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Managementsamenvatting 
 
 
Ondanks het feit dat talentontwikkeling in de sport volop in de aandacht staat en in 
beleidsstukken wordt geschreven dat talentontwikkeling de sleutel is voor Nederland als 
sportland zijn maar weinig talenten die doordringen naar de top en waarvoor een carrière als 
topsporter is weggelegd. Het blijkt dat het bezitten van talent alleen niet voldoende is en dat 
veel factoren hierbij van belang zijn. De factoren belemmeren het proces of beïnvloeden het 
juist positief. Met dit onderzoek is getracht te achterhalen of de weg naar topsport afhankelijk 
is van geluk of dat het mogelijk is hier invloed op te hebben zodat het proces gestuurd kan 
worden.  
 
In overleg met Theo Hutten als opdrachtgever namens NHTV Breda is een onderzoek 
geformuleerd. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een door de opdrachtgever 
eerder ontwikkeld ‘krachtenveldmodel’ wat verschillende fasen van ontwikkeling kent waarbij 
verschillende actoren (coaches, ouders, vrienden, verenigingen, bonden) en factoren (tijd, 
accommodatie, afstand, voorzieningen) een wisselende invloed hebben op de 
competentieontwikkeling van sporters en het leveren van prestaties. Sporten kunnen zo op 
specifieke parameters met elkaar vergeleken worden.  
De probleemstelling voor dit onderzoek naar twee specifieke sporten als vervolg op de 
voorgaande onderzoeken is als volgt;  
 

Hoe verloopt de selectie van talent binnen de sporten 
tennis en badminton in de loop der jaren en waarom haken talenten af? 

 
Het uitgebreide deskresearch en de interviews met deskundigen, talenten en hun ouders 
hebben inzicht gegeven in de situatie binnen de betreffende tak van sport, belangrijke 
competenties voor de sporter en de actoren en factoren die ontwikkeling van de jonge 
sporter in enige vorm (zouden kunnen) beïnvloeden. Met het verkrijgen van deze informatie 
is getracht is naar aanleiding van de probleemstelling het volgende doel te bereiken; 
 

 Inzicht verkrijgen in het traject dat jonge Nederlandse sporters in de sporten tennis en 
badminton doorlopen op weg naar topsport, teneinde aanbevelingen te doen hoe 

talentontwikkeling van kinderen binnen deze sporten het beste vorm gegeven kan worden. 
 
Het krachtenveldmodel en het Canadese Long Term Athlete Development model ofwel het 
LTAD-model wat is opgebouwd uit zes verschillende leeftijdsfases die samen een 
ontwikkelingstraject vormen met als eindpunt de topsport, vormen samen de basis van het 
onderzoek en zijn uiteindelijk zo onderwerp –en sportspecifiek mogelijk ingevuld door het 
krachtenveldmodel voor beide sporten per fase van het Canadese model in te vullen. Door 
de modellen specifieker in te vullen zijn inzichten vertaald in mogelijke te ondernemen acties. 
Uiteindelijk kunnen sporters, begeleiders en andere betrokken partijen geadviseerd worden 
over hoe de weg naar de top het best gerealiseerd kan worden. 
 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn; 

� Trainingscentra met een structuur voor een opleiding tot topsporter samenhangend 
gecombineerd met onderwijs, vervoer en eventueel wonen waarbij de 
sportbeoefening leidend is, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van talent. 
Ondanks dat combinaties van sport en onderwijs (en wonen) veel rendement 
oplevert, zijn deze voorzieningen slechts voor de toptalenten bestemt.  

� De sport is goed te combineren met het basis- en middelbare onderwijs dor o.a. het 
LOOT-onderwijs. Echter zijn in het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs weinig faciliteiten voor de inmiddels vergevorderde talenten. 
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� Het onderwijs schiet tekort in het bewegingsonderwijs waardoor weinig aandacht 
wordt besteed aan het leren bewegen en eigen maken van 
basisbewegingsvaardigheden. De KNLTB speelt hier goed op in door deze taak van 
het onderwijs min of meer over te nemen, de NBB is hierin beperkt waardoor 
badmintonners pas op latere leeftijd basisvaardigheden aanleren.  

� Er bestaan erg weinig verschillen tussen de tennis- en badmintonsport in de invulling 
van het Canadese LTAD-model. Competenties, actoren en factoren komen veelal 
overeen, enkele uitzonderingen daargelaten. Dit zou kunnen betekenen dat indien 
een sporter bepaalde competenties beheerst, meerdere sporten tot de mogelijkheid 
behoren. Minder ontwikkelde competenties kunnen veelal gecompenseerd worden 
met sterk ontwikkelde competenties. Echter bestaan wel verschillen tussen de 
werkwijze en de faciliteiten van de bond en bijbehorende regio’s en verenigingen. 

� Vrienden zijn slechts een zeer korte periode cruciaal voor het wel/niet afhaken van de 
sporter. Kennelijk zijn de onvoldoende gemotiveerde talenten al afgehaakt voordat 
gekozen wordt door te gaan met de intensieve vorm van sport. 

� De communicatie naar ouders laat nogal te wensen over terwijl in bepaalde fases erg 
veel behoefte is aan informatie, advies en begeleiding. 

� De communicatie tussen verschillende trainers is in de meeste gevallen zeer matig 
wat vaak wordt veroorzaakt door de onderlinge concurrentiestrijd. 

� Er wordt door verschillende partijen te weinig en te laat informatie, advies en 
begeleiding gegeven omtrent voeding, mentale begeleiding en sponsoring. 

� Een goede combinatie tussen trainen en groeien is erg belangrijk voor een talentvolle 
sporter. Alle factoren moeten met elkaar in harmonie zijn zodat het kind de juiste 
balans vindt om zich optimaal te ontwikkelen. 

� Intrinsieke motivatie voor de sport is uiteindelijk het allerbelangrijkst om ver te kunnen 
komen in de sport. 

 
De bijbehorende aanbevelingen zijn vervolgens; 

� Het bewegingsonderwijs zou breder uitgezet moeten worden 
� Het LOOT-onderwijs zou toegankelijker gemaakt moeten worden door onder andere 

de capaciteit te vergroten zodat de reistijd van en naar de LOOT-school beperkt blijft. 
� Voor sporters vanaf ongeveer 12 jarige leeftijd zou mentale begeleiding en informatie, 

advies en begeleiding ten aanzien van voeding en sponsoring gegeven moeten 
worden. 

� Om te voorkomen dat sporters op een bepaalde leeftijd afhaken door vrienden en 
veranderende interesses is het belangrijk dat de sport geleidelijk aan intensiever 
word, zodat het blijft passen bij de leeftijdsfase van het kind. 

� Ouders zouden een rol moeten krijgen om een rol aan te kunnen nemen, hulp 
moeten krijgen bij het aannemen van de juiste rol als sportouder en meer inzicht 
moeten krijgen in het proces om zo betrokken te blijven en bereid te blijven te 
investeren in de sport van het kind.  

� Verschillende trainers/coaches  en verenigingen zouden beter samen moeten werken 
door met name onderlinge communicatie over de sporter. 

� De drempel van de Olympische Steunpunten zou verlaagd moeten worden, zodat 
sporters en ouders hier een beroep zullen doen. 

� Kinderen zouden op jongere leeftijd met meerdere sporten kennis moeten maken, de 
kans van slagen zou groter worden als een kind bewust op een door hem/haar zelf te 
bepalen moment voor de leukste sport heeft gekozen. 

 
Gesteld kan worden dat alle onderzoeksvragen beantwoord zijn en de opdrachtgever en de 
Nederlandse sportsector op deze manier inzicht is gegeven in de huidige situatie met 
betrekking tot talentontwikkeling in het algemeen en de situatie binnen de tennis- en 
badmintonsport aan de hand van de verschillende modellen. 
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Voorwoord 
 
 
Als studente van NHTV Breda heb ik de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit onderzoek 
met betrekking op talentontwikkeling binnen de tennis- en badmintonsport. Het onderzoek in 
opdracht van Theo Hutten docent NHTV moest vallen binnen het onderzoeksprogramma 
‘talentontwikkeling in de sport’, maar in overleg hebben we samen mijn onderzoekopzet 
vormgegeven. Uiteindelijk heb ik heel intensief gewerkt aan een onderzoek naar mijn zin, 
waarin ik zelf ook erg geïnteresseerd ben. Ik heb in de interviews gesproken met 
interessante mensen die enthousiast en soms minder tevreden over de situatie, spraken 
over de organisatie van talentontwikkeling binnen de betreffende sport en/of organisatie.  
 
Ik heb geleerd dat over het algemeen veel geregeld lijkt binnen de sport, maar dat wanneer 
je verder kijkt en vraagt je erachter komt dat nog veel te verbeteren valt. Juist daarom heb ik 
de afgelopen maanden als zeer leerzaam ervaren. Ik ben blij dat ik het onderzoek pas heb 
afgerond op het moment dat ik zelf tevreden was over het resultaat, ik sta nu dan ook voor 
meer dan 100% achter het eindresultaat.  
Ik hoop dan ook dat verschillende partijen de informatie zullen gebruiken bij het organiseren 
van talentontwikkeling binnen de (tak van) sport.  
 
Hierbij wil ik graag mijn opdrachtgever Theo Hutten bedanken voor zijn enthousiasme, 
kritische vragen en zijn kijk op de sport. Zijn ideeën hebben mij aan het denken gezet. 
Bovendien heb ik het werken in een groep van acht studenten die allen bezig waren met een 
onderzoek met betrekking tot talentontwikkeling als zeer motiverend en dus positief ervaren. 
Mijn afstudeerbegeleidster Sandra van Lohuizen heeft mij waar nodig goed gestuurd in het 
inhoudelijk op papier zetten van de bevindingen, want dat is iets totaal anders dan de hele 
dag over sport lezen en praten. Uiteraard bedank ik ook alle geïnterviewden die mij bruikbare 
informatie hebben verstrekt. Zonder hen had ik heel veel informatie niet kunnen achterhalen. 
De gesprekken waren veelal heel gezellig en ‘open’. Wat voor mij min of meer heeft 
bevestigd dat ‘sportmensen’ of ze nou in driedelig of trainingspak zijn gekleed in positieve zin 
heel anders zijn dan veel mensen in andere sectoren. 
 
Ik wens u hierbij veel leesplezier aangezien dit rapport met veel plezier is ontwikkeld en 
geschreven. Vragen en/of opmerkingen zijn uiteraard altijd welkom en dan rest mij niets 
meer dan gewoon af te sluiten met een wellicht ‘afgezaagde’ groet, namelijk de…. 
 
 
Sportieve groet, 
 
 
 
Maartje Poppelaars 
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Inleiding 
 
 
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar talentontwikkeling bij kinderen in de tennis- en 
badmintonsport door factoren die van invloed zijn op het wel/niet afhaken van talent te 
achterhalen. Dus welke factoren hebben een positieve invloed op het proces en welke 
factoren kunnen het proces belemmeren. Uiteindelijk is in kaart gebracht welk 
(selectie)traject talenten in Nederland doorlopen, welke voorzieningen en mogelijkheden er 
wel/niet zijn en waarom een deel van de talenten op een bepaald moment afhaakt. 
 
Na een uitgebreid theoretisch kader met uitleg van de gebruikte modellen en theorieën en 
een beschrijving van de methode van onderzoek wordt aan de hand van de modellen in 
kaart gebracht hoe de ideale situatie binnen de sport er uit zou zien. Daarna worden de van 
belang zijnde competenties beschreven om vervolgens aan de hand van het deskresearch 
en de gehouden interviews, welke van beide de uitwerkingen te vinden zijn in de bijlagen, 
een beeld te schetsen van de huidige situatie binnen beide sporten. In dit hoofdstuk worden 
de resultaten geïntegreerd in een model met bijbehorende uitleg. Tenslotte worden in de 
laatste twee hoofdstukken de conclusies en aanbevelingen beschreven. 
 
Behalve gewerkt te hebben aan dit onderzoek, heb ik samen met een andere student een 
opzet gemaakt voor een website voor ouders van jonge sporttalenten, aangezien zij over het 
algemeen te maken hebben met veel onduidelijkheden en onzekerheden. Zij zijn op zoek 
naar informatie, maar weten vaak niet waar de juiste informatie te vinden is en hoe hiernaar 
te handelen. De bedoeling van de website is om ouders hier handvatten voor te bieden door 
een informatieve maar vooral ook interactieve website waar zij met elkaar in contact kunnen 
komen en vragen kunnen stellen aan deskundigen. De opzet voor de website is in de vorm 
van een soort handleiding te vinden in de bijlagen, zodat zowel docenten en studenten van 
NHTV Breda als samenwerkingspartner Rotterdam Topsport hier de komende maanden mee 
verder kunnen.   
 
Bovendien vindt u bijgevoegd de poster die ik heb gemaakt voor het congres ‘Talent 
centraal’ van het NOC*NSF in mei van dit jaar. Deze poster geeft nog eens kort aan waar het 
in dit onderzoek om gaat en wat verwacht kan worden van het eindresultaat. 
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Hoofdstuk I Achtergrond 
 
 
§ 1.1 Aanleiding 
Bij toeval hoorde ik in de wandelgangen van NHTV over het onderzoeksprogramma 
‘talentontwikkeling’. Na hierover geïnformeerd te hebben bij de coördinator van het 
onderzoeksprogramma, Theo Hutten, bleek het te gaan om verschillende onderzoeken met 
betrekking tot de ontwikkeling van jong sporttalent. Ik heb me vervolgens verdiept in het 
onderwerp en kon voor mezelf al heel snel concluderen dat dit een afstudeeronderwerp was 
wat precies bij mij zou passen. Samen met de coördinator van het onderzoeksprogramma 
heb ik vervolgens mijn opdracht geformuleerd.  
 
