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Doorheen het boek wordt duidelijk dat als sportcoaches investeren in de vitamines voor
groei, dat niet alleen de ontwikkeling van hun sporters ten goede komt, maar ook hun eigen
coachplezier. Coaches die zich de kunst van het motiveren trachten eigen te maken, zullen
daar dus ook zelf de vruchten van plukken!
Biografie
Dit boek werd geschreven door een team van psychologen en sport- en bewegingswetenschappers met een gedeelde interesse, namelijk de vraag hoe we jongeren op een duurzame
wijze kunnen laten bewegen en sporten. Nathalie Aelterman, Gert-Jan De Muynck en Maarten
Vansteenkiste (hoogleraar) zijn verbonden aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheidsen Sociale Psychologie en Leen Haerens (hoofddocent) is verbonden aan de Vakgroep Sporten Bewegingswetenschappen van de Universiteit Gent. Gert Vande Broek (hoogleraar) is
verbonden aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. Hun onderzoek situeert zich op het raakvlak tussen de motivatiepsychologie en sport- en bewegingswetenschappen. Geïnspireerd door de Zelf-Determinatie Theorie bestuderen ze hoe sportcoaches een motiverende rol kunnen spelen in het stimuleren van de motivatie en groei
van kinderen. Dit boek is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Coach met de
M-factor’ (www.mfactor.be), een initiatief van de Vlaamse Overheid met UGent, KU Leuven
en de sportsector (Sport Vlaanderen, BES, Vlaamse Sportfederatie en Vlaamse Trainerschool).
Het boek past binnen de reeks Vitamines voor groei, waarvan Maarten Vansteenkiste en Bart
Soenens (2015) het moederboek schreven: Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de
Zelf-Determinatie Theorie.

Nathalie Aelterman Gert-Jan De Muynck

kinderen en jongeren kunt motiveren tot duurzame sportparticipatie

Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfreflectie en bevat talrijke authentieke voorbeelden
uit de dagelijkse coachpraktijk, verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden
concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband
en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema’s
zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de
impact van druk komen aan bod.
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Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Zij onderzoekt hoe je

Sportcoaches doen er dan ook goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan
te wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen
leerproces in handen te nemen en veerkrachtig te leren omgaan met tegenslagen. Op
basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs in dit boek dat sportcoaches een
dergelijke motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor
groei van sporters: hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid
en competentie.

Vitamines voor Groei

Auteurs

Motiverend coachen in de Sport

Kinderen zijn van nature actief. Ze scheppen er intens plezier in om te bewegen en in de
sportclub zijn ze doorgaans erg gedreven om bij te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijk zijn er
ook kinderen die opgeven als het moeizaam gaat en zelfs afhaken uit de sportclub.
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Schematisch overzicht en beschrijving van de acht zones in de
coachingcirkel.
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Autonomieondersteuning

Participatief

Een participatieve benadering betekent dat je in dialoog gaat met
je sporters en ruimte biedt voor inspraak. Bovendien probeer je –
waar mogelijk – keuzes in te bouwen over hoe activiteiten worden
aangepakt en volg je zo goed mogelijk het ontwikkelingsritme van
je sporters.

Afstemmend

Een afstemmende benadering betekent dat je zo veel mogelijk
aansluiting zoekt bij het perspectief van je sporters. Je zoekt
manieren om oefeningen interessanter en aangenamer te
brengen, je erkent negatieve gevoelens bij je sporters en probeert
zo goed mogelijk te begrijpen hoe zij de zaken zien. Je volgt hun
ontwikkelingsritme en geeft bij het opdragen van (vervelende)
taken een uitleg die in hun ogen betekenisvol is.

Begeleidend

Een begeleidende benadering betekent dat je gepaste hulp en
begeleiding geeft aan je sporters. Je doet dat door de stappen die
nodig zijn voor het uitvoeren van een oefening of techniek samen
met hen door te nemen, waarna ze zelfstandig kunnen oefenen en
vragen kunnen stellen indien nodig. Samen met je sporters sta je
constructief stil bij gemaakte fouten, zodat ze zelf inzien wat beter
kan en hoe ze zichzelf kunnen verbeteren.

