Samenvatting lezingen Talentontwikkeling
in de sport
Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT), aangesloten bij het Amsterdam Institute of Sport
Science (AISS) en Athletic Skills Model (ASM) organiseerden zaterdag 9 april een openbare
lezing over talentontwikkeling in de sport. In deze samenvatting nemen we u op hoofdlijnen
mee door de verhalen van: Wethouder Peeters, ASM grondlegger René Wormhoudt, Hoogleraar Geert Savelsbergh, en Professor dr. Jean Côté.

TALENTONTWIKKELING IN DE SPORT
Terwijl beneden in het zwembad een snorkelworkshop werd gegeven, presenteerde het
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) zijn sportontwikkelingsmethode op de nieuwe locatie,
het gloednieuwe indoor sportcomplex Olympiakwartier, tegenover het Topsportcentrum aan
de Pierre de Coubertinlaan in Almere Poort.
Wethouder sport René Peeters was zichtbaar trots op wat hij ‘Deel 1 van de droom’ noemde.
Naast het topsportcentrum en het indoor sportcomplex is dat ook de totstandkoming van het
AKT in Almere. Een dag eerder opende Peeters samen met topsporter Pieter van den Hoogenband al het zwembad in het sportcomplex.
Topspreker was de Canadese professor Jean Côté, die een wetenschappelijke onderbouwing
gaf aan de Athletic Skills Model (ASM)-methode die het AKT gebruikt. Daarmee kunnen we
coaches helpen om betere atleten én betere mensen te ontwikkelen. Volgens Côté moet je al
jong beginnen met sporten, maar één sport heel veel spelen is niet voldoende.
Fysiotherapeut René Wormhoudt, betrokken bij voetbal (AFC Ajax), American football, zwemmen, basketbal en handbal op het hoogste niveau, toonde overtuigende voorbeelden van het
succes van het Athletic Skills Model in de praktijk. Hij ontwikkelde het model samen met Jan
Willem Teunissen en Geert Savelsbergh, hoogleraar aan de Faculteit der Bewegingswetenschap van de VU Amsterdam. Wormhoudt noemt Almere “uniek in de combinatie van top- en
breedtesport, talentontwikkeling, bewegingsonderwijs en revalidatie”.
Zijn collega Savelsbergh, inmiddels lector Talentontwikkeling bij Bewegen, Sport en Voeding aan de Hogeschool van Amsterdam, liet net als Wormhoudt zien wat de impact is van
multisporten.“Eerst moet je talent ontwikkelen en dan pas kijken wat je ermee kunt doen.”
De vierde verdieping van het indoor sportcomplex was niet alleen het toneel van de presentatie
van het AKT, dat is aangesloten bij het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) en Athletic
Skills Model (ASM) voor talentontwikkeling in de sport. De vloer was ook voor een demonstratie van talentvolle jongeren die, met de ASM methode, trainen voor nationale- en wereldkampioenschappen – uiteindelijk - de Olympische Spelen.

“DIT IS DE POORT NAAR SUCCES IN DE SPORT!”
“Deel 1 van de droom die we een aantal jaren geleden hadden, is gerealiseerd. Niet alleen de sporthal en het zwembad, maar ook het Almere Kenniscentrum Talent (AKT).”
Wethouder René Peeters is een tevreden man. Hij heeft zowel Sport als Jeugd in zijn portefeuille en
ziet met de realisatie van het indoor sportcomplex Olympiakwartier beide thema’s samenkomen.
Behalve het Rijk zien ook de provincie en gemeente het belang van investeren in sport en bewegen,
omdat, aldus Peeters: “Het gaat over samenwerken, zelfvertrouwen, leren verliezen en winnen”.
Almere heeft daarbij als voordeel dat ze veel ruimte heeft en deel uitmaakt van de Amsterdamse Metropoolregio. De komende twee tot drie jaar gaat er daarom nog veel meer gebouwd worden in PoortOost, waar nu ook het indoor sportcomplex staat. Bovendien wonen er in Almere heel veel jonge mensen en is het Almeerse onderwijs steeds meer gericht op bewegen en gezond leven.