Met name het afgelopen studiejaar is door een aantal studenten van de NHTV reeds 
meegewerkt aan dit onderzoeksprogramma. Er is door docenten en studenten met name 
veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een model voor talentontwikkeling in de 
sport. Het model is gebaseerd op de ontwikkeling van competenties en het faciliteren van de 
competentieontwikkeling. 
Aan de hand van dit competentiemodel zijn vele vraagstukken ontstaan. Vele relaties en 
afhankelijkheden in het model moeten verder uitgewerkt en onderbouwd worden met cijfers 
en ander materiaal. Het oplossen van de vraagstukken dient uiteindelijk vertaald te worden 
naar concrete acties die talentontwikkeling van kinderen binnen de sport optimaliseren en 
adviseren over hoe zij de weg naar de top het best kunnen realiseren. Binnen het 
programma wordt uitgegaan verschillende actoren en factoren die in verschillende fasen van 
talentontwikkeling een andere, vaak niet goed beschreven invloed hebben. De actoren en 
factoren zijn onlangs vastgelegd in het eerder genoemde (krachtenveld)model dat op dit 
moment steeds verder binnen het programma wordt geconcretiseerd. Het model maakt het 
mogelijk actoren en factoren systematisch te analyseren en sporten met elkaar op specifieke 
parameters te vergelijken. Daarnaast wordt talentontwikkeling benaderd vanuit het denken in 
competenties. Er is zo blijkt uit onderzoek namelijk meer nodig dan alleen talent om 
professioneel sporter te worden. Volgens Theo Hutten zou talent in veel mindere mate 
gericht moeten zijn op selectie en meer op de integrale ontwikkeling van getalenteerde 
mensen. 
 
 
§ 1.2 Probleemanalyse 
Talentontwikkeling in de sport staat volop in de aandacht. In kranten en op tv zijn vaak 
topsporters aan het woord over hun ontwikkeling tot topper, vertellen coaches over hun 
‘geheim’, in beleidsstukken wordt geschreven dat talentontwikkeling de sleutel is voor 
Nederland als sportland. Toch zijn er maar weinig mensen waarvoor een carrière als 
topsporter is weggelegd en dringen dus maar weinig talenten door naar de top. Het blijkt dat 
het bezitten van talent alleen niet voldoende is en dat veel factoren hierbij van belang zijn. 
De factoren belemmeren het proces of beïnvloeden het juist positief. Er wordt relatief weinig 
onderzoek gedaan naar de invloed van deze factoren waardoor het bijna onmogelijk wordt te 
bepalen of de weg naar topsport afhankelijk is van een dosis geluk of dat het mogelijk is hier 
invloed op te hebben zodat het proces gestuurd kan worden.  
 
Het probleem van de Nederlandse sportsector is dat ondanks dat talentontwikkeling veel 
publiciteit krijgt, weinig tot geen aandacht wordt besteed aan het proces dat zij doorlopen. 
Iedere sport en/of bond heeft voorzieningen, maar weinig aandacht wordt besteed aan het 
optimaliseren hiervan door onderzoek te doen. Kortom, er zijn veel goede dingen maar 
helaas is geen sprake van een goed geheel. Dit probleem wordt echter niet door iedereen 
als echt probleem gezien, omdat men vaak niet weet welke factoren van belang zijn.  
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Er is meer nodig dan talent, want aspecten als de rol van ouders, school, overheid, 
verenigingen, beschikbaarheid van accommodaties en faciliteiten, mentale aspecten en 
fysieke gesteldheid spelen een belangrijke rol. Echter wordt hier te weinig aandacht aan 
besteed waardoor veel knelpunten over het hoofd worden gezien of als niet belangrijk 
worden ervaren.  
 
Voorafgaand aan mijn onderzoek was naar mijn mening al duidelijk dat vele verschillen 
bestaan tussen de verschillende takken van sport. Deze takken van sport zouden dan ook 
veel van elkaar kunnen leren, echter wordt hier tot nu toe nog erg weinig gebruik van 
gemaakt. Met name de sportbonden kijken en denken teveel in ‘hokjes’ en komen dan vaak 
niet verder dan hun eigen tak van sport. Men maakt op dit moment niet optimaal gebruik van 
elkaar. Door dit wel te doen zou talentontwikkeling binnen de Nederlandse sportsector sterk 
kunnen groeien en zich kwalitatief verbeteren. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor 
de door mij te onderzoeken takken van sport. Het ontwikkelde competentiemodel vormt dan 
ook een basis voor vele aspecten die binnen dit onderwerp onderzocht kunnen worden. Het 
vraagstuk waarvoor ik gekozen heb is naar mijn mening een aanvulling op deze basis. 
Voordat dingen verbeterd kunnen worden, moet hierin eerst meer inzicht verkregen worden.  
 
 
§ 1.3 Probleemstelling 
Aan de hand van bovenstaande probleemanalyse en mijn keuze voor twee specifieke 
sporten in overleg met de opdrachtgever ben ik tot de volgende probleemstelling gekomen: 
 

Hoe verloopt de selectie van talent binnen de sporten 
 tennis en badminton in de loop der jaren en waarom haken talenten af? 

 
Door uit te gaan van bovenstaande probleemstelling kan meer inzicht verkregen worden in 
de basis van aspecten die binnen het onderwerp ‘talentontwikkeling’ onderzocht gaan 
worden. Dit onderzoek geeft inzicht in de situatie van verschillende takken van sport. Om 
uiteindelijk in deze specifieke sporten verbeteringen te laten plaatsvinden heb ik gekozen 
voor een vraagstuk met betrekking tot de selectie van talent. 
 
Deze probleemstelling zorgt ervoor dat duidelijkheid wordt verkregen in de factoren die 
binnen de betreffende tak van sport van invloed zijn op de ontwikkeling van talent bij 
kinderen. Factoren die het proces dus beïnvloeden, zowel positief als negatief. Duidelijk 
wordt dan in welke mate de actoren en factoren uit het krachtenveldmodel bij deze specifieke 
sport een rol spelen en in hoeverre dit invloed heeft op de groei van talent. Het is belangrijk 
te achterhalen of talent binnen de verschillende sporten uiteindelijk hun doel bereikt. Dit kan 
namelijk iets zeggen over het beleid voor talentontwikkeling binnen de sportbond. Wanneer 
het model wat de sportbonden hiervoor hebben opgesteld niet optimaal is, wordt talent op 
een verkeerde manier begeleid en zullen zij uiteindelijk hun doel niet bereiken en tot de 
‘afhakers’ gaan behoren. Bovendien is onderzocht hoe de selectie van talent binnen deze tak 
van sport verloopt. 
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§ 1.4 Doelstelling 
De kernpunten van de doelstelling komen overeen met de probleemstelling. Naar aanleiding 
van bovenstaande probleemstelling is daarom volgende doelstelling geformuleerd;  
 

Inzicht verkrijgen in het traject dat jonge Nederlandse sporters in de sporten  
tennis en badminton doorlopen op weg naar topsport ,  
teneinde aanbevelingen te doen hoe talentontwikkeling  

van kinderen binnen deze sporten het beste vorm gegeven kan worden. 
 
Gedurende mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar één specifiek aspect van 
talentontwikkeling namelijk, waarom talenten op een bepaald moment afhaken en hoe de 
selectie van talent in de loop der jaren plaatsvindt. Met deze opdracht heb ik me gericht op 
de tennis- en badmintonsport, om deze sporten vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken 
en te bepalen wat de belangrijkste verschillen zijn en wat zij van elkaar kunnen leren. De 
verschillen tussen de sporten hoeven niet te betekenen vergeleken worden met teamsporten 
of andere solosporten. Een ander onderzoek binnen het onderzoeksprogramma kan dan 
dienen dan als referentiekader. 
 
De invulling van mijn afstudeeropdracht dient als onderdeel van een breed programma en 
draagt bij als informatieve aanvulling op andere onderzoeken om zo de bevindingen en 
aanbevelingen te gebruiken bij projecten met betrekking tot talentontwikkeling. Uiteindelijk ka 
mijn onderzoek ook als onafhankelijk onderzoek gelezen worden. De opdracht is niet 
uitgevoerd in samenwerking met een opdrachtgever in de sector, omdat ik het onderzoek 
niet specifiek wilde richten op een bepaalde tak van sport. Hierdoor werd het mogelijk aan 
beide sporten evenveel aandacht te besteden en dus niet één specifieke sport centraal te 
zetten.  
 
 
§ 1.5 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen geven uiteindelijk antwoord op het te onderzoeken probleem. Om een 
antwoord te kunnen geven op de probleem- en doelstelling zijn daarom onderstaande 
onderzoeksvragen opgesteld; 
 

1. Wie behoren tot het Nederlandse talent binnen de racketsporten? 
2. Welke specifieke competenties zijn nodig in de racketsporten? 
3. Hoe wordt talent begeleid in hun weg naar topsport? 
4. Welke weg volgt talent in de racketsporten? 
5. Welke actoren en factoren veroorzaken het afhaken en niet tot optimale groei komen 

van jong talent binnen de racketsporten? 
6. Hoe ervaren talenten en andere belangrijke actoren talentbegeleiding en 

talentontwikkeling binnen deze sporten? 
7. Hoe ziet het ‘krachtenveldcompetentiemodel’ eruit voor de racketsporten? 
8. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen beide en wat is de impact ervan? 
9. Wat kunnen de racketsporten uit het onderzoek en andere sporten van elkaar leren? 
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Hoofdstuk II  Theoretisch kader 
 
 
In dit hoofdstuk worden om, verwarring te voorkomen, definities gegeven van verschillende 
begrippen zoals deze in het onderzoeksverslag worden geïnterpreteerd. Tevens worden 
theorieën en modellen beschreven zoals deze gedurende het onderzoek worden 
gehanteerd. Het theoretische kader dient als basis voor de verantwoording van inhoudelijke 
keuzes in de onderzoeksopzet en vormt een kader van waaruit de onderzoeksresultaten 
verklaard kunnen worden. Kortom, dit hoofdstuk geeft aan vanuit welk perspectief het 
onderzoek is begonnen. 
 
 
§ 2.1 Definities begrippen 
 
Talent 
Om duidelijkheid te scheppen over het begrip (sport)talent kunnen talloze definities gegeven 
worden. Door het toekennen van een bepaalde status aan talentvolle sporters en 
professioneel topsporters wordt onderscheid gemaakt in het type sporter. Door dit 
onderscheid kan topsport door verschillende organisaties op verschillende vlakken begeleid 
worden. Zowel op individueel als op verenigingsniveau zijn hier verschillende mogelijkheden 
voor. De topsportstatus geeft aan in welke fase de sporter zich bevindt (beginner, talent, 
topper) en hoe deze zich verhoudt tot het regionale, nationale en internationale 
prestatieniveau. Bonden gebruiken over het algemeen hun eigen benamingen om aan te 
geven dat je tot de top behoort in jouw leeftijdsgroep of tak van sport. Iedere bond heeft 
hiervoor zijn eigen benaming, maar ze bedoelen vaak hetzelfde.  
 
Het NOC*NSF maakt onderscheid in verschillende statussen1, te weten: 
De A-status behaal je als je een sport beoefent die tot de categorie 1 sporten behoort en als 
je op een senioren wereldkampioenschap of bij de Olympische Spelen bij de beste acht van 
de wereld behoort. Dit geldt ook als je een teamsport beoefent en je met je team bij de beste 
acht komt. Als jeugd/junior kun je in principe niet in aanmerking komen voor een A-status. 
Bonden kunnen sporters hiervoor aandragen. 
De B-status behaal je als je een sport beoefent die tot de categorie 1 sporten behoort en als 
je op een senioren wereldkampioenschap of bij de olympische spelen bij de beste zestien 
van de wereld behoort. Dit geldt ook als je een teamsport beoefent en je met je team bij de 
beste zestien komt. Als jeugd/junior kan je in principe niet in aanmerking komen voor een B-
status. Je mag maximaal vier jaar aaneengesloten en totaal een B-status hebben, daarna 
moet je zijn doorgegroeid naar een A-status of heb je de B-status verloren.  
Tenslotte is de High Potential Status in het leven geroepen voor jonge sporters die voor het 
eerst uitkomen in de seniorencategorie. Sportbonden kunnen eigen sporters hiervoor 
aandragen. Voor sporters die al langere tijd bij de senioren spelen maar nog niet bij de beste 
van de wereld horen, meestal zeer talentvolle jeugdspelers, heeft het NOC*NSF geen ‘naam’ 
en dus ook buiten trainingen om geen extra voorzieningen zoals onkosten of 
inkomstenvervangende vergoeding en individuele begeleiding. Bovendien besteedt het 
NOC*NSF bij deze statussen geen aandacht aan jonge talentvolle sporters die bij de jeugd 
spelen, wat overigens niet zo gek is aangezien bij deze statussen enkel wordt gesproken 
over topsport. 
 