Verduidelijkend

Een verduidelijkende benadering betekent dat je duidelijke
verwachtingen communiceert naar je sporters; je wil hierbij
transparant en helder zijn. Je houdt bovendien ook de vinger
aan de pols door goed na te gaan of de gecommuniceerde
verwachtingen goed werden gevolgd.

Eisend

Een eisende benadering betekent dat je discipline eist van je
sporters door krachtige en bevelende taal te gebruiken waarin je
duidelijk maakt wat je sporters moeten doen. Je wijst je sporters
op hun plichten.

Dominerend

Een dominerende benadering betekent dat je je macht laat
gelden om je sporters tot de orde te roepen. Je zet je sporters op
hun plaats door hen schuld- of schaamtegevoelens aan te praten.

Opgevend

Een opgevende benadering betekent dat je er, na herhaaldelijke
tussenkomsten, de brui aan geeft. Je laat sporters hun eigen zin
doen en je zit niet langer achter hun veren, want uiteindelijk moeten
ze leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.

Afwachtend

Een afwachtende benadering betekent dat je het initiatief bij je
sporters legt. Je hebt de neiging om af te wachten wat je sporters
zullen doen. Je plant niet te veel en laat de zaken meer op hun
beloop.
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Nieuwsgierige Nienke en Willem die niet wil ontgoochelen
Nienke (10) volgt al drie jaar tennisles. Wekelijks vertrekt ze enthousiast naar de training: ze vindt
het geweldig om nieuwe dingen te leren. Omdat ze nieuwsgierig is, stelt ze vragen aan de trainer
en gaat ze ook zelf op zoek naar manieren om haar bal over het net te krijgen. Tijdens de training
kan ze zo opgaan in haar spel dat de tijd voorbijvliegt.
Willem (15) speelt al volleybal sinds zijn zesde en hij is er intussen behoorlijk vaardig in geworden.
Zowel de trainer als zijn ouders zijn erg opgetogen als hij goed presteert en zijn ploeg aan een
overwinning helpt. Willem is echter heel gevoelig voor wat zijn trainer en teamgenoten van hem
verwachten en soms is hij bang om zijn ouders te ontgoochelen. Hij doet dan ook zijn uiterste
best om hun verwachtingen in te lossen.

Misschien herken je deze beschrijvingen van Nienke en Willem wel. Sommige jongeren, zoals Nienke, zetten zich in omdat ze echt graag sporten. Ze scheppen er oprecht
plezier in om hun techniek en tactisch inzicht bij te schaven. Anderen werken zich eerder
uit de naad om te bewijzen dat ze een selectie waard zijn of, zoals in het voorbeeld van
Willem, omdat ze aan de verwachtingen van hun trainer, ouders en/of teamgenoten
moeten voldoen. Terwijl de inzet van Nienke voornamelijk door plezier wordt gedreven,
ervaart Willem druk om zich in te zetten.
Inzicht in de drijfveren van sporters kan helpen om te begrijpen waarom sommige
sporters boven zichzelf uitstijgen, terwijl anderen zich slecht in hun vel voelen.26 Zo zijn
sporters met de juiste motivatie meer betrokken bij de training, komen ze graag naar
de sportclub, passen ze zich vlot aan in een nieuwe groep en presteren ze beter.27 De
vraag is dan ook welke types motivatie er bestaan en welke een gunstig dan wel een
ongunstig effect hebben op de ontwikkeling en het functioneren van sporters (zie ook
Hoofdstuk 2).