VOOR IEDEREEN
Volgens Peeters houden inmiddels circa 35 bedrijven in de provincie Flevoland zich bezig met topsporters, testen, trainen en begeleiden van (jonge) sporters en hun ouders. Hij wees op een aantal Almeerse topsporters, zoals Clarence Seedorf (voetbal), Remy Bonjasky (kickboksen) en Lilian de Geus
(windsurfen). Overigens benadrukte hij dat de talentontwikkeling van het AKT niet alleen draait om
de begeleiding naar topsport, maar voor iedereen is die wil sporten en bewegen. Met het toegepaste
Athletic Skills Model kun je snel zien waar mensen goed in zijn.
“Deel 2 van de droom is het doorontwikkelen van het bewegen in het onderwijs en de omgeving. Het
Regionaal Opleidingscentrum (ROC) gaat hier een nieuw gebouw neerzetten met een sportopleiding
en een school voor voortgezet onderwijs. Beide gaan gebruik maken van de multifunctionele sporthal
op de bovenverdieping van dit gebouw. En we willen de omgeving beweegvriendelijker maken voor
iedereen, zodat dat een nationaal gebied voor bewegen en sporten wordt.

“PROEVEN VAN ZOVEEL MOGELIJK SPORTEN IN DIVERSE OMGEVINGEN”
“Het gaat erom wat je doet, met wie en waar. Persoonlijke betrokkenheid bij activiteiten, de kwaliteit van je relaties en een geschikte omgeving; ze zijn allemaal van invloed op je performance,
je participatie en je persoonlijke ontwikkeling.”
De Frans-Canadese Jean Côté is professor aan de Queens University in Kingston, Canada. Hij onderzoekt de invloed van ontwikkelings- en psychosociale factoren op sport, sportprestatie en –deelname.
Daarbij kijkt hij vooral naar de complexe interactie tussen kinderen, ouders en coaches bij de talentontwikkeling en het behalen van persoonlijke groei. Hij ontdekte variabelen in het gedrag van families,
sportdeelnemers en coaches die de gewenste condities creëren voor uitblinken in en deelnemen aan
sport.
Welke sportprogramma’s voor jongeren stimuleren de ontwikkeling van betere atleten én betere
mensen?“Het begint al met het gedrag van coaches, de rol van de ouders en de trainingsmethoden”,
aldus Côté. Hij vroeg zich af welke processen helpen om de juiste ontwikkelingen te bereiken. Activiteiten, relaties en omgeving spelen daarin een doorslaggevende rol. “Sport is een allesomvattende
manier om naar mensen te kijken. Het is meer dan bewegen. Sporten doe je niet alleen; er zijn veel
mensen betrokken bij de (jonge) sporter. En er is een ‘setting’ waar het sporten plaatsvindt; een omgeving voor volwassenen is echter niet altijd de juiste omgeving voor kinderen.”

PERFORMANCE, PARTICIPATIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Volgens Côté draait het om wat je doet, met wie en waar. Aan de basis staan: persoonlijke betrokkenheid bij activiteiten, de kwaliteit van je relaties en een geschikte omgeving. Als je er één verandert,
veranderen ze allemaal. Ze zijn alle drie van invloed op je performance, je participatie en je persoonlijke ontwikkeling (de drie p’s). En daarvoor heb je vaardigheden (competence), zelfvertrouwen (confidence), betrokkenheid (connection) en karakter (character) nodig. “Het gaat om leervaardigheden in
je vroege jeugd (rond een jaar of 8). Denk aan initiatief nemen, verantwoordelijkheidsgevoel, doelen
stellen, etc. Die vaardigheden kunnen ze thuis, op school en later op het werk weer inzetten.”