                                                 
��Statusreglement topsporters van het NOC*NSF�
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De Olympische netwerken zijn in samenwerking met  verschillende provinciën opgericht door 
het NOC*NSF. Nederland telt een aantal olympische netwerken waarbinnen lokale 
sportorganisaties betrokken zijn. Een Olympisch Netwerk zet zich gezamenlijk met 
provinciale sportservices in ter verbetering en professionalisering van zowel de breedte- als 
topsport. Het netwerk biedt hoogwaardige producten en diensten voor sporters, 
sportverenigingen en sportbonden. Kort gezegd begeleiden Olympische Netwerken talenten 
op allerlei gebieden die van invloed zijn op de sportieve ontwikkeling. Ten behoeve van 
topsporters en talenten worden faciliteitennetwerken opgebouwd. Je komt voor de speciale 
faciliteiten in aanmerking als je voldoet aan de criteria van topsportstatussen. Een olympisch 
netwerk neemt de statussen van het NOC*NSF over. Heb je van het NOC*NSF een 
bepaalde status ontvangen, dan wordt deze ook door het Olympisch Netwerk verschaft. Heb 
je geen A-, B-, of HP status dan krijg je bij een olympisch netwerk een S1, S2, T1 of T2 
topsportstatus, waarbij de ‘S’ staat voor senioren en ‘T’ voor talent2. De statussen van de 
Olympische Netwerken kunnen per tak van sport verschillen en zijn als volgt: 

� S1 status: Je bent lid van een Nederlandse seniorenselectie en komt uit op 
internationale wedstrijden. De S1 status valt in zoverre samen met een NOC*NSF A- 
en B-status dat deze hieronder vallen. Maar een S1 status wil niet zeggen dat je een 
NOC*NSF A- of B-status hebt.  

� S2 status: Je komt in aanmerking voor deze status als je sport in de hoogst landelijke 
divisie/klasse. Voor individuele sporters geldt dat je als individu uitkomt in de hoogste 
divisie/klasse.  

� T1 Status: Als lid van een Jong Oranje of vergelijkbare selectie en uitkomend voor 
een Nederlands juniorenteam in internationaal verband kan je in aanmerking komen 
voor deze status (sporters die deelnemen aan een EJK / WJK / EJOF, sporters die lid 
zijn van Olympic Talent Team NOC*NSF, Sporters die lid zijn van nationale 
jeugdselectie nationale sportbonden, sporters die lid zijn van nationale talentgroep 
nationale sportbonden). 

� T2 status: Je komt in aanmerking voor een T2 status als je sport in de hoogste 
landelijke divisie/klasse bij de jeugd. Voor sommige sporten kan je ook een T2 status 
krijgen als je in een regionale selectie zit (sporters die uitkomen op het hoogste 
niveau landelijke jeugdcompetitie, sporters die als jeugd uitkomen in een landelijke 
seniorencompetitie, sporters die lid zijn van een regionale jeugdselectie bond, 
sporters die lid zijn van districtsselectie / regionale talentgroep verenigingen). 
 

In alle gevallen geldt dat de hoogste status waar je voor in aanmerking komt je uiteindelijke 
status zal zijn. Speel je bijvoorbeeld voor een eredivisie team en heb je meegedaan aan een 
(junioren)EK dan zal je een T1 of S1 status krijgen en niet een T2 of S2 status. Om in 
aanmerking te komen voor verschillende faciliteiten van onder andere bonden en 
Olympische Netwerken moet op niveau gepresteerd worden, dat wil zeggen minimaal een T1 
(jeugd internationaal), T2 (jeugd regionaal) of eventueel T3 (potentieel T2 op korte termijn) 
hebben.  
 
In dit onderzoek zal geen van bovenstaande definities gehanteerd worden, maar deze 
worden wel ‘in het achterhoofd gehouden’. Het begrip (sport)talent wordt gedurende dit 
onderzoek gebruikt als alle jonge sporters die op weg zijn naar de internationale 
seniorentoernooien en regionaal, landelijk of zelfs internationaal behoren tot het hoogste 
prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Dit komt dus overeen met de T1 en T2 sporters van 
de Olympische Netwerken. Een getalenteerde sporter is in trainingen en wedstrijden beter 
dan (de meeste van) zijn/haar leeftijdsgenoten en heeft de potentie om de top te halen3. 
Kortom, talent is in dit onderzoek een sporter die voldoet aan de T1 of T2 categorie van de 
bond waarbinnen hij/zij een tak van sport beoefend of dit niveau heeft.  

                                                 
2 Topsport-statussen Olympisch Netwerk  
3 Congres ‘Talent Centraal’ van het NOC*NSF, Chris Visscher bewegingswetenschapper op de 
Rijksuniversiteit Groningen�
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Talent behoort dan tot de beste in zijn/haar leeftijdscategorie. Dit betekend dat sporters in de 
jongste leeftijdscategorieën stelselmatig afvallen in deze definitie en dit houdt in dat dus niet 
wordt gekeken naar de jonge breedtesporters. Wel wordt gekeken naar de faciliteiten en 
activiteiten voor deze sporters.  
 
Binnen de tennissport behoren de volgende sporters tot de T1 status: 

� Selectie > 12 jaar (met LOOT-status KNLTB) 
� Selectie > 14 jaar (met LOOT-status KNLTB) 
� Selectie 15-22 jaar (Jong Oranje) 

Binnen de tennissport behoren de volgende sporters tot de T2 status: 
� Behorend tot de Selectie Regionale Jeugd 
� Behorend tot de selectie van een door de KNLTB erkend regionaal trainingscentrum 

 
Binnen de badmintonsport behoren de volgende sporters tot de T1 status: 

� Jong Oranje selectie 
� Nationale Selectie < 15 en 17 jaar 

Binnen de tennissport behoren de volgende sporters tot de T2 status: 
� Leden TopSportSteunpunt (uitgezonderd Nationale Selectie + Jong Oranje) 
� Leden RTC < 15 en 17 jaar) 

 
Topsport 
Over de betekenis van topsport bestaan nogal verschillende definities. Voor het gemak is 
tijdens dit onderzoek de definitie van het NOC*NSF aangehouden die een topsporter 
omschrijft als iemand die internationaal op het hoogste niveau meedoet binnen een erkend 
topsportonderdeel. Dit wil zeggen dat hij/zij deelneemt aan Europese- en 
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Deze definitie zegt dus niet dat iemand 
een topsporter is als hij/zij kan leven van de verdiensten die met het sporten verkregen 
worden. Volgens de omschrijving van het NOC*NSF valt veelbelovend talent wat een 
intensief trainings- en wedstrijdprogramma volgt niet binnen het begrip topsport. 
 
Competentie 
Een groot deel van het onderzoek hangt samen met het competentie –of krachtenveldmodel 
van Theo Hutten. Gedurende dit onderzoek is het begrip ‘competentie’ gehanteerd als 
definitie volgens het competentieboekje NHTV propedeuse VTM, namelijk: de kennis, 
houding, vaardigheden en het gedrag dat nodig is om een bepaalde functie te vervullen. 
Kennis kan in deze definitie beschouwd worden als de inzichten en theorieën die nodig zijn 
om te kunnen handelen, hoewel dit alleen niet voldoende is om ‘iets’ volledig te beheersen. 
Houding kan in deze context omschreven worden als de instelling die iemand toont in 
bepaalde situaties. Het derde kernpunt van de definitie geeft de vaardigheden die iemand 
moet bezitten weer. Dit kan uitgelegd worden als de vaardigheid die iemand moet hebben 
om kennis, inzichten en theorie toe te kunnen passen in een bepaalde functie. Bovendien 
moet je in de meeste functies ook de vaardigheid hebben om goed met mensen om te 
kunnen gaan en moet je weten hoe bepaalde processen werken en hoe daar het beste mee 
om gegaan kan worden. Het laatste kernpunt van de definitie van competentie is gedrag. 
Voorgaande kernpunten kunnen gemeten en verder ontwikkeld worden, maar bij gedrag 
daarentegen gaat het om wat iemand doet en het effect van deze handeling. Gedrag kan 
daarom wel gemeten worden, maar is niet voorspelbaar. Om te kunnen bepalen wat er 
gebeurt moet naar een lager niveau gekeken worden. Bij gedrag gaat het dus om de 
samenhang van de drie bovenstaande punten, omdat ze onderdeel uitmaken van een 
activiteit van iemand die leidt tot een resultaat. Gedrag wordt overigens ook deels bepaald 
door verschillende persoonlijke eigenschappen. 
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Kortom, competenties verwoorden uiteindelijk gedragseisen voor het goed kunnen 
functioneren. Het gaat bij competenties om het vervullen van rollen en functies en de 
resultaten en effecten van de dingen die iemand doet onder bepaalde omstandigheden. In dit 
onderzoek gaat het dus om competenties die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van 
sporttalent en de weg naar topsport. De actoren en factoren die door het onderzoek 
belangrijk zijn gebleken beïnvloeden de ontwikkeling van talent op zowel een positieve als 
negatieve manier en hebben in de verschillende fasen van talentontwikkeling een wisselende 
invloed op de competentieontwikkeling van sporters en het leveren van prestaties. Daarom 
heeft dit onderzoek de competenties in kaart gebracht en waar mogelijk zelfs sportspecifiek.  
 
 
§ 2.2 Modellen 
 
Krachtenveldmodellen Theo Hutten = talentontwikkelingsmodellen 
Theo Hutten heeft als docent op de NHTV en als coördinator van het onderzoeksprogramma 
‘talentontwikkeling’ twee krachtenveldmodellen ofwel talentontwikkelingsmodellen 
ontwikkeld.  
 
De modellen vormen de basis van dit onderzoek en zullen uiteindelijk zo onderwerp –en 
sportspecifiek mogelijk ingevuld worden. Het model voor talentontwikkeling in de sport is 
gebaseerd op de ontwikkeling van competenties en het faciliteren van deze 
competentieontwikkeling. Het model kent verschillende fasen van ontwikkeling waarbij 
verschillende actoren (coaches, ouders, vrienden, verenigingen, bonden) en factoren (tijd, 
accommodatie, afstand, voorzieningen) een wisselende invloed hebben op de 
competentieontwikkeling van sporters en het leveren van prestaties. Omdat het model nog 
niet specifiek is uitgewerkt, worden op korte termijn vele relaties en afhankelijkheden in het 
model verder uitgewerkt. Dit onderzoek levert hier een bijdrage aan. Door de modellen 
specifieker in te vullen kunnen inzichten op den duur vertaald worden in mogelijke te 
ondernemen acties. Uiteindelijk is het doel sporters, begeleiders en andere betrokken 
partijen te kunnen adviseren over hoe de weg naar de top het best gerealiseerd kan worden. 
 
Het eerste model kan gebruikt worden voor jonge talentvolle sporters die beginnen met de 
vaak lange weg naar een topsportcarrière. In het model is te zien dat het gedrag van de 
jonge sporter afhankelijk is van een groot aantal factoren. Voor de factoren persoonlijke 
eigenschappen, leervermogen en lichamelijke ontwikkeling geldt dat ze erg 
persoonsgebonden en moeilijk te beïnvloeden zijn. Deze factoren kunnen dan ook 
nauwelijks gestuurd of veranderd worden. Een aantal andere factoren zoals motivatie en 
ambitie zijn door sturing van onder andere trainers, coaches en andere begeleiders wel te 
beïnvloeden. Verder geeft het model inzicht in verschillende randvoorwaarden waarmee 
sporters te maken hebben. De combinatie van deze factoren en randvoorwaarden bepaalt 
uiteindelijk de prestaties van de sporter welke resulteren in goede/slechte 
wedstrijdresultaten. 
�
Het tweede model, wat niet is afgebeeld omdat het gedurende het onderzoek niet/nauwelijks 
wordt gebruikt is ontwikkeld voor het reeds doorgebroken talent. Dit model toont ondanks de 
kleine verschillen veel gelijkenis met het eerste model. In het tweede model heeft de sporter, 
in tegendeel tot het eerste model waarin het talent wordt aangestuurd door verschillende 
partijen, zelf ook invloed op keuzes met betrekking tot de begeleiding. De basis van het 
onderzoek ligt bij het eerste model, het model voor de jonge talentvolle sporter die probeert 
de top te bereiken.�
�
�
�
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De doen, denken en willen piramide 
Om te kunnen achterhalen hoe de ontwikkeling van competenties beïnvloedt kan worden 
dient duidelijk te worden hoe competent gedrag werkt. In de ‘doen, denken en willen 
piramide’ wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus, waarbij ieder niveau een aantal zaken 
noemt die van invloed zijn op hoe iemand zich wel/niet competent gedraagt. Niet al deze 
niveaus zijn op dezelfde wijze en even gemakkelijk te beïnvloeden. Zoals hierboven te zien 
is, maakt deze piramide onderdeel uit van het krachtenveldmodel. Het uiteindelijke gedrag 
bovenin de piramide wordt in het krachtenveldmodel beïnvloedt door verschillende factoren 
en randvoorwaarden die daarmee ook de resultaten die voortkomen uit het gedrag van de 
sporter bepalen. 
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
Ten eerste heeft het niveau van ‘willen’ vooral te maken met verschillende persoonlijke 
eigenschappen, eigen normen en waarden en cultuur. Persoonlijke eigenschappen die ook 
binnen het niveau van ‘willen’ vallen maar waaraan vaak niet direct gedacht wordt zijn 
bijvoorbeeld leervermogen, lichaamsbouw en motoriek. Het ‘denken’ van iemand wordt 
bepaald door de opvattingen, de houding, het zelfbeeld, de ambitie en de motivatie, kennis 
en vaardigheden die iemand heeft. Het laatste niveau, ofwel ‘doen’ heeft alles te maken met 
het uiteindelijke gedrag wat vertoond wordt. 
 