Verschillende soorten motivatie: intrinsiek en extrinsiek
Over spelplezier: intrinsieke motivatie
Jeugdcoaches hopen kinderen niet alleen sporttechnische en tactische vaardigheden bij te brengen, ze willen graag dat jongeren plezier beleven aan hun sport. Als jongeren geboeid zijn door hun sport, de opgedragen oefeningen als leuk en uitdagend
ervaren en graag naar de sportclub komen, dan stemt dat coaches en ouders gelukkig.
Plezier zorgt er bovendien voor dat sporters zich meer inzetten, zich beter voelen en hun
sport langer volhouden.28
Wanneer jongeren activiteiten uitvoeren die ze leuk of boeiend vinden, dan zeggen
motivatiepsychologen dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn.12 De activiteit op zich schenkt
voldoening. Nieuwsgierigheid, interesse, geboeidheid en uitdaging vormen de drijfveren bij het uitvoeren van intrinsiek motiverende activiteiten. Als een kind zegt ‘dat de
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training tof was’, dan wist de trainer de intrinsieke motivatie van dat kind te stimuleren.
Nienke is een intrinsiek gemotiveerde sporter. Ze is gebeten door het tennis en ze schept
er oprecht plezier in om nieuwe dingen te leren.
Kinderen (maar ook volwassenen) voelen zich aangetrokken tot intrinsiek boeiende
activiteiten, omdat ze dan spontaan handelen. Zo valt het wel vaker voor dat jonge basketbalspelers, die graag basketbal spelen, dat ook tijdens het speelkwartier op school
doen. Ze basketten gewoon graag en blijven het daarom ook doen. Als we dingen doen
die we graag doen, dan kunnen we helemaal onszelf zijn. We voeren ze uit met heel
veel zin of, om het met een oer-Vlaams woord te zeggen, met goesting. Ze vormen een
directe expressie van wie we zijn.29

Wat vinden je sporters boeiend?
>

Herinner je je momenten dat je sporters oprecht plezier beleefden tijdens een
training of wedstrijd? Waaruit kon je dat afleiden? Had dat een effect op hun
inzet en prestaties?

Als het spelplezier ontbreekt: extrinsieke motivatie
Hoewel het werken met jeugdsporters zoals Nienke veel voldoening geeft voor een
coach, vertellen coaches regelmatig dat kinderen heel andere motieven hebben om
te sporten. Kinderen hebben het gevoel dat ze zich moeten bewijzen of dat ze, zoals
in het voorbeeld van Willem, aan externe verwachtingen moeten voldoen. Bovendien
vereist sport vaak veel training en discipline, waarbij dezelfde activiteiten vaak herhaald worden. Dergelijke routineactiviteiten zijn meestal niet echt opwindend; ze zijn
niet intrinsiek boeiend. Kortom, behalve bij intrinsieke motivatie of bij een gebrek eraan
spelen andere motieven een rol. We spreken in dit geval van extrinsieke motivatie. In
tegenstelling tot intrinsieke motivatie is het sporten in dit geval geen doel op zich, maar
dient het een ander doel. Sporten wordt dan een middel om bijvoorbeeld een selectie
af te dwingen, roem en waardering te krijgen, technisch progressie te maken of fysiek
sterker te worden.
In de motivatieliteratuur golden intrinsieke en extrinsieke motivatie aanvankelijk als
elkaars tegenpolen.30 Men ging ervan uit dat hoe meer plezier jongeren beleefden aan
hun sport op zich (intrinsieke motivatie), hoe minder externe factoren, zoals het behagen
van de coach of ouder (extrinsieke motivatie), een rol speelden en omgekeerd. Intrinsieke motivatie werd hierbij bestempeld als een wenselijk type motivatie en extrinsieke
motivatie als een ongunstig type motivatie. De Zelf-Determinatie Theorie nuanceert de
opdeling tussen intrinsiek en extrinsiek vanuit het idee dat ook extrinsiek gemotiveerde
sporters op een vrijwillige wijze kunnen handelen, bijvoorbeeld wanneer ze inzien
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waarom een bepaalde oefening tijdens de training zinvol is, zoals in het voorbeeld van
Sam.11

Sam weet waarom
Sam (14) vindt krachttraining het minst leuke deel van de voetbaltraining en zou het liefste
alleen met balvaardigheid of spelvormen bezig zijn. Toch doet hij ook tijdens de krachttraining
erg zijn best, omdat hij beseft dat meer kracht in de benen hem voordelen kan opleveren tijdens
de wedstrijden.

