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Motorisch leren – workshop 1

Atletiekunie 2

Het gaat vandaag niet over:

• BK of Pose?

• Aanglijden of draaien?

• Blokken of springen?

• Schaar- of hangtechniek

• Wel / geen ronde achterpendel?

• etc.
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De atletiekprestatie

• Taak

• Context

• Atleet
– stabiel

– veranderbaar (adaptief)
• snel

• langzaam
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De atleet

• Conditie
– kracht

– uithoudingsvermogen

– lenigheid

• Coördinatie
– sensoriek

– motoriek
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Definitie coördinatie
Het vermogen om (combinaties van) spieren op het juiste 
moment en met de juiste kracht te laten samentrekken, zodanig 
dat een beweging ontstaat die effectief is afgestemd op de taak-
en omgevingseisen.

Kenmerken gecoördineerd bewegen:
• doelgericht
• betrouwbare uitkomst (herhaalbaar)
• optimaal energetisch rendement
• optimale tijdsinvestering
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Coördinatie

• In hoge mate bewegings- en contextspecifiek.

• Weinig bewijs voor bestaan ‘algemene 
coördinatie’ in zin van soort algemeen inzetbaar 
beweeg-IQ.

• Zintuiglijke waarneming speelt bij coördineren 
van bewegingen belangrijke rol.
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Motorisch leren

‘Een proces dat leidt tot relatief duurzame 
veranderingen in het gedragspotentieel als 
gevolg van specifieke ervaringen met de 
omgeving.’

(Schmidt & Lee, 2005)
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Leerfasen

Bewust 
bekwaam

Onbewust 
bekwaam

Bekwaam

Bewust 
onbekwaam

Onbewust 
onbekwaam

Onbekwaam

BewustOnbewust

Leerroute: expliciet / impliciet
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Motorisch leerproces
(Fitts & Posner, 1967)

1. Oriëntatiefase

2. Associatieve fase

3. Autonome fase

Trainer: begeleiding aanpassen!
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3. Autonome fase
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(reclameslogan)

Just do it!
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‘It is very important as a javelin thrower to 
stand on the end of the runway and to be 
totally uninhibited, just thinking about one 
thing: blasting the spear out of the stadium.’

Speerwerper Steve Backley (3x WR)
BBC-documentaire The Contenders (deel 4: Mind Games)
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‘In de training stap je na 
vijftig worpen uit de ring, 
hier moet het in zes keer 
goed. Je denkt in zo’n 
eerste wedstrijd nog 
over je houding, je 
armen, enzovoort. Als je 
in vorm bent, gaat dat 
automatisch.’

Atletiek Actueel 11/99
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“Paralysis by analysis” ‘Nadat ik vrijdag, voor de RICOH-tour, 
zo gefrustreerd was geraakt van al mijn 
geklungel op de baan, nam ik mij voor 
om met een compleet andere 
mentaliteit aan het NK deel te nemen. 
In plaats van alles 100% te 
controleren, besloot ik nu maar eens te 
vertrouwen op mijn techniek. Dit kan 
alleen als je alles maar gewoon zijn 
gang laat gaan en niet elke pas wilt 
beheersen. Controle houdt namelijk in, 
dat eigenlijk alle bewegingen te laat 
gebeuren. Dit kan natuurlijk niet bij een 
onderdeel dat op snelheid is 
gebaseerd.’Hoogspringer Wilbert Pennings na afloop 

van het NK indoor 2000 (1e, 2m25)
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Hermann Weinbuch, Bundestrainer Nordische Kombination
In: Roth, K (red, 1996), Techniktraining im Spitzensport, blz. 62.

 

‘Eine richtige Technik allein
genügt nicht; sie muβ ach wie 
selbstverständlich abgespült
werden, muβ “automatisiert
sein, frei laufen”. Also nicht 
bewuβt springen, sondern
springen lassen.’
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Sportpsycholoog Dave Collins over gewichtheffer Stephen Ward
BBC-documentaire The Contenders (deel 4: Mind Games)

‘Somewhere in his brain there’s a program for a 

perfect lift. It is all about getting that program to 

execute without things getting in the way. 