Hij onderscheidt vier manieren van leren, gestuurd door ‘prototypes’ van activiteiten: rationeel leren
door weloverwogen trainen, emotioneel leren door spelend trainen, informeel leren door spontaan
trainen en creatief leren door weloverwogen spelen. Emotioneel en creatief leren gebeurt intrinsiek,
informeel en creatief leren past het best bij jongeren. “Tienjarigen denken in het nu, zij kijken niet
vooruit. Op korte termijn kun je zo op een leuke manier leren.” Daarom is Côté een voorstander van
‘sampling years’; kinderen laten proeven van zoveel mogelijk sporten in diverse omgevingen. “Sommigen zullen specialiseren en sommigen zullen afhaken, maar de meesten zal het helpen om een hoog
niveau op alle drie p’s te bereiken.”
DE ROL VAN DE COACH
De impact van de relatie tussen de coach en de sporter hierop is groot. “Goede coaches zijn mensen die zich om je bekommeren, je inspireren, je intellectueel stimuleren. Ze zijn er voor jou, stellen
vragen en vertellen je niet wat je moet doen. Het zijn ‘transformational leaders’; ze kunnen jouw leven
veranderen. Transactionele leiders doen dat niet; die zijn meer van iets terugverwachten of straffen.”
Côté onderzocht een seizoen lang de invloed van transformational leiderschap op de 3 p’s. Zij gebruikten intellectuele stimulatie, geïdealiseerde invloed, inspirerende motivatie en individuele aandacht.
“Ze gingen naar ieder kind en toonden dat ze hen zagen als mensen.” Zijn conclusie is dat het ‘wat’
belangrijk is, maar dat het vooral gaat om het ‘hoe’ bij coaching, als je vaardigheden, zelfvertrouwen,
betrokkenheid en karakter wilt ontwikkelen bij sporters. Dat maakt ze niet alleen een beter mens,
maar ook een betere sporter.
OMGEVINGSFACTOREN
Je hebt dus vaardigheden én motivatie nodig. Een gevarieerde omgeving helpt daarbij. Dat voorkomt
verveling, burn out en afhaken. De omgeving waarin je opgroeit speelt een belangrijke rol, omdat
sport op een andere manier georganiseerd is in een dichtbevolkte stad dan op het platteland. Er
komen meer topatleten uit kleine plaatsen dan uit grote steden, blijkt uit onderzoek van Côté. Het omslagpunt ligt bij plaatsen met 50.000 – 100.000 inwoners: die leveren de meeste topatleten. Plaatsen
met minder inwoners leveren toch nog 39% van de topsporters, terwijl steden met meer dan 5 miljoen
inwoners slechts 0,7% van de topsporters voortbrengen. Dat zou betekenen dat Almere al te groot is
voor een piek aan topatleten…
“De integratie van het sportsysteem met familie, school en lokale gemeenschap creëren een persoonlijke leeromgeving. Mensen in kleine plaatsen kennen elkaar, delen dezelfde waarden, geven
stabiliteit en steun. In kleine groepen is de betrokkenheid, het plezier en de persoonlijke inzet groter.
Het versterkt je zelfbeeld omdat je minder snel wordt ‘uitgeloot’; je mag langer mee blijven doen.” In
kleine plaatsen is de variëteit in de leeftijd, lengte en vaardigheden van de spelers ook groter.
ANDERS DENKEN OVER BEWEGEN
Kortom: het Athletic Skills Model staat voor anders denken hoe we kinderen laten bewegen en dit onderzoek ondersteunt die visie. Gedurende ons leven veranderen onze (sportieve) activiteiten, relaties
en omgeving, en wat je doet, met wie en waar is van invloed op je performance, je participatie en je
persoonlijke ontwikkeling. De rol van de coach is daarin belangrijk. Goede coaching is een consequente toepassing van professionele, persoonlijke kennis om de vaardigheden, het zelfvertrouwen,
de betrokkenheid en het karakter van de sporter te verbeteren. Dat kan het beste in een omgeving
die veilig, toegankelijk en intellectueel en fysiek uitdagend is, zodat het afwisseling, spel en plezier
stimuleert.