Sam vindt krachttraining op zich niet leuk en misschien heeft hij er zelfs een hekel
aan. Hij is dus extrinsiek gemotiveerd voor de krachttraining. Toch zet hij zich vrijwillig
in. Zich inzetten tijdens de krachttrainingen is voor hem belangrijk om een verder gelegen doel te bereiken, namelijk het verbeteren van zijn trapkracht. Sommige activiteiten,
hoewel niet boeiend en dus extrinsiek gemotiveerd, gaan dus gepaard met een gevoel
van psychologische vrijheid en keuze. Het is duidelijk dat dit type extrinsieke motivatie
van een heel andere aard is dan wanneer Sam zich zou inspannen voor de krachttraining
om kritiek van zijn trainer te vermijden. Dit voorbeeld illustreert dat de tweedeling tussen
intrinsieke en extrinsieke motivatie onvoldoende het rijke palet aan onderliggende drijfveren beschrijft.31 De Zelf-Determinatie Theorie11 onderscheidt daarom diverse types
extrinsieke drijfveren, die verschillen in de mate waarin sporters uit eigen beweging, en
dus vrijwillig handelen.

Een verfrissend onderscheid:
over mOEtivatie en zin om te sporten
Omdat sporters bij zowel externe als interne druk een gevoel van dwang, druk en
conflict ervaren, horen ze samen thuis onder de grotere noemer gecontroleerde motivatie of speelser gezegd moetivatie.33 De overige drie types motivatie (zie Figuur 1.1.),
namelijk intrinsieke motivatie, integratie en persoonlijke zinvolheid, worden
gekenmerkt door een gevoel van psychologische vrijheid en keuze, en vallen onder de
noemer auto-nome motivatie of zin. Wat autonome motivatie typeert is dat sporters het
gevoel hebben zelf de oorsprong te zijn van hun gedrag, waardoor ze ook meer
verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces.11
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Hoewel de tweedeling tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie voor langere tijd de
motivatieliteratuur domineerde, liet men sinds de eeuwwisseling deze tweedeling varen
ten voordele van het onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.12, 25
Figuur 1.1. laat zien dat het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek niet samenvalt
met het onderscheid tussen gecontroleerde en autonome motivatie: intrinsieke motivatie vormt immers slechts een van de drie types autonome motivatie en extrinsieke motivatie bevat types die zowel gedwongen (externe druk en interne druk) als vrijwillig van
aard zijn (integratie en persoonlijke zinvolheid). De vraag voor de coach is dus niet langer
of een sporter iets plezierig vindt of iets doet om een extern doel te bereiken (intrinsiek
versus extrinsiek), maar of de reden voor het uitvoeren van de activiteit aansluit bij wat
de sporter zelf wil of het eerder een zaak is van druk en verplichting. Kortom, de cruciale
vraag wordt: heeft de sporter het gevoel dat hij/zij de activiteit wil of moet uitvoeren?
Dat is ook in de praktijk een belangrijke evolutie in het denken over motivatie. Sommige opdrachten en oefeningen zijn immers niet bijzonder boeiend voor sporters en
sportcoaches vinden het ook best moeilijk om de interesse van kinderen voor vervelende activiteiten te wekken. Het gebrek aan plezier betekent echter niet per definitie
dat het uitvoeren van deze vervelende opdrachten een verplicht karwei hoeft te zijn voor
sporters. Ze kunnen ze ook met een grotere bereidheid en wil uitvoeren als de coach
de meerwaarde ervan weet te duiden, zodat de vervelende activiteit in de ogen van de
sporters zinvol wordt.