Long Term Athlete  Development  model 
Het Long Term Athlete Development model ofwel LTAD-model is een oorspronkelijk 
Canadees model. Het model is een verzameling van kennis en ervaring en geeft een visie op 
sportbeoefening en talentontwikkeling. Het model is een hulpmiddel en startpunt voor het 
vormgeven van verbetering in de betreffende situatie. Het model garandeert echter geen 
succes aangezien het (nog) niet passend is voor elke sporttak en situatie, maar geeft 
duidelijk een aantal kritische succesfactoren per leeftijds- en ontwikkelingsfase aan. Het 
NOC*NSF merkt verschillende knelpunten op van programma’s voor talenten die door de 
juiste hantering van het LTAD-model voorkomen en/of opgelost kunnen worden.  
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Ten eerste worden seniorenprogramma’s en trainingsmethoden te vaak toegepast op 
junioren. Ten tweede zijn veel programma’s te prestatiegericht en te weinig op oefening, 
training en ontwikkeling. Vervolgens focust men zich te vaak op de korte termijn en moeten 
prestaties in relatie gebracht worden met biologische leeftijd. Bovendien worden andere 
indicatoren dan prestaties te weinig meegewogen in de in- en uitstroom van jonge sporters. 
Tenslotte is het aantal trainingsuren in de opleidingsfase veelal ontoereikend. Door deze 
knelpunten stagneert onder andere de doorstroom van talenten in de overgangsfase naar 
fulltime programma’s en internationaal niveau en blijft de benaming van het ‘sporttalent’ 
onvoldoende geconcretiseerd en te vrijblijvend. Bovendien worden taken en 
verantwoordelijkheden te weinig vastgelegd waardoor vaak onduidelijk is wie wat doet. 
Tenslotte zijn de afspraken die begeleiders en opleiders maken over de ontwikkeling en 
opleiding van talenten niet duidelijk en wordt te weinig vastgelegd. Dit wordt volgens de visie 
van het NOC*NSF op het LTAD-model onder andere veroorzaakt door de vaak wisselende 
coaches en de beperkte ervaring die veel trainers/coaches hebben. 
 
Het LTAD-model ofwel Meerjaren Opleidingsplan is opgebouwd uit zes verschillende 
leeftijdsfasen die voor jongens en meisjes niet helemaal hetzelfde zijn aangezien meisjes 
over het algemeen voorlopen in hun zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling. De fasen 
spel, oriëntatie, leren trainen, trainen voor omvang, trainen voor hoog niveau en trainen om 
te winnen maken ieder onderdeel uit van het Meerjaren Opleidingsplan door de op deze 
fasen van invloed zijnde doelen, competenties, randvoorwaarden, actoren en factoren weer 
te geven. De ‘spelfase’ gaat vooral om het spelend leren bewegen en in de ‘oriëntatiefase’ 
maakt het kind kennis met een aantal sporten. Vervolgens heeft het kind in de fase van 
‘leren trainen’ voor een specifieke sport gekozen en worden basis sportspecifieke 
vaardigheden aangeleerd. In deze fase wordt talent over het algemeen al herkend. In de 
fase van ‘trainen voor omvang’ worden sportspecifieke vaardigheden verder ontwikkeld en 
maken kinderen kennis met verschillende andere aspecten die gedurende hun verdere 
sportieve ontwikkeling van belang kunnen zijn. Vervolgens gaat de jonge sporter zich in de 
fase van ‘trainen voor hoger niveau’ voorbereiden op serieuze wedstrijden en het 
bijbehorende wedstrijdritme. Andere aspecten uit de vorige fase worden hier steeds 
belangrijker. Tenslotte focust de sporter zich in de fase van ‘trainen om te winnen’ op het 
behalen van resultaten en het leveren van de maximale prestaties op de juiste momenten. 
Vanaf dan worden sporters in de meeste takken van sport beschouwd als ‘bijna-topsporters’. 
Het vinden van een goede balans tussen sport en andere activiteiten is volgens het LTAD-
model dan erg belangrijk. 
 
Door invoer en hantering van het LTAD-model zouden nationale plannen en richtlijnen 
opgesteld kunnen worden, kan discussie en uitwisseling van informatie en kennis in 
verschillende takken van sport verbeterd worden en kan talent structureel gevolgd worden. 
Ieder talent kan zo op een gelijke manier talent benaderen. Echter is er vanuit onder andere 
het NOC*NSF ook kritiek op het model. Het model is bijvoorbeeld meer gericht op de brede 
deelname dan op topsport. Bovendien zal het effect op de sport beperkt zijn zolang er geen 
intensieve scholing is en het onderwijs beperkt medewerking verleent. 
 
De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om het model zo volledig en 
sportspecifiek mogelijk in te vullen. Uiteindelijk kunnen bevindingen van verschillende 
onderzoeken met behulp van de ingevulde modellen met elkaar vergeleken worden. 
�
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18+ 
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21
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15

8-11
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0-6 0-6

M

19+ 

16-
23

12-
16

9-12

6-9

Trainen om 
te winnen

Trainen 
voor hoog 
niveau

Trainen 
voor omvang

Leren 
trainen

Oriëntatie

Spel

Train to win
Maximaliseren fysieke 
training, specifieke 
vaardigheden (onderdeel, 
positie) en internationaal 
podium.

Train to compete
De motor optimaliseren en  
sporttak / onderdeel / 
positie specifieke 
vaardigheden ontwikkelen

Train to train
De motor opbouwen en 
sportak specifieke 
vaardigheden ontwikkelen

Learning to train
Basis sporttechnische 
vaardigheden en fysieke 
trainingsvormen

FUNdament
+ basis bewegings
vaardigheden één of meer 
sporttakken

FUNdament
Gymnastiek
Zwemmen
Lopen
Fietsen

�
�
Toepassing modellen 
Aangezien de drie modellen met elkaar in verband staan zijn deze gedurende het onderzoek 
met elkaar geïntegreerd. Ten eerst is de ‘doen, denken en willen piramide’ geïntegreerd in 
het krachtenveldmodel. Het gedrag van de sporter wordt in het krachtenveldmodel 
veroorzaakt door verschillende factoren net als de niveaus in de piramide. De piramide geeft 
verschillende beslispunten aan in het traject dat doorlopen wordt. Aangezien in de sport vaak 
alleen het gedrag van de sporter wordt gestuurd en de ‘onderzoeksgroep talentontwikkeling’ 
van mening is dat ook het willen en denken van de sporter beïnvloedt kan worden, wordt met 
deze onderzoeken achterhaald op welke manier andere aspecten gestuurd kunnen worden. 
Een voorbeeld hiervan is dat een sporter niet alleen goed voetenwerk moet leveren, maar 
ook moet weten waarom dit moet, namelijk omdat hij/zij hier sneller door kan bewegen. De 
beslispunten uit de piramide zoals het moment waarop gedrag gestuurd wordt en hoe de 
denkwijze van een sporter beïnvloedt kan worden zijn hierbij erg belangrijk. 
Het verband tussen het LTAD-model en de ‘doen, denken en willen piramide’ en het 
krachtenveldmodel is vrij logisch en eenvoudig als de bovenstaande beschrijving duidelijk is. 
De ‘doen, denken en willen piramide’ die terugkomt in het krachtenveldmodel kan namelijk 
op ieder niveau de verschillende fasen van het LTAD-model beschrijven. Voor iedere fase uit 
het LTAD-model kunnen dus de niveaus in de piramide ingevuld worden. Op deze manier 
worden voor iedere fase de beslispunten in het traject duidelijk en de wijze waarop 
verschillende aspecten gestuurd kunnen worden. 
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Competentiedomeinen 
De competentiedomeinen waar in één van de volgende hoofdstukken verder op in gegaan 
zal worden zijn zowel in het onderwijs, als het bedrijfsleven en uiteraard de sport toe te 
passen. De benodigde competenties, vaardigheden en eigenschappen voor talentvolle 
sporters op weg naar de top en uiteraard voor professioneel sporters kunnen worden 
ondergebracht in één van de onderstaande competentiedomeinen waarbij de volgende korte 
beschrijvingen horen; 
 
(1) Sportspecifieke inhoud:  
Wat de sporter moet kunnen om zijn/haar sport op hoog niveau uit te voeren 
 
(2) Resultaatgerichtheid:  
Wat de sporter moet doen om resultaat te behalen als gevolg van zijn/haar werkwijze 
 
(3) Samenwerken & communiceren:   
Wat de sporter moet doen om goed te kunnen samenwerken en communiceren om resultaat 
te behalen 
 
(4) Omgevingsgevoeligheid: 
Wat de sporter moet doen om in te spelen op zijn/haar omgeving om zo resultaat te behalen 
 
(5) Persoonlijke stijl: 
Wat de sporter moet willen om resultaat te behalen 
 
(6) Leiding geven: 
 Wat de sporter moet kunnen om samen resultaat te behalen 
 
(7) Zelfontwikkeling: 
Wat de sporter moet willen en kunnen om het perspectief op de toekomst een leerproces (op 
langere termijn) te laten zijn 
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Hoofdstuk III Verantwoording methode van onderzoek 
 
 
Voor aanvang van een onderzoek is het van groot belang duidelijkheid te scheppen in de 
opzet van het onderzoek. Het is daarom belangrijk een goed overzicht te hebben van het 
‘wat, waarom en hoe’ van het onderzoek. Zodra dit helder is kan gezocht worden naar een 
geschikte methode van onderzoek. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek 
aangepakt zal worden en welke methoden hiervoor gebruikt zullen worden. 
 
 
§ 3.1 Vooronderzoek 
Voorafgaand aan dit onderzoek is door Theo Hutten, docent aan NHTV in Breda, samen met 
verschillende studenten reeds onderzoek gedaan naar verschillende aspecten binnen het 
onderwerp ‘talentontwikkeling’. Onder andere aan de hand van deze onderzoeken zijn de 
eerder genoemde talentontwikkelingsmodellen ontwikkeld. Aan de hand van deze modellen 
hebben de afgelopen maanden studenten het onderwerp verder uitgediept. De meeste van 
deze onderzoeken zullen de verschillende modellen uiteindelijk zo sportspecifiek mogelijk 
invullen. Mijn onderzoek betreft zoals in hoofdstuk 1 beschreven het verkrijgen van inzicht in 
de factoren die van invloed zijn op het wel/niet afhaken van jong tennis- en badmintontalent. 
Dit inzicht wordt verkregen door het in kaart brengen van de (selectie)trajecten die jonge 
sporters in deze takken van sport doorlopen, de voorzieningen en mogelijkheden binnen de 
betreffende tak van sport en de redenen waarom talent op een bepaald moment afhaakt. Dit 
inzicht wordt concreet gemaakt door het invullen van de modellen zoals genoemd in 
hoofdstuk 2. Na het invullen van de modellen worden deze nogmaals tegen het licht 
gehouden om te bepalen of deze aanpassingen nodig hadden. 
 
 
§ 3.2 Methoden 
 
Deskresearch 
Het onderzoek is van start gegaan met een uitgebreid deskresearch ofwel een 
literatuurstudie. Verschillende literatuurbronnen zijn hierbij gebruikt om meer te weten te 
komen over het onderwerp. Voorbeelden van geraadpleegde bronnen zijn boeken, 
tijdschriften, mediatheken, bibliotheken en digitale bestanden van Internet. Dit gedeelte van 
het onderzoek is de basis geweest voor het verdere onderzoek waaronder de 
(expert)interviews. Een korte enquête onder verschillende ouders van tennis- en 
badmintontalenten zoals in bijlage 5 en 6 te vinden is input voor de itemlijst voor de 
interviews geweest. Belangrijk om te weten is dat de (oppervlakkige) antwoorden van de 
ouders deel uitmaken van het deskresearch en niet van de resultaten van de interviews. 
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(Expert)interviews 
Naast het deskresearch zijn verschillende interviews afgenomen die te onderscheiden zijn in 
expertinterviews met organisaties en medewerkers daarvan, jonge sporttalenten op weg 
naar de ‘top’ en ouders van deze talentvolle sporters. De experts hebben specifieke kennis 
over de betreffende tak van sport, omdat zij op enige wijze betrokken zijn bij de tak van sport 
en/of de geleiding van jong sporttalent. Zowel de talenten als de ouders hebben een mening 
over de situatie binnen de sport, het traject dat door talenten doorlopen wordt en de actoren 
en factoren die van invloed zijn op het wel/niet (vroegtijdig) afhaken van talent op een 
bepaald moment. Hieronder staat een lijstje met de geïnterviewden en hun functie of rol 
binnen de sport. 
 