Probably, the best lifts he’ll ever do in his life, he 

won’t even know it, he won’t be aware.’
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Sportpsycholoog Dave Collins over gewichtheffer Stephen Ward
BBC-documentaire The Contenders (deel 4: Mind Games)

‘The execution of the lift is best accomplished when 

someone is almost thinking nothing. That’s total 

control. They just go in there and let the auto-pilot 

take over. The thoughts that they get can intrude on 

that and can prevent them from executing what they 

have spent years and years practicing.’
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Motorisch leerproces

‘Before you are a painter, you have to 
study. Learn techniques. See how the 
old masters did it. Look with different 
eyes.

But then, when you start painting, the 
trick is to forget it all. Just hold the 
brush and paint.’

advertentie Drum halfzware shag
Roken brengt de gezondheid ernstige schade toe
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2. Associatieve fase
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Fouten (1)
‘Wenn man nichts Neues
ausprobiert meint man zwar
keine Fehler zu machen – daβ
man nichts Neues ausprobiert
ist aber bereits der Fehler!’

Lutz Landgraf
Bundestrainer Kunstturnen
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Fouten (2)

• Verkennend

• Schadelijk

• Voortreffelijk
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1. Cognitieve fase

Atletiekunie 26

Oriëntatiefase

• Doel beweging leren begrijpen

• Globaal bewegingsbeeld vormen

• Trainer: demonstraties en (enige) uitleg

• Sporter: imitatie
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Vroeger …

• Sterk geloof in (en dus ook veel discussie over) het 
‘ideale plaatje’ (beeldseries e.d.)

• ‘Inslijpen’ door veelvuldig herhalen

• Veel expliciete instructie

• Veel feedback, meestal KP, want ‘meten is 
schadelijk voor het leerproces’

• Meer aandacht voor oefenresultaat dan leerresultaat

• …



Atletiekunie 29
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• Externe focus
• Impliciet leren
• Contextuele interferentie
• Differentieel leren
• Old way - new way
• Zelfsturing
• (Individuele verschillen)

Moderne inzichten
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Externe focus

• Wulf & Prinz: zowel voor het leren van als het 
presteren op instrumentele taken is een externe 
focus gunstig.

• Conclusie: liever geen instructie dan instructie die 
aanzet tot een interne focus.

• ‘The brain knows nothing of muscles’ (or joints or
body parts …)
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Impliciete instructie

• geeft minder last van stress en vergeten, 

• voorbeeld: foutloos leren

• voorbeeld: analogie / metafoor

• algemener principe: handig inrichten / manipuleren 
van de leeromgeving (dwangstelling)
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‘Bren’s hurdle tunnel’

voorbeeld ‘dwangstelling’
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Impliciete instructie

• geeft minder last van stress en vergeten, 
• voorbeeld: foutloos leren
• voorbeeld: analogie / metafoor
• algemener principe: handig inrichten van de 

leeromgeving
• voorbeeld: gebruik “late” info bij basketbal 

jumpshot door occlusie
• expliciete kennis kan ook ontstaan zonder 

expliciete instructie!
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Differentieel leren

• het ideale plaatje bestaat niet
• het brein uitdagen zelf zijn ideale oplossing te vinden 

door radicaal variëren van de beweging / 
oefensituatie, zonder correcties

• additioneel effect van slaap
• het leren gaat door na het oefenen (score op 

retentietest beter dan op post-test)
• “Kennelijk moet je het brein op een interessante 

manier uitdagen”.
• YouTube: Peter Valentiner, Hendrik Beckman
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Old way - New way

• Iets dat eenmaal geleerd is, is hardnekkig.

• Preparatiefase: benoem de kenmerken van de oude 
en de nieuwe manier.

• Mediatiefase: laat de nieuwe (goede) manier heel 
bewust gekoppeld aan de oude (foute) manier 
oefenen en benoem steeds de overeenkomsten en 
verschillen.

• Toepassingsfase: herhaal de nieuwe manier.
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Zelfsturing

• Leerling is zelf ‘in control’ over zijn leerproces

• Leerling blijkt vooral feedback te vragen over 
succesvolle pogingen en dit blijkt ook effectief

• Overdosering wordt voorkomen

• Rol van de coach verandert!
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10.000 uur?

• Hoe breed inzetbaar moet je zijn?

• Deliberate practice?

• Je bent in principe nooit uitgeleerd, maar je komt 
wel plateaus tegen

• Variatie vraagt tijd
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