Amotivatie: als motivatie afwezig is
Hoewel jongeren onderling sterk kunnen verschillen in hun drijfveren om inspanning
te leveren tijdens een training of wedstrijd, worden coaches soms ook geconfronteerd
met sporters die helemaal niet gemotiveerd zijn om zich in te zetten. In de Zelf-Determinatie Theorie hanteert men de term amotivatie om een gebrek aan motivatie weer te
geven. In het geval van amotivatie vertonen sporters weinig tot geen intentie en energie
om deel te nemen aan de training en zijn ze nauwelijks betrokken bij wat er gebeurt. Ze
lopen de kantjes ervan af en beperken hun inspanningen tot een minimum. Ze stellen
zich tamelijk passief op, bijvoorbeeld omdat wat de coach verwacht boven hun mogelijkheden ligt.45 Op langere termijn kunnen deze sporters hulpeloos of onverschillig
worden. Ze vragen zich af waarom ze zich nog langer zouden inzetten voor hun sport en
de kans is dan ook groot dat ze uiteindelijk afhaken.46, 47
Het is interessant dat er verschillende types amotivatie bestaan.48, 45 We proberen elk
type te illustreren aan de hand van een concreet voorbeeld.
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‘Het lukt me toch niet’
De laatste maanden loopt Marieke (14) humeurig rond. Tijdens trainingen kan er soms nog een
lach af, maar als een wedstrijd eenmaal gespeeld is, slaat haar humeur om. Vorige week schoot
ze helemaal vol bij het eindsignaal. Snikkend trapte ze haar sporttas weg en plofte ze op de bank
met de handen voor haar ogen. Toen haar emoties een beetje bekoeld leken sprak coach Cedric
(28) haar aan. ‘Marieke, gaat het wat?’ vroeg hij, waarop Marieke zuchtte: ‘Pff, ik stop ermee!
Al weken probeer ik mijn shotpercentage te verhogen, maar ik gooi echt alles ernaast. Ik kan
gewoon niet basketten!’ ‘Ik heb nochtans heel wat goede acties gezien op het veld vandaag’,
zo zei Cedric om haar wat moed in te spreken, maar het wilde niet baten. ‘Als je niet binnen kan
shotten, dan leveren die acties niet veel op, hé. Tijdens de training lukt het mij wel maar tijdens
een wedstrijd... pff, ik wil naar huis...’ snikte Marieke verder.

Een gebrekkige motivatie kan, ten eerste, voortkomen uit een gebrek aan zelfvertrouwen of een gebrekkig geloof in het eigen kunnen. In het voorbeeld hiervoor voelt
Marieke zich niet (meer) bekwaam genoeg om shots te scoren. Het maakt haar onzeker en ze raakt erdoor ontmoedigd. Iedereen kan natuurlijk een mindere dag hebben,
maar als dergelijke ervaringen zich opstapelen dan bestaat de kans dat sporters minder
bereid zijn een inspanning te leveren, en ze zelfs passief en lusteloos worden. Het risico
hierbij is dat sporters de training gewoon ondergaan en er nog weinig of geen voldoening meer uithalen.

‘Die aanpak zal toch niks uithalen’
Dit weekend speelt de ploeg van Viktor (16) tegen een ploeg waarmee ze de vijfde plaats in het
klassement delen. De coach wil dat ze in die wedstrijd met de hele ploeg heel dicht op de man
verdedigen. De tegenstanders bieden goed weerwerk en de eerste minuten gaat de wedstrijd
gelijk op. Maar dan wordt Viktor tweemaal op rij gepasseerd wanneer zijn tegenstander een
1-1-actie onderneemt. Als Viktor wat meer afstand neemt, roept zijn coach: ‘Viktor, dichter
verdedigen! Je moet druk zetten op de speler met bal.’ Viktor kijkt radeloos naar zijn coach en
denkt: ‘Pff, dat is niet de goede aanpak. We kunnen beter in zone spelen’

Dit voorbeeld illustreert dat een gebrek aan motivatie, ten tweede, ook toe te schrijven kan zijn aan een gebrek aan geloof in een bepaalde trainingsmethode, techniek of
tactiek. In dit voorbeeld kan Viktor weliswaar denken dat hij over voldoende vaardigheden beschikt om defensiever te spelen en druk te zetten op zijn tegenstander, maar
verwacht hij tegelijkertijd niet dat op de man spelen zal worden beloond met een beter
wedstrijdresultaat, bijvoorbeeld omdat de tegenstander gewoon te sterk is.