� Arthur Bosman – Jansen (Manager en trainer ‘Top Tennis Training Brabant’, Breda) 
� John Matthijs (Manager en kracht –en coordinatietrainer Trainingscentrum 

badminton, Geldrop) 
� Martin Pastijn (Algemeen bestuurslid ‘Badminton Academy Zuid-Holland’) 
� Marjan Olyslager (Management ‘de talentenacademie’, Den Bosch) 
� Tineke Ras – Marees  (PR-commissie T.V. Dekker Tennis, Warmond) 
� Martijn van Dooremalen (Bondscoach en technisch directeur NBB) 
� Stephan Ehritt-Vanc (Regiocoach Zuid-west KNLTB)   

 
 

� Allan Hall (ouder badmintontalenten Ritchie & Denise Hall) 
� Gaby Gayet (ouder badmintontalent Nick Fransman) 
� Bert & Annemieke Luijpen (ouders tennistalent Anne Luijpen) 
� Ineke Maes (ouder badmintontalenten Ben & Lieke Maes) 
� Ad Jacobs (ouder badmintontalent Aafke Jacobs) 
� Anton Terpstra (ouder badmintontalent Dirk Terpstra) 
� Jan de Korver  (ouder tennistalent Sophie de Korver) 

 
� Tara Bollebakker (badmintontalent) 
� Cindy van der Zwaan  (badmintontalent) 
� Aafke Jacobs (badmintontalent) 
� Anne Luijpen (tennistalent) 
� Sophie de Korver (tennistalent) 

�
�
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Hoofdstuk IV  Ideale situatie LTAD-model 
 
 
Hieronder wordt, eerst schematisch per fase van het LTAD-model en daarna tekstueel per 
onderwerp, beschreven waarom bepaalde actoren/factoren wel/niet terug te vinden zijn in de 
‘ideale situatie’ van het LTAD-model. Er is voor gekozen om alleen de hoofdelementen te 
voorzien van Kritische SuccesFactoren (KSF) aangezien dit de aspecten zijn die gestuurd 
zouden moeten worden. Deze KSF’s bepalen samen het wel/niet slagen van een bepaalde 
fase. Een aantal aspecten zullen wellicht van toepassing zijn in een bepaalde fase, maar 
bepalen slechts voor een klein deel het uiteindelijke resultaat en komen dan ook niet terug in 
het model van de betreffende fase. De actoren/factoren vormen samen het geheel van de 
ideale situatie binnen de sport.  
 
Onderstaande modellen beelden zoals gezegd de ideale situatie voor de sport uit volgens 
het Canadese LTAD-model welke aan de hand van het theoretisch kader is bepaald. Het 
krachtenveldmodel is ingevuld per fase van het LTAD-model en per tak van sport. In het 
model is te zien dat het gedrag van een sporter afhankelijk is van een groot aantal factoren. 
Verschillende factoren zijn goed te beïnvloeden, maar andere factoren zijn juist weer moeilijk 
te beïnvloeden en dus nauwelijks te sturen. Bovendien geeft ook dit model inzicht in 
verschillende randvoorwaarden waarmee sporters te maken hebben. De combinatie van 
deze factoren en randvoorwaarden bepaalt uiteindelijk de prestaties van de sporter. In 
hoofdstuk 6 wordt op dezelfde wijze de huidige situatie binnen de tennis- en badmintonsport 
weergegeven, om deze vervolgens in hoofdstuk 7 ‘Conclusies’ te vergelijken met de ideale 
situatie. Op deze manier wordt inzicht verkregen in hoeverre beide sporten hier aan voldoen 
en wat zij hier eventueel aan kunnen verbeteren. 
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Voorbeeld van een ingevuld krachtenveldmodel binnen de sport 
 

per fase van het Canadese LTAD-model  
 

met eerst een algemene uitleg over hoe het model  
 

geïnterpreteerd dient te worden en  
 

vervolgens het bijbehorende model
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§ 4.1 Uitleg modellen 
Onderstaande modellen beelden de situatie binnen de sport uit door het krachtenveldmodel 
per fase van het LTAD-model in te vullen. In de komende zes modellen is de situatie 
weergegeven zoals deze ideaal lijkt binnen de sport. Het draait er bij dit model om dat het 
gedrag van de sporter afhankelijk is van een groot aantal factoren en randvoorwaarden. De 
combinatie hiervan bepaalt uiteindelijk de prestaties van de sporter. 
 
De modellen dienen als volgt geïnterpreteerd te worden; 

� Het zwarte vak maakt duidelijk om welke fase het gaat in welke tak van sport. 
� Het groene vak links beschrijft wat de sporter (na de vorige fase te hebben 

doorlopen) al zou moeten kunnen. De groene vakken rechts beschrijven ten eerste 
wat het resultaat is na een persoonlijke ontwikkeling van het bestaande niveau en ten 
tweede de competentiedomeinen die belangrijk zijn in de betreffende fase. Het 
bestaande niveau in het linker vak komt dus overeen met het resultaat uit de fase 
ervoor (het rechter vak). De competenties die onder deze domeinen vallen worden 
hieronder verder uitgelegd.  

� Het rode hart in het midden van het model staat centraal in de fase en staat zoals ook 
beschreven in het theoretisch kader voor het uiteindelijke gedrag van de sporter 
veroorzaakt door zijn/haar beperkingen en/of mogelijkheden ofwel ‘kunnen, willen en 
doen’ 

� De gele driehoek / het vierkant geeft weer welke partij(en) de sportgerichte 
(trainings)faciliteiten verzorg(t)(en).  

� De blauwe kaders boven- en onderin het model ondersteunen de partij(en) die direct 
met de sport bezig zijn of zijn actoren/factoren waarvan een sporter op welke manier 
dan ook van afhankelijk is of zich door kan laten beïnvloeden.  

� De blauwe kaders rondom de piramide beelden de verschillende trainers en 
trainingsmogelijkheden zoals een tennis- of badmintonschool uit. Deze zouden in het 
model zoveel mogelijk met elkaar verbonden moeten zijn, wat zou betekenen dat 
onderling goed gecommuniceerd wordt, wat uiteraard ten goede zou komen aan de 
ontwikkeling van de sporter.  

� Het blauwe kader links in het model is een soort van categorie ‘overigen’ welke 
belangrijke informatie weergeeft over talentherkenning of –ontwikkeling binnen een 
bepaalde partij. Deze informatie kan belangrijk zijn bij het trekken van conclusies uit 
het model en mag daarom niet achterwege blijven. 

 
De benodigde competenties, vaardigheden en eigenschappen voor talentvolle sporters op 
weg naar de top en uiteraard voor professioneel sporters kunnen worden ondergebracht in 
één van de onderstaande competentiedomeinen. De competentiedomeinen die terug komen 
in de modellen zijn met bijbehorende uitleg; 

1) Sportspecifieke inhoud: Wat de sporter moet kunnen om zijn/haar sport op hoog 
niveau uit te voeren 

2) Resultaatgerichtheid: Wat de sporter moet doen om resultaat te behalen als gevolg 
van zijn/haar werkwijze 

3) Samenwerken & communiceren: Wat de sporter moet doen om goed te kunnen 
samenwerken en communiceren om resultaat te behalen 

4) Omgevingsgevoeligheid: Wat de sporter moet doen om in te spelen op zijn/haar 
omgeving om zo resultaat te behalen 

5) Persoonlijke stijl: Wat de sporter moet willen om resultaat te behalen 
6) Leidinggeven: Wat de sporter moet kunnen om samen resultaat te behalen 
7) Zelfontwikkeling: Wat de sporter moet willen en kunnen om het perspectief op de 

toekomst een leerproces (op langere termijn) te laten zijn 
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Competentie 

 

Door wie? 

Wat? 
 
Leren bewegen 

Resultaat 
 
Plezier hebben in 
bewegen en zo de 
basisvaardigheden in 
bewegen eigen maken 
om de motoriek te 
verbeteren. 
 
+/- 1 a 2 uur sport per 
week 
 

Competenties 
 
Domein 1 + 3 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

Ouders Vrienden 

Academy Privé-trainer 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 

 NOC*NSF 

         Bond 

         Regio 

Ver. 

Trainer 

Trainer 
VOORBEELD 

Voeding School / onderwijs Maatschappelijke 
begeleiding 

 
Sponsoring 
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Invulling van het krachtenveldmodel voor de  
 

Ideale situatie binnen de sport 
 

per fase van het Canadese LTAD-model  
 

met eerst de ingevulde modellen en  
 

vervolgens de bijbehorende uitleg per actor/factor
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Competentie 

 

Door wie? 

Wat? 
 
Leren bewegen 

Resultaat 
 
Plezier hebben in 
bewegen en zo de 
basisvaardigheden in 
bewegen eigen maken 
om de motoriek te 
verbeteren. 
 
+/- 1 a 2 uur sport per 
week 
 

Competenties 
 
Domein 1 + 3 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

 

School 

Fase 1 
Ideale situatie 

‘Spelen & bewegen’ 



 30 

 
 
 

Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau: 
Plezier hebben in 
bewegen en zo de 
basisvaardigheden in 
bewegen eigen maken 
om de motoriek te 
verbeteren. 
 

Resultaat 
 
De basisvaardigheden 
in bewegen in één of 
meer sporttakken eigen 
maken. 
 
+/- 4 uur per sport per 
week 
 
 

Competentie 

 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1,3 en 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning 

 

Trainer 
 
 
 

School 
 

Vereniging 

Fase 2 
Ideale situatie 

‘Oriënteren � sportkeuze’ 
 

 
Bond 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau:  
De basisvaardigheden 
in bewegen in één of 
meer sporttakken eigen 
maken. 
 

Resultaat 
 
De basis 
sporttechnische 
vaardigheden aanleren 
in steeds meer fysieke 
trainingsvormen 
 
+/- 6 uur per week sport 
 
 

 

Competentie 

 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1 t/m 5 + 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 

 Regio 

Ver. Trainer 

Trainer 

Ouders 

School / onderwijs 
Bond 

Fase 3 
Ideale situatie 
‘Leren trainen’ 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau: 
De basis 
sporttechnische 
vaardigheden aanleren 
in steeds meer fysieke 
trainingsvormen 
 

Resultaat 
 
Sporttak specifieke 
vaardigheden aanleren 
en steeds meer uur per 
week gericht kunnen 
zijn op de sport. 
 
+/- 15 uur p/week 
gericht kunnen zijn op 
de sport. 
 

Ouders Vrienden 

Competentie 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1 t/m 7 
 
+/- 15 uur p/week gericht 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 

 

Trainer 

Trainer 

 
 

Bond 

Regio 
 

   Ver. 
 

Fase 4 
Ideale situatie 

‘Trainen voor omvang’ 
 

Voeding School / onderwijs Maatschappelijke 
begeleiding 

 
Sponsoring 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau:  
Sporttak specifieke 
vaardigheden aanleren 
en steeds meer uur per 
week gericht kunnen 
zijn op de sport. 
 

Resultaat 
 
De ‘motor’ van de 
sporter optimaliseren en 
de positie van 
specifieke vaardigheden 
verder ontwikkelen. 
 
+/- 20 uur gericht 
kunnen zijn op de sport 
 
 

 

Competentie 

 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1 t/m 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentontwikkeling 

 NOC*NSF 

Bond Trainer 

Ouders 

Fase 5 
Ideale situatie 

‘Trainen voor hoog niveau’ 
 

Voeding School / onderwijs Maatschappelijke 
begeleiding 

 
Sponsoring 
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Competentie 

Door wie? 

Wat? 
 
Nieuwe competenties: 
 
Bestaand niveau: 
De ‘motor’ van de 
sporter optimaliseren en 
de positie van 
specifieke vaardigheden 
verder ontwikkelen. 
 

Resultaat 
 
Maximale fysieke 
conditie en optimale 
vaardigheden op 
internationaal niveau 
verkrijgen. 
 
Fulltime sportbedrijving 
 
 

Competenties 
 
Domein 1 + 2 en 4 t/m 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 

 

Trainer 

 
NOC*NSF 
 

Bond 
 
 

Maatschappelijke 
begeleiding 

School / 
onderwijs Voeding Sponsoring 

Fase 6 
Ideale situatie 

‘Trainen om te winnen’ 
 



 35 

§ 4.2 Uitleg ideale situatie 
 
Competenties 
De competentiedomeinen (1=sportspecifieke inhoud / 2=Resultaatgerichtheid / 3= 
Samenwerken en communiceren / 4= Omgevingsgevoeligheid / 5= Persoonlijke stijl / 6= 
Leidinggeven / 7= Zelfontwikkeling) 

� Fase 1: Competenties uit domein 1 + 3 zodat men plezier krijgt in bewegen en zo de 
basisvaardigheden in bewegen eigen maakt om de motoriek te verbeteren. 

� Fase 2: Competenties uit domein 1, 3 en 7 zodat men de basisvaardigheden in 
bewegen in één of meer sporttakken eigen maakt. 

� Fase 3: Competenties uit domein 1 t/m 5 + 7 zodat basissporttechnische 
vaardigheden worden aan geleerd in steeds meer fysieke trainingsvormen. 

� Fase 4: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat sporttak specifieke vaardigheden 
worden aangeleerd en de sporter steeds meer uur per week gericht kan zijn op de 
sport. 

� Fase 5: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat de ‘motor’ van de sporter 
geoptimaliseerd wordt en de positie van specifieke vaardigheden verder ontwikkelt 
wordt. 

� Fase 6: Competenties uit domein 1,2, 4 + 5 t/m 7 zodat een maximale fysieke 
conditie en optimale vaardigheden op internationaal niveau worden verkregen door 
fulltime sportbedrijving. 

KSF’s: 
� Spelenderwijs bewegen (fase 1 en 2) 
� Kennismaken met het wedstrijdelement (fase 2) 
� Wedstrijdelement uitbouwen zonder te prestatiegericht te worden (fase 3) 
� Training sterk gericht op ontwikkeling en het bereiken van doelen (fase 4) 
� Mentale begeleiding door sportpsychologen / ouders of trainer (fase 4-6) 
� Voldoende toernooien voor optimale ontwikkeling (fase 4-6) 
� Training gericht op presteren en ontwikkeling tot topspeler (fase 5) 
� Omstandigheden optimaal benutten om prestaties te kunnen leveren (fase 6) 

 
Vrienden 

� In fase 1-3 is deze actor enkel van toepassing voor de taakverdeling tussen ouders 
met betrekking tot het vervoer van en naar de training. Meestal rijden zij om de beurt. 
Ondanks dit is de factor vrienden niet van groot belang in deze fase. In fase 4 is dit 
een belangrijke actor in een zware fase door met name de veranderingen in 
trainingsintensiteit in een gevoelige leeftijdsfase die bovendien samenhangt met 
veranderende interesses van de sporter. Vanaf fase 5 zijn vrienden geen cruciale 
actor meer daar de keuze voor intensieve sportbeoefening al is gemaakt. 

