:

Olympisch goud:
» Sydney 2000

» Athene 2004

» Peking 2008

De ochtend na de nacht waarin Anky van Grunsven goud won op
de OS in Sydney (Australië) op het onderdeel ‘dressuur’.
Interview op ‘Radio Olympia’, zaterdag 30 september 2000.

‘Met wat voor instelling ging je de ring in?’

“Ik heb echt, wat dat betreft, de hulp
van goeie mensen gehad. Die zeiden tegen
me: ‘ga nou voor je lekker gevoel rijden’.
Gewoon niet proberen iemand anders te
verslaan, want daar gaat het helemaal
niet om; het gaat er alleen om dat je zelf
een goeie prestatie neerzet.”

Een Nederlandse topper ontdekt het …

2007: Ireen Wüst wint bij de EK Allround de

   500m, de dag erna ook de 1500m. Ze had 14

   seconden voorsprong opgebouwd op naaste

   concurrente Sablikova op de afsluitende 5km.

   Een tijd van 7min,10sec (na de 6.58 van

   Sablikova) kon voor haar geen probleem zijn.

   Maar ze verkrampte en kwam uiteindelijk 0,2 sec.

   tekort - werd 2e..

2009: …Bovendien slaagde ze erin zich niet te laten
afleiden door gedachten aan het resultaat. “Ik dacht:
gewoon lekker schaatsen en genieten van het publiek.”

       NRC Handelsblad, 16-11-2009

Londen, 2012, goud op rekstok
Resultaat-gericht denken...

• de trainer-coach

• de sporter

• de ouder
• de bestuurder

• de …………..
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Hoe zou de ouder kunnen laten merken dat het
hem/haar vooral gaat om het resultaat?

(= winnen; = scoren; = kampioen; = ‘starter’; = ……)

• thuis

• vooraf aan de wedstrijd (in de auto..)

• vlak voordat de wedstrijd begint

• tijdens de eerste helft, langs de kant

• tijdens de rust

• in  de tweede helft

• na afloop

• op weg naar huis

• de volgende dag(en)

Resultaat-gericht denken...

• de trainer-coach

• de sporter

• de ouder

• de bestuurder
• de …………..

Casus: De club-bestuurder

Gesprek met een speler die
volgend seizoen bij de club
wil komen...

Gesprek met degene die
leiding geeft aan de bar-
commissie...

Gesprek met een mogelijke
sponsor…

Welke vraag stel je zeker?
Welk onderwerp moet in ieder

geval aan bod komen?

Gesprek (‘job-interview’) met een
trainer-coach die volgend
seizoen mogelijk het eerste
team gaat trainen.

Vraag van de voorzitter:
Hoe gaat u ervoor zorgen dat
het team goed presteert?

Resultaat-gericht denken...

• de trainer-coach

• de sporter

• de ouder

• de bestuurder

• de …………..

Kortom: winnen,
(resultaat-denken)

daar moet
je eigenlijk niet
mee bezig zijn

(zegt de wetenschap en impliceert de sportpraktijk)

Dat geldt voor ALLE betrokkenen:
Trainer-coaches

(Technisch) Managers
Sport-bestuurders

Sponsors
Ouders
Sporters

En het niets nieuws, getuige deze twee voorbeelden...

Foppe de Haan, trainer-coach BVO Heerenveen

(De Volkskrant, 12 maart 1997)

“Mensen hebben het altijd over winnen, maar je moet eerst
de voorwaarden scheppen, anders is zo’n overwinning niet
meer dan een incident. Je moet goed trainen, een concept
bedenken. En tenslotte ga je meer winnen dan verliezen.”

Sef Vergoossen, trainer-coach BVO MVV

(De Volkskrant, 6 maart 1993)

“Een trainer die vindt dat zijn jeugdteam primair moet
winnen, is verkeerd bezig. (…) Het gaat niet om winnen, maar
om winst boeken. Een wedstrijd is een middel, maar mag
nooit een doel zijn. Hoewel natuurlijk het maximale resultaat
moet worden nagestreefd.”
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Het is een ‘hot topic’ in de USA:

2009                          2013                         2014

Twee afsluitende opmerkingen
c.q. vragen aan u

De titel van deze
workshop luidde:

“Winst versus winnen”

‘Resultaat-gericht denken:
de dood in de pot’

Misschien was (achteraf)
een nog betere titel
geweest:

2004

Een berichtje na
afloop van een

bijeenkomst van de
TM-3 cursus, toen
ik was ingevallen

voor Frank vd
Boogaard

Tenslotte, mocht u over het
onderwerp meer te weten

willen komen…

Bijscholing voor trainer-coaches,
op basis van onderzoek Frank Smoll
& Ronald Smith
(University of Washington, Seattle)

Een interventie-programma op 
wetenschappelijke grondslag

- Geen resultaat-doelen,
maar inspannings- en taak-
doelen

- Nadruk ligt niet op wat er fout
gaat, maar op wat er goed gaat
(“positief coachen”)
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Bijscholing voor trainer-coaches,
op basis van wetenschappelijk onderzoek

- Nederlandse vertaling van de
brochure

- Een Nederlandstalige website

- Een overzichtsartikel

Nederlandse brochure (20 pagina’s)

INHOUDSOPGAVE

• De relatie tussen coach en jeugdspelers

• De werkelijke betekenis van winnen

• Effectief omgaan met jeugdsporters

   -  reageren op goed spel

   -  reageren op fouten

   -  reageren op wangedrag

   -  goed leerklimaat creëren
• De coach als rolmodel

• Het belang van bewustzijn

• Het verkrijgen van respect van je sporters

• Effectief communiceren

• Omgang met ouders

Web site vernieuwd: Web site vernieuwd:

CDNV-Actueel 2012
ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van NOC*NSF

2012, pp. 35-52