‘Het is te lastig’
De coach van Anne (12) heeft een bijscholing gevolgd en wil de geziene oefenstof rond
balvaardigheid graag integreren in zijn eigen praktijk. Hij beslist om wekelijks dribbeloefeningen
met twee ballen te plannen. Anne is echt moe vandaag, want ze heeft zich al helemaal uitgeleefd
tijdens de sportdag. ‘Goh, zo’n lastige oefening’, zucht ze terwijl ze naar de overkant slentert.
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Sporters kunnen dan wel geloven dat ze in staat zijn om een oefening tot een goed
einde te brengen en dat een bepaalde strategie of methode behulpzaam is, ze kunnen
ook gewoon te vermoeid zijn om zich in te spannen, zoals Anne in dit derde voorbeeld.
Anne wil geen inspanning meer leveren omdat het haar te veel moeite kost. Merk op dat
sporters deze verschillende types gebrekkige motivatie wel vaker samen vertonen: ze
twijfelen aan een strategie en weigeren zich in te spannen omdat ze zich niet bekwaam
voelen om je opdrachten als coach uit te voeren.

Samengevat: de kwaliteit van motivatie telt!
Er bestaan grote verschillen tussen sporters in de soort redenen of drijfveren die ze
vertonen om zich in te spannen voor de training of tijdens een wedstrijd. Behalve de
mate of intensiteit van motivatie is het ook belangrijk om het type drijfveer of de soort
motivatie in rekening te brengen. In dit hoofdstuk bespraken we dat als sporters zich
inzetten omwille van het spelplezier of de persoonlijke zinvolheid van hun sport, ze een
gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaren en meer zin hebben om te sporten.
Sporters die inspanning leveren omdat ze zich daartoe door anderen (d.i. externe druk)
of door zichzelf (d.i. interne druk) verplicht voelen daarentegen, ervaren een gevoel van
druk en spanning. Ze zijn gemoetiveerd om te sporten. In Hoofdstuk 2 zal blijken dat
niet elk type motivatie dezelfde effecten heeft en dat ‘meer soms ook minder is’: een
grotere hoeveelheid motivatie leidt soms tot minder goede resultaten, namelijk als die
van minder goede kwaliteit is.
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Kinderen zijn van nature actief. Ze scheppen er intens plezier in om te
bewegen en in de sportclub zijn ze doorgaans erg leergierig om bij te leren
en zich te ontwikkelen. Tegelijk zijn er ook kinderen die opgeven als het
moeizaam gaat en zelfs afhaken uit de sportclub. Sportcoaches doen er
dan ook goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan te
wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om
hun eigen leerproces in handen nemen en veerkrachtig leren omgaan met
tegenslagen.
Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs in dit boek
dat sportcoaches een dergelijke motiverende rol kunnen opnemen door
tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters, met name,
hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid
en competentie. Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfrelflectie en
bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de dagelijkse coachpraktijk,
verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete
aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in
wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol
motiverend kunnen handelen. Thema’s zoals de (de)motiverende rol van
keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van
druk komen aan bod.
Doorheen het boek wordt duidelijk dat als sportcoaches investeren in de
vitamines voor groei, dit niet enkel de ontwikkeling van hun sporters ten
goede komt, maar ook hun eigen coachplezier. Coaches die zich de kunst
van het motiveren trachten eigen te maken, zullen daar dus ook zelf de
vruchten van plukken!
Bestel het boek via www.acco.be/motiverendcoachen
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