KSF’s: 
� Begripvolle sociale leefomgeving, zodat de sporter zich niet hoeft te 

verdedigen voor de sport (fase 4) 
� Intensiever wordende sport moet blijven passen binnen de veranderende 

interesses van het kind (fase 4) 
 
Ouders 

� In de eerste twee fases is deze actor niet van groot belang, omdat ouders vaak om 
de beurt rijden en het aantal trainingsuren beperkt is. Echter kan wel een 
vervoersprobleem ontstaan wanneer verschillende kinderen binnen het gezin 
verschillende sporten beoefenen. Voor de getalenteerde kinderen neemt de 
trainingsintensiteit vanaf fase 2 geleidelijk toe, echter mag de rol van ouders nog niet 
kritisch zijn anders wordt te vroeg afgehaakt. De rol van ouders moet langzaamaan 
opgebouwd worden. In fase 3 zullen de betere spelers te maken krijgen met vaak 
langere reistijden en een toename van het aantal trainingsuren waardoor meer van 
de ouders wordt gevraagd.  
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In fase 4 en 5 zouden ouders vooral veel geld moeten investeren in de sport van het 
kind en in mindere mate tijd omdat de bond bepaalde taken voor haar rekening zou 
moeten nemen. Het is voor ouders vaak moeilijk de aandacht te verdelen onder 
verschillende kinderen binnen het gezin met verschillende hobby’s  en passies. 
Ouders zullen samen met de trainer/coach zoveel mogelijk proberen te regelen om 
de sporter zoveel mogelijk af te schermen.  
Ouders gaan steeds meer de rol van derden overnemen zoals de mentale 
begeleiding. In fase 5 zullen ouders samen met de trainer/coach zoveel mogelijk 
moeten proberen te regelen om de sporter zoveel mogelijk af te schermen. In fase 6 
wordt de sporter zelfstandiger en dus minder afhankelijk. Om volledig (financieel) 
onafhankelijk te zijn van ouders moeten de voorzieningen van de bond en het 
NOC*NSF toereikend zijn.  

KSF’s: 
� Betrokkenheid bij de sport (fase 3-5) 
� Rol voor ouders binnen de vereniging of selectie (fase 3-5) 
� Vertrouwen en begrip voor de topsportgedachte laten blijken (fase 3) 
� Enthousiast om het kind en niet om de sport (fase 3) 
� Faciliteren in het vervoer / reizen (fase 3-5) 
� Positieve invloed op het kind (fase 3) 
� Emotionele steun (fase 3) 
� Tijd (fase 4 en 5) 
� Flexibiliteit werk ouders (fase 4) 
� Financiële middelen om hoge kosten op te kunnen brengen (fase 4) 
� Bereidheid om te investeren in de breedste zin van het woord (fase 4) 
� Sportplanning binnen het gezin (fase 4 en 5)) 
� Begeleiding voor ouders door verschillende partijen door o.a. 

informatieverstrekking en advies over hun rol (fase 4 en 5) 
� Lage drempel voor het vragen naar advies en begeleiding (fase 4 en 5) 
� Scheppen van voorwaarden voor het kind (fase 4 en 5) 
� Zelfstandigheid van het kind stimuleren (fase 4 en 5)  
� Begeleiding door trainer (fase 4 en 5) 
� Vertrouwen en begrip voor de topsportgedachte (fase 4 -5) 
� Enthousiast om het kind en niet om de sport (fase 4 en 5) 
� Hulp bij het aannemen van de ‘juiste’ rol (fase 4 en 5) 
� Faciliteren in het vervoer / reizen (fase 4 en 5) 
� Kind eigen keuzes laten maken en als ouder fouten niet altijd voor zijn (fase 4 

en 5) 
� Positieve invloed op het kind (fase 4 en 5) 
� Emotionele steun (fase 4 en 5) 
� Onkostenvergoedingen om te voorkomen dat talentvolle sporters op den duur 

om financiële reden afhaken (fase 5) 
 
School / onderwijs 

� De nog niet intensieve sportbeoefening vindt in fase 1 en 2 plaats na schooltijd 
waardoor een goede combinatie met school niet van toepassing is. Het 
bewegingsonderwijs zou in deze fases breed uitgezet moeten zijn en centraal moeten 
staan. In fase 2 is plezier in de sport heel belangrijk om uiteindelijk een keuze te 
kunnen maken voor een bepaalde sport. Ook in fase 3 wordt nog getraind na 
schooltijd, echter wordt steeds intensiever getraind en is afstemming met school 
wenselijk. Vanaf fase 4 wordt een goede combinatie met de sport essentieel omdat 
steeds vaker na schooltijd getraind wordt en het aantal trainingsuren toeneemt. Ook 
in fase 5 is dit nog een belangrijke factor, omdat in deze fase gekozen wordt om 
wel/niet door te gaan met studeren. Het is daarom belangrijk dat iedere vorm van 
onderwijs voldoende faciliteiten biedt.  
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In fase 6 moet de sporter inmiddels definitief gekozen hebben wel/niet door te gaan 
met studeren. Indien hij/zij hier wel mee door wil gaan, is een goede combinatie van 
sport en studie zeer belangrijk. 

KSF”s: 
� Gevarieerd bewegingsonderwijs (fase 1 en 2) 
� Bewegen onder leiding van een bevoegd/gekwalificeerd persoon (fase 1 en 2) 
� Schoolsportdagen (fase 1 en 2) 
� Buitenschoolse opvang (fase 1 en 2) 
� Kennismaken met verschillende sporten (fase 1 en 2) 
� Huiswerkplanning (fase 3) 
� LOOT-scholen (fase 4) 
� Sportklassen (fase 4) 
� Lange termijn planning  huiswerk (fase 4 en 5) 
� Aangepaste lessen (fase 4 en 5) 
� Relatie tussen ouder en school (fase 4 en 5) 
� Afstanden naar (LOOT)onderwijs (fase 4 en 5) 
� Voldoende intensieve samenwerking tussen sport en (LOOT)onderwijs (fase 4 

en 5 
� Goede faciliteiten (fase 4) 
� Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) (fase 4) 
� Voldoende faciliteiten in met name beroepsonderwijs en wetenschappelijk 

onderwijs (fase 4-6) 
� Vrijstelling van lessen lichamelijke opvoeding (fase 5) 
� Optimale afstemming tussen sport en studie door aangepaste lessen en 

langetermijnplanning (fase 6) 
 
Trainer / coach  

� Fase 1 zou voor rekening van heet onderwijs moeten komen en daarom is de rol van 
trainer/ coach nog niet van belang. In fase 2 is het erg belangrijk dat de trainer/coach 
de kinderen motiveert en plezier in de sport laat hebben zodat ze trouw blijven aan de 
betreffende sport. Hij/zij speelt in fase 3 en 4 een belangrijke rol omdat deze fase 
vooraf gaat aan het maken van een keuze voor een intensievere vorm van sport. De 
trainer/coach moet zorgen voor veel variatie in de training en helpt de sporter door 
discipline doelen te bereiken. Vanaf fase 3 wordt een goede verhouding tussen kind, 
ouder en trainer/coach steeds belangrijker. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 
de trainer/coach. Vanaf fase 4 wordt de rol van de trainer / coach steeds meer 
pedagogisch en psychologisch en worden technische onvolkomenheden geprobeerd 
weg te werken. De trainer/coach zal in fase 4 en 5 samen met de ouders zoveel 
mogelijk proberen te regelen om de sporter zoveel mogelijk af te schermen. In fase 5 
houdt de trainer zich bezig met het technisch perfectioneren van de sporter, helpt bij 
het bedenken van strategieën,  het bereiken van doelen en het analyseren van 
wedstrijden en laat de sporter een persoonlijke stijl ontplooien. Hij/zij zorgt ervoor dat 
de sporter zelfstandiger wordt waardoor de trainer/coach zich steeds meer 
‘overbodig’ maakt. De trainer / coach wordt in fase 6 in mindere mate een kritische 
actor. Hij/zij dient steeds meer als coach tijdens wedstrijden en helpt de sporter met 
het verkrijgen van wedstrijdritme. De nadruk ligt veel meer op tactiek dan op alleen 
sportspecifieke kwaliteiten. Echter blijft dit een belangrijke actor. De trainer/coach zal 
samen met de bond en het NOC*NSF zoveel mogelijk proberen te regelen om de 
sporter zoveel mogelijk af te schermen. 
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KSF’s: 
� Plezier in bewegen en het motiveren door de trainer/coach (fase 2) 
� Enthousiasme (fase 2) 
� Speelse activiteiten (fase 2) 
� Rekening houden met individuele verschillen (fase 2-4) 
� Motiverende trainer die kinderen voor de sport kan laten kiezen (fase 3) 
� Mentaliteit trainer/coach (fase 3 en 4) 
� Relatie en communicatie verschillende trainers/coaches (fase 3-5) 
� Duidelijkheid naar ouders toe over keuzes die gemaakt worden voor het kind, 

ouders willen inzicht in het proces (fase 3-5) 
� Ambities trainer  / coach moeten passen bij de ambities van de sporter (fase 

3-5) 
� Driehoeksverhouding tussen kind, ouder en trainer/coach (fase 3-5) 
� Vertrouwenspersoon voor de sporter (fase 4-6) 
� Communicatie met ouders (fase 4 en 5) 
� Structuur in trainingen (fase 4) 
� Begeleiding ouders (fase 4 en 5) 
� Aandacht begeleiding ouders binnen trainersopleiding (fase 4 en 5) 
� Onderscheid in m/j en verschillende leeftijdsgroepen (fase 4 en 5) 
� De sporter beslissingen leren nemen in wedstrijden (fase 4 en 5) 
� Inlevingsvermogen en denken en handelen in de belangen van de 

ontwikkeling van het kind (fase 5) 
� Relatie met de sporter om zo samen prestaties te leveren en de concurrentie 

voor proberen te blijven (fase 5 en 6) 
 

Voeding 
� Bij de relatief lage trainingsintensiteit van de sport in fase 1-3 is voeding geen 

belangrijke factor waar op gestuurd zou moeten worden. Vanaf fase 4 wordt de 
voeding van de sporter belangrijk om de hoge inspanning behorende bij het niveau te 
kunnen leveren. De voeding moet passen bij de manier van sporten wat invloed heeft 
op de ontwikkeling en prestaties van de sporter. De voeding en de manier van leven 
zijn cruciaal voor een sporter in de zesde fase van het LTAD-model. Dit kan voor een 
groot deel de ontwikkeling en prestaties van de sporter bepalen. Goede begeleiding 
zou daarbij steeds belangrijker worden.  

KSF’s: 
� Begeleiding en advies ten aanzien van voeding (fase 4-6) 
� Op de sportinspanningen afgestemd voedingspatroon (fase 5 en 6) 

 
Sponsoring 

� In fase 1-3 is sponsoring nog niet noodzakelijk voor het opbrengen van de kosten. 
Vanaf fase 4 zouden de mogelijkheden van sponsoring zoveel mogelijk bekend 
moeten zijn onder ouders, zodat zij op zoek kunnen gaan naar een geschikte sponsor 
voor hun sportende kind aangezien de kosten hoog worden. In fase 5 en 6 zou 
sponsoring zoveel mogelijk collectief geregeld moeten worden door de bond. 

KSF’s: 
� Begeleiding en/of advies vanuit de bond of een maatschappelijke organisatie 

(fase 4 en 5) 
� Bekendheid rondom de sport (fase 6) 
� Imago van de sport / sporter (fase 6) 
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Maatschappelijke begeleiding 
� De sporter en zijn/haar ouders hebben in fase 1-3 nog geen enkele vorm van 

maatschappelijk begeleiding nodig. Vanaf fase 4 zou de overheid de sport intensief 
moeten begeleiden door de sport te subsidiëren. De sporter zou in fase 4 en 5 
gebruik moeten kunnen maken van verschillende vormen van begeleiding via 
verschillende organisaties op onder andere mentaal en medisch gebied maar ook op 
het gebied van voeding. In fase 5 zou de sporter in aanmerking moeten komen voor 
een vergoeding van bijvoorbeeld het NOC*NSF of het Olympisch Steunpunt die 
hoger is dan een onkostenvergoeding. Maatschappelijke begeleiding is in fase 6 een 
kritische factor voor het NOC*NSF en de sportbond en dus niet voor de sporter zelf. 
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de sporter gebruik maakt van de door de 
bond aangeboden begeleiding. De overheid zou bovendien subsidies moeten bieden 
om de mogelijkheden voor ontwikkeling binnen de sport te financieren. 