“TOPPERS SCOREN VEEL HOGER OP BALANS, CREATIVITEIT EN PLEZIER”
“Aanpassingsvermogen is te trainen en de wetenschap ondersteunt ons hierbij. De beginfase van
sporten bij kinderen is heel belangrijk: als je geen plezier heb in bewegen, haak je af.”
René Wormhoudt is van huis uit fysiotherapeut en een van de grondleggers van het Athletic Skills Model (ASM), dat hij samen met Geert Savelsbergh en Jan Willem Teunissen uitwerkte in een gelijknamig
boek. Hij was op hoog niveau actief binnen diverse sporten, zoals American football, zwemmen, basketbal, handbal en voetbal. Bij AFC Ajax voerde hij in 2005 een nieuw talentontwikkelingsmodel in, dat
hij later verwerkte in zijn visie.
“Britse kinderen komen minder vaak buiten dan gedetineerden”, weet Wormhoudt. Maar ook in
Nederland zijn de ontwikkelingen zorgwekkend. “We zijn minder fit, zijn dikker, hebben meer suikerziekte, hartfalen, etc.” Uit onderzoek blijkt dat het aantal blessures van Nederlandse kinderen tussen
de 9 en 12 jaar zelfs bijna is verdubbeld, naar 250.000. Almere heeft wel meer bewegingsonderwijs,
maar ook hier hebben kinderen meer blessures zoals pols- en armbreuken, omdat ze te weinig en te
eenzijdig bewegen.
PLEZIER EN CREATIVITEIT
Wormhoudt waarschuwt dat het niet gezond is om kinderen al heel jong topsport te laten bedrijven.
Want behalve de kans op blessures gaat het ook om plezier. “Veelzijdig bewegen is goed, maar daar
moet het niet bij stoppen. Wij zoeken naar structuur en aanpassingsvermogen in andere activiteiten,
spelvormen en sporten. Veel Olympische sporters hebben meerdere sporten gespeeld in hun jeugd,
al wonnen ze toen geen medailles. Toppers scoren veel hoger op balans, creativiteit en plezier.” Die
eigenschappen zie je het meest bij buitenspelen. “Als je niets aan kinderen vraagt, maar ze alleen een
opdracht geeft, krijg je geen creativiteit.”
Het Athletic Skills Model onderscheidt tien ‘grondvormen’ van bewegen: van balanceren en vallen tot
bewegen op en het maken van muziek. Daarbij zijn zowel oog-handcoördinatie als oog-voetcoördinatie
belangrijk voor elke sport, omdat ze elkaar versterken. Wormhoudt: “Het ondersteunt de ontwikkeling
van het totale vermogen van de sporter, want spieren zijn dom; het zit allemaal in het hoofd.” Ook buiten de sport zijn deze vermogens zeer bruikbaar, wat Wormhoudt betreft: “Als je meer sporten doet,
is je carrière langer, ben je beter belastbaar. Je kunt veel meer uren maken met je lichaam als je verschillende systemen gebruikt in plaats van één.” Het resultaat: “Minder blessures, betere prestaties,
minder drop outs. En sociaal gezien is het ook leuker om te doen”.
AANPASSINGSVERMOGEN
Het programma van ASM gaat dus niet alleen om bewegingen en coördinatie, maar ook om de ‘conceptuele transfer’: het gebruiken van elementen uit andere sporten. Denk aan ruimtelijke oriëntatie,
het gebruik van handen en voeten, doelgerichtheid, communicatie, etc. Met het indoor sportcomplex
Olympiakwartier in Almere Poort heeft het ASM nu ook “een plaats waar je naartoe wilt om te bewegen, zonder dat er borden bij staan met wat je waar moet doen”, zegt Wormhoudt. Niet alleen in het
gebouw, maar ook buiten. De bedoeling is dat daar een sportpark komt waarin ‘het aanpassingsvermogen centraal staat’; met banen, velden en parcours in een heuvelachtig landschap waar je kunt
hardlopen, mountainbiken, klimmen, voetballen en nog veel meer. “Alles komt hier bij elkaar, zowel
de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport.”