KSF’s: 
� Goede faciliteiten om te voorkomen dat talenten afvallen (fase 4) 
� Advies en begeleiding ten aanzien van blessurepreventie / voeding en 

mentale weerbaarheid (fase 4-6) 
� Begeleiding voor ouders door verschillende partijen door o.a. 

informatieverstrekking en advies over hun rol (fase 4 en 5) 
� Onder de aandacht brengen van mogelijkheden Olympisch Steunpunt (fase 4 

en 5) 
� Beschikbare trainers/coaches en andere begeleiders (fase 5) 
� Subsidies vanuit de overheid (fase 5 en 6) 
� Begrip voor de sport (fase 6) 
� Financiële regelingen voor talenten  / topsporters die (noodgedwongen) 

afvallen (fase 5 en 6) 
 
Vereniging 

� Aangezien in fase 1 het basisonderwijs centraal zou moeten staan, speelt het 
verenigingsleven nog geen rol. Verenigingen zouden wel moeten voorzien in 
voorzieningen die het onderwijs niet (kan) bied(t)(en). In fase 2 moet de vereniging op 
het juiste moment op de juiste manier een aanvulling zijn op het bewegingsonderwijs 
en indien nodig al een fase eerder faciliteren. In fase 2 en 3 voorziet de vereniging al 
in het geven van trainingen voor jeugdspelers. Verenigingen zouden in fase 4 zo 
goed mogelijk moeten voorzien in het bieden van een hoog niveau voor de talentvolle 
sporters zodat zij op den duur door kunnen stromen naar andere verenigingen. Indien 
men dit niveau niet kan bieden moet de vereniging bereidt zijn de sporter een kans te 
geven bij een andere vereniging. Bovendien zou gestimuleerd moeten worden dat 
sporters deelnemen aan verschillende selecties. In fase 5 en 6 is de vereniging geen 
kritische factor meer voor de verdere ontwikkeling van de sporter, omdat de sporter 
het verenigingsniveau vaak al ontgroeid is en zich beter ontwikkeld binnen (ook) een 
andere trainingsgroep. Verenigingen zouden meer kunnen gaan samenwerken. 

KSF’s: 
� Op het bewegingsonderwijs aansluitende nog niet prestatiegerichte training 

(fase 2) 
� Training gericht op ontwikkeling in bewegen i.p.v. op ontwikkeling in de tak 

van sport (fase 2) 
� Financiële middelen voor faciliteiten zoals een goede trainer (fase 2-4) 
� Sponsorgelden om ervoor te zorgen dat sporters bij de vereniging komen 

sporten (fase 2-4) 
� Geleidelijk verloop in ontwikkeling (fase 3) 
� Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen (fase 3 en 4) 
� Training die aansluit op de op school geleerde basisbewegingsvaardigheden 

(fase 3) 
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Regio 
� Aangezien in fase 1 het basisonderwijs centraal zou moeten staan, speelt de regio 

nog geen rol. De vereniging zou fase 2 moeten faciliteren, pas aan het einde van 
deze fase komen de beste sporters in aanmerking voor een regiotraining of –selectie. 
De regio voorziet vanaf fase 3 in trainingsfaciliteiten en laat de betere spelers in een 
leeftijdscategorie samen trainen. Vanaf fase 4 worden talentvolle spelers voorbereid 
op intensievere trainingen bij de bond. De regio heeft vanaf fase 5 niet meer te 
maken met de ontwikkeling en begeleiding van de sporters. 

KSF’s: 
� Op de verenigingsfaciliteiten aansluitende faciliteiten om zo de betere sporters 

extra trainingsuren te bieden (fase 3 en 4) 
� Talentherkenning ook buiten wedstrijden en toernooien om (fase 3) 

 
Bond  

� Aangezien het basisonderwijs in fase 1 centraal zou moeten staan, speelt de bond 
hier nog geen rol. Deze actor stuurt in fase 2-4 de sport aan en neemt initiatief in de 
opzet van faciliteiten en activiteiten. De bond begint vanaf het einde van fase 3 met 
het verzorgen van trainingen voor de betere spelers. Vanaf fase 4 zou de bond alle 
trainingen voor de betere spelers die het niveau van verenigingen zijn ontgroeid. In 
fase 5 biedt de bond (trainings)faciliteiten voor sporters in de laatste fase voor 
topsport en stelt onder andere trainers/coaches en overige begeleiding beschikbaar. 
De bond zou in fase 6 iedere vorm van begeleiding van de sporter beschikbaar 
moeten stellen. De bond zou samen met de trainer/coach en het NOC*NSF zoveel 
mogelijk moeten proberen te regelen om de sporter zoveel mogelijk af te schermen. 

KSF’s: 
� Voldoende faciliteiten en activiteiten (fase 2 en 3) 
� Aansturing van verenigingen (fase 2 en 3) 
� Aansturing van verschillende regio’s (fase 3) 
� Talentherkenning die zich ook op spelers buiten de bond om richt (fase 3-5) 
� Verdeelde aandacht over topsport / toptalenten / subtalenten en aankomende 

talenten (fase 3-5) 
� Onderscheid in m/j en verschillende leeftijdsgroepen (fase 3-5) 
� Talentherkenning ook buiten wedstrijden en toernooien om (fase 3-5) 
� Financiële steun voor verenigingen en regionale trainingsgroepen (fase 4) 
� Goede faciliteiten op gespreide locaties (fase 4 en 5) 
� Combinatie van faciliteiten voor de betere spelers (er is voldoende, maar een 

goede combinatie is essentieel) (fase 4-5) 
� Faciliteren in mogelijkheden voor vervoer / reizen (fase 4-6) 
� Voldoende faciliteiten (fase 4-6) 
� Financiële middelen om de beste sporters de beste faciliteiten te kunnen 

bieden (fase 5 en 6) 
� Voorbereiding op beroep tot topsporter (fase 5) 
� Begeleiding i.s.m. het NOC*NSF (fase 6) 
� Faciliteren in mogelijkheden voor vervoer / reizen (fase 4-6) 
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NOC*NSF 
� Aangezien in fase 1 het basisonderwijs centraal zou moeten staan, speelt het 

NOC*NSF nog geen belangrijke rol. Echter zou het NOC*NSF het aanbod binnen het 
basisonderwijs wel aan moeten vullen indien dit niet voldoende blijkt te zijn. In fase 2-
4 speelt het NOC*NSF nog geen belangrijke rol behalve dat zij hun taak vervullen 
door ook te voorzien in de breedtesport wat ten goede komt aan de sporter. De 
sporter is in deze fases nog niet sterk afhankelijk van dit orgaan. De sporter zou in 
fase 5 slechts in beperkte mate afhankelijk moeten zijn van dit orgaan. De sporter 
heeft echter wel profijt van de investeringen die deze actor doet in de topsport. De 
sporter zou in fase 6 inmiddels zowel financieel als sportspecifiek afhankelijk moeten 
kunnen zijn van het NOC*NSF en de bond zodat hem/haar zoveel mogelijk uit 
handen wordt genomen. 

KSF’s: 
� Beschikbare trainers/coaches en andere begeleiders (fase 5) 
� Financiële middelen om de beste sporters de beste faciliteiten te kunnen 

bieden (fase 5 en 6) 
� Optimale begeleiding i.s.m. de sportbond (fase 6) 
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Hoofdstuk V  Competenties per fase van het LTAD-model 
 
 
Hieronder worden per fase van het Canadese model de van toepassing zijnde 
competentiedomeinen met bijbehorende competenties/vaardigheden/eigenschappen 
weergegeven. Deze competenties zijn het eerste resultaat van zowel het desk- als 
fieldresearch waarvan een uitgebreide beschrijving te lezen is in bijlage 1 en 2. In bijlage 3 
en 4 vindt u de uitwerkingen van de expert- en diepte-interviews. Om het traject en de 
faciliteiten van beide sportbonden te kunnen indelen in de fases volgens het LTAD-model 
wordt na de weergave van de competenties van beide sporten een schema weergegeven 
waarin de verschillende niveaus aan een LTAD-fase worden gekoppeld.    
 
Benodigde competenties, vaardigheden en eigenschappen voor talentvolle jonge sporters op 
weg naar de top en uiteraard voor professioneel sporters kunnen worden ondergebracht in 
één van onderstaande zeven competentiedomeinen waarbij de volgende korte 
beschrijvingen horen; 

(1) Wat de sporter moet kunnen om zijn/haar sport op hoog niveau uit te voeren 
(2) Wat de sporter moet doen om resultaat te behalen als gevolg van zijn/haar werkwijze 
(3) Wat de sporter moet doen om goed te kunnen samenwerken en communiceren om 

resultaat te behalen 
(4) Wat de sporter moet doen om in te spelen op zijn/haar omgeving om zo resultaat te 

behalen 
(5) Wat de sporter moet willen om resultaat te behalen 
(6) Wat de sporter moet kunnen om samen resultaat te behalen 
(7) Wat de sporter moet willen en kunnen om het perspectief op de toekomst een 

leerproces (op langere termijn) te laten zijn 
 
De (T) of (B)  achter de betreffende sportspecifieke of sporttechnische competentie staat 
voor een specifieke competentie voor de tennis- of badmintonsport. Wanneer niets vermeld 
wordt geldt de competentie voor beide sporten. Uiteraard kan een specifieke tennis- of 
badmintoncompetentie ook voor de andere sport van belang zijn, maar hier ligt dan niet de 
focus op. Onderstaande competenties geven dus weer welke vaardigheden een sporter in 
een bepaalde fase zou moeten hebben en dus niet of binnen de tak van sport wel/geen 
aandacht aan de ontwikkeling van deze competentie wordt besteed.
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Fase 1  Plezier hebben in bewegen en zo de basisvaardigheden in bewegen 
eigen maken om de motoriek te verbeteren 

 
Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 

� Oog-hand coördinatie / kijken raken 
� Coördinatie 
� Motoriek 
� Lenigheid / beweeglijkheid 

 
Domein 3: Samenwerken & communiceren 

� Sociaal 
� Communicatief vaardig 
� Samenwerken 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 

 
 
Fase 2  De basisvaardigheden in bewegen in één of meer sporttakken eigen maken 

 
Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 

� Oog-hand coördinatie / kijken raken 
� Snelheid 
� Coördinatie 
� Conditie 
� Lenigheid / beweeglijkheid 
� Ruimtelijk inzicht 
� Sprongkracht (B) 
� Balgevoel 
� Concentratie 
� Verdraagzaamheid 

 
Domein 3: Samenwerken & communiceren 

� Sociaal 
� Communicatief vaardig 
� Samenwerken 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Luisteren 

 
Domein 7: Zelfontwikkeling 

� Gemotiveerd om te spelen 
� Plezier 
� Leergierigheid 
� Relativeringsvermogen 

 
 
Fase 3  De basissporttechnische vaardigheden aanleren 

in steeds meer fysieke trainingsvormen 
 

Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 
� Kennismaken met fysieke belasting 
� Technisch leren denken 
� Analyserende aanpak leren hanteren 
� Spelinzicht 
� Snelheid 
� Coördinatie 
� Conditie 



 44 

� Kracht (T) 
� Kracht (uit romp en beenspieren) 
� Lenigheid / beweeglijkheid 
� Sprongkracht (B) 
� Snelle en korte bewegingen maken (B) 
� Concentratie 
� Verdraagzaamheid 
� Sportieve intelligentie 
� Verbeeldingskracht 

 
Domein 2: Resultaatgerichtheid 

� Competitieve houding 
� Doorzettingsvermogen 
� Initiatief 

 
Domein 3: Samenwerken & communiceren 

� Sociaal 
� Communicatief vaardig 
� Samenwerken 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Luisteren 

 
Domein 4: Omgevingsgevoeligheid 

� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
 
Domein 5: Persoonlijke stijl 

� Motivatie / inzet 
 
Domein 7: Zelfontwikkeling 

� Gemotiveerd om te spelen 
� Plezier 
� Leergierigheid 
� Relativeringsvermogen 

 
 
Fase 4 Sporttak specifieke vaardigheden aanleren en  

steeds meer uur per week gericht kunnen zijn op de sport 
 
Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 

� Sterke fysieke gesteldheid (stap naar volgende fase mag niet te groot zijn) 
� Fysieke belasting kunnen doseren en niet te hoog laten worden (overbelasting 

voorkomen) 
� Technisch leren denken 
� Analyserende aanpak kunnen hanteren 
� Spelinzicht 
� Snelheid 
� Conditie 
� Kracht (T) 
� Kracht uit romp en beenspieren 
� Uithoudingsvermogen 
� Variatie in spel 
� Lenigheid / beweeglijkheid 
� Tactiek 
� Sprongkracht (B) 
� Om kunnen gaan met de zeer beperkte rustmomenten (B) 
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� Snelle en korte bewegingen maken (B) 
� Vaak eerste worden 
� Concentratie 
� Verdraagzaamheid 
� Sportieve intelligentie 
� Probleemanalyse 
� Innovatief 
� Verbeeldingskracht 

 
Domein 2: Resultaatgerichtheid 

� Doelgerichtheid 
� Competitieve houding 
� Gemotiveerd om te ontwikkelen, presteren en winnen 
� Doorzettingsvermogen 
� Initiatiefrijk 
� Plannen & organiseren 
� Resultaatgerichtheid 
� Kwaliteitsgerichtheid 
� Improviseren 

 
Domein 3: Samenwerken & communiceren 

� Sociaal 
� Communicatief vaardig 
� Samenwerken 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Luisteren 

 
Domein 4: Omgevingsgevoeligheid 

� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Het aannemen van de goede houding op het juiste moment 
� Om kunnen gaan met kritiek 
� Vrienden moeten tijdens een wedstrijd als vijand gezien kunnen worden 
� Aanpassingsvermogen 
� Omgevingsbewustzijn 
� Netwerkvaardigheden 

 
Domein 5: Persoonlijke stijl 

� Discipline 
� Motivatie / inzet 
� Streberig 
� Assertiviteit 
� Houding hebben / overtuigingskracht 
� Stressbestendigheid 
� Niet ‘te’ arrogant zijn 
� Besluitvaardigheid 

 
Domein 6: Leidinggeven 

� Leider kunnen zijn 
� Bazig willen en kunnen zijn 

 
Domein 7: Zelfontwikkeling 

� Hard zijn 
� Gemotiveerd om te spelen 
� Mentaal uithoudingsvermogen / mentale weerbaarheid 
� Assertiviteit 
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� Plezier 
� Voor jezelf kunnen zorgen 
� Ambitie 
� Zelfkennis 
� Leergierigheid 
� Relativeringsvermogen 
� Kritisch op jezelf kunnen zijn 
� Leervermogen 
� Energiek 
� Genieten van wat bereikt is 

 
 
Fase 5  De ‘motor’ van de sporter optimaliseren en  

de positie van specifieke vaardigheden verder ontwikkelen 
 
Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 

� Sterke fysieke gesteldheid om stap naar topsport te kunnen maken 
� Fysieke belasting kunnen doseren en niet te hoog laten worden (overbelasting 

voorkomen) 
� Technisch leren denken i.p.v. teveel resultaatgericht 
� Analyserende aanpak kunnen hanteren 
� Spelinzicht 
� Snelheid 
� Conditie 
� Kracht (T) 
� Kracht uit romp en beenspieren 
� Uithoudingsvermogen 
� Variatie in spel 
� Tactiek 
� Om kunnen gaan met de zeer beperkte rustmomenten (B) 
� Vaak eerste worden 
� Concentratie 
� Sportieve intelligentie 
� Technische perfectie 
� Probleemanalyse 
� Innovatief 

 
Domein 2: Resultaatgerichtheid 

� Doelgerichtheid 
� Sterk gemotiveerd om te ontwikkelen, presteren en winnen 
� Doorzettingsvermogen 
� Initiatiefrijk 
� Plannen & organiseren 
� Resultaatgerichtheid 
� Kwaliteitsgerichtheid 
� Improviseren 

 
Domein 3: Samenwerken & communiceren 

� Sociaal 
� Communicatief vaardig 
� Samenwerken 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Luisteren 
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Domein 4: Omgevingsgevoeligheid 
� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Het aannemen van de goede houding op het juiste moment 
� Om kunnen gaan met kritiek 
� Vrienden moeten tijdens een wedstrijd als vijand gezien kunnen worden 
� Aanpassingsvermogen 
� Omgevingsbewustzijn 
� Netwerkvaardigheden 

 
Domein 5: Persoonlijke stijl 

� Discipline 
� Motivatie / inzet 
� Streberig 
� Assertiviteit 
� Tegen eenzaamheid kunnen 
� (Jong) zelfstandig 
� Houding hebben / overtuigingskracht 
� Stressbestendigheid 
� Niet ‘te’ arrogant zijn 
� Besluitvaardigheid 

 
Domein 6: Leidinggeven 

� Leider kunnen zijn 
� Bazig willen en kunnen zijn 
� Toekomstvisie 

 
Domein 7: Zelfontwikkeling 

� Gedrevenheid 
� (Gezond) egoïstisch willen en kunnen zijn 
� Hard zijn 
� Sterk gedreven 
� Sterk mentaal uithoudingsvermogen / mentale weerbaarheid 
� Assertiviteit 
� Plezier 
� Voor jezelf kunnen zorgen 
� Ambitie 
� Zelfkennis 
� Relativeringsvermogen met grensloos optimisme 
� Kritisch op jezelf kunnen zijn 
� Leervermogen 
� Energiek 
� Genieten van wat bereikt is 

 
 
Fase 6  Maximale fysieke conditie en optimale vaardigheden op  

internationaal niveau verkrijgen door een fulltime sportbedrijving 
 
Domein 1: Sportspecifiek & sporttechnisch 

� Zeer sterke fysieke gesteldheid om optimaal te kunnen ontwikkelen en presteren 
� Fysieke belasting kunnen doseren en niet te hoog laten worden (overbelasting 

voorkomen) 
� Analyserende aanpak kunnen hanteren 
� Conditie 
� Tactiek 
� Concentratie 
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� Technische perfectie 
 
Domein 2: Resultaatgerichtheid 

� Doelgerichtheid 
� Sterk gemotiveerd om te ontwikkelen, presteren en winnen 
� Doorzettingsvermogen 
� Initiatiefrijk 
� Resultaatgerichtheid 
� Kwaliteitsgerichtheid 
� Vasthoudendheid 
� ‘Scorebordjournalistiek’  / vaak eerste worden 

 
Domein 4: Omgevingsgevoeligheid 

� Begrijpen wat iemand duidelijk probeert te maken 
� Het aannemen van de goede houding op het juiste moment 
� Om kunnen gaan met kritiek 
� Vrienden moeten tijdens een wedstrijd als vijand gezien kunnen worden 
� Aanpassingsvermogen 
� Omgevingsbewustzijn 
� Netwerkvaardigheden 

 
Domein 5: Persoonlijke stijl 

� Discipline 
� Motivatie / inzet 
� Streberig 
� Assertiviteit 
� Tegen eenzaamheid kunnen 
� Zelfstandig 
� Stressbestendigheid 
� Niet ‘te’ arrogant zijn 
� Besluitvaardigheid 

 
Domein 6: Leidinggeven 

� Leider kunnen zijn 
� Bazig willen en kunnen zijn 
� Toekomstvisie 

 
Domein 7: Zelfontwikkeling 

� (Gezond) egoïstisch willen en kunnen zijn 
� Hard zijn 
� Sterk gedreven 
� Sterk mentaal uithoudingsvermogen / mentale weerbaarheid 
� Assertiviteit 
� Plezier 
� Ambitie 
� Zelfkennis 
� Relativeringsvermogen met grensloos optimisme 
� Kritisch op jezelf kunnen zijn 
� Energiek 
� Genieten van wat is bereikt / beleving 
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Hoofdstuk VI  Resultaten als beschrijving huidige situatie 
 
 
Zoals ook bij de ideale situatie zijn hieronder de modellen en bijbehorende uitleg van de 
huidige situatie van eerst de tennissport en vervolgens de badmintonsport weergegeven. 
Deze informatie behoort tot de resultaten van zowel het deskresearch als de interviews en 
deze bevindingen zullen later dan ook samen met de bevindingen uit het theoretisch kader 
worden meegenomen in de conclusies en aanbevelingen. De verschillen die deze huidige 
situatiebeschrijving met de beschrijving van de ideale situatie vertoont, zijn cursief gedrukt. 
Een uitgebreide beschrijving van de resultaten is te vinden in bijlage 1 en 2. 
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Invulling van het krachtenveldmodel voor de  
 

huidige situatie binnen de tennissport  
 

per fase van het Canadese LTAD-model  
 

met eerst de ingevulde modellen en  
 

vervolgens de bijbehorende uitleg per actor/factor
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Competentie 

 

Door wie? 

Wat? 
 
Leren bewegen 

Resultaat 
 
Plezier hebben in 
bewegen en zo de 
basisvaardigheden in 
bewegen eigen maken 
om de motoriek te 
verbeteren. 
 
+/- 1 a 2 uur sport per 
week 
 

Competenties 
 
Domein 1 + 3 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

 

Vereniging 

 
Trainer 

Fase 1 
Huidige situatie tennis 
‘Spelen & bewegen’ 

 

 
Bond 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau: 
Plezier hebben in 
bewegen en zo de 
basisvaardigheden in 
bewegen eigen maken 
om de motoriek te 
verbeteren. 
 

Resultaat 
 
De basisvaardigheden 
in bewegen in één of 
meer sporttakken eigen 
maken. 
 
+/- 4 uur per sport per 
week 
 
 

Competentie 

 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1,3 en 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning 

 

Trainer 

 
 
 

 
Regio 

Tennisschool 

Trainer 

Ver. 

 
Bond 

Fase 2 
Huidige situatie tennis 

‘oriënteren � sportkeuze’ 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau:  
De basisvaardigheden 
in bewegen in één of 
meer sporttakken eigen 
maken. 
 

Resultaat 
 
De basis 
sporttechnische 
vaardigheden aanleren 
in steeds meer fysieke 
trainingsvormen 
 
+/- 6 uur per week sport 
 
 

 

Competentie 

 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1 t/m 5 + 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 

 Regio 

Ver. Trainer 

Trainer 

Ouders 

Tennisschool 

Fase 3 
Huidige situatie tennis 

‘Leren trainen’ 
 

Bond 
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Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau: 
De basis 
sporttechnische 
vaardigheden aanleren 
in steeds meer fysieke 
trainingsvormen 
 

Resultaat 
 
Sporttak specifieke 
vaardigheden aanleren 
en steeds meer uur per 
week gericht kunnen 
zijn op de sport. 
 
+/- 15 uur p/week 
gericht kunnen zijn op 
de sport. 
 

Ouders Vrienden 

Competentie 

Door wie? 
Competenties 
 
Domein 1 t/m 7 
 
+/- 15 uur p/week gericht 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentherkenning en -ontwikkeling 
Trainer 

Trainer Bond 

 
Ver. 

 

Tennisschool 

Fase 4 
Huidige situatie tennis 
‘Trainen voor omvang’ 

 
School / onderwijs 

 
Sponsoring 
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Competentie 

 

Door wie? 

Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau:  
Sporttak specifieke 
vaardigheden aanleren 
en steeds meer uur per 
week gericht kunnen 
zijn op de sport. 
 

Resultaat 
 
De ‘motor’ van de 
sporter optimaliseren en 
de positie van 
specifieke vaardigheden 
verder ontwikkelen. 
 
+/- 20 uur gericht 
kunnen zijn op de sport 
 
 

Competenties 
 
Domein 1 t/m 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentontwikkeling 

 

Trainer / 
KNLTB 
coach 

 
Ouders 

Bond 

Tennisschool 

 
Fase 5 

Huidige situatie tennis 
‘Trainen voor hoog niveau’ 

Maatschappelijke 
begeleiding 

 
Sponsoring 
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§ 6.1 Uitleg huidige situatie tennissport 
 
Competenties 
Hiervoor geldt dezelfde uitleg als bij de beschrijving van de ideale situatie, namelijk; (domein 
1=sportspecifieke inhoud / 2=Resultaatgerichtheid / 3= Samenwerken en communiceren / 4= 
Omgevingsgevoeligheid / 5= Persoonlijke stijl / 6= Leidinggeven / 7= Zelfontwikkeling) 

� Fase 1: Competenties uit domein 1 + 3 zodat men plezier krijgt in bewegen en zo de 
basisvaardigheden in bewegen eigen maakt om de motoriek te verbeteren. 

� Fase 2: Competenties uit domein 1, 3 en 7 zodat men de basisvaardigheden in 
bewegen in één of meer sporttakken eigen maakt. 

� Fase 3: Competenties uit domein 1 t/m 5 + 7 zodat basissporttechnische 
vaardigheden worden aan geleerd in steeds meer fysieke trainingsvormen. 

� Fase 4: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat sporttak specifieke vaardigheden 
worden aangeleerd en de sporter steeds meer uur per week gericht kan zijn op de 
sport. 

� Fase 5: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat de ‘motor’ van de sporter 
geoptimaliseerd wordt en de positie van specifieke vaardigheden verder ontwikkelt 
wordt. 

� Fase 6: Competenties uit domein 1,2, 4 + 5 t/m 7 zodat een maximale fysieke 
conditie en optimale vaardigheden op internationaal niveau worden verkregen door 
fulltime sportbedrijving. 
 

Vrienden 
� Ook binnen de tennissport zijn vrienden vanwege de lage trainingsintensiteit tot fase 

4 geen belangrijke actor waarop gestuurd word. In fase 4 wordt dit echter een 
belangrijke actor. In deze fase wordt veel waarde gehecht aan een sociaal leven, 
maar door fanatieke sportbeoefening is hier weinig tijd voor. Bovendien zorgen de 
veranderende interesses van de jonge sporter in deze gevoelige leeftijdsfase er vaak 
voor dat sporters in deze afhaken. Vanaf fase 5 zijn de vrienden niet meer cruciaal 
om de sportontwikkeling voort te zetten. Er is dan inmiddels gekozen te investeren in 
een toekomst als topsporter en daarbij hoort een beperkt sociaal leven buiten de 
sport om. Sporters laten zich vanaf deze fase vaak niet meer beïnvloeden door 
vrienden. Vanaf fase 5 zijn vrienden geen actor meer die de sportontwikkeling 
beïnvloeden. Er is reeds gekozen te investeren in een toekomst als topsporter en 
daarbij hoort een beperkt sociaal leven dat zich voornamelijk binnen de sport 
afspeelt. 

 
Ouders 

� In fase 1 en 2 is de rol van ouders nog niet zo groot aangezien weinig trainingsuren 
worden gemaakt en ouders veelal om de beurt het vervoer van en naar trainingen 
verzorgen. Vanaf fase 3 worden ouderbijeenkomsten georganiseerd om ouders 
kennis te laten maken met en voor te bereiden op talentontwikkeling binnen de 
KNLTB. Bovendien worden aan ouders van jonge talenten boekjes uitgedeeld met 
tips en algemene trainingsinformatie. In fase 4 en 5 zijn zowel ouders als bond van 
mening dat te weinig wordt gedaan aan de begeleiding van ouders, ondanks het feit 
dat dit in met name fase 4 en 5 een erg belangrijke actor is. Volgens de bond zouden 
ouders beter om moeten leren gaan met de prestaties van hun kind en hier willen ze 
in de toekomst dan ook aandacht aan gaan besteden. Op dit moment wordt heel af 
en toe mentale training aan ouders gegeven. Bepaalde toernooien vanuit de bond 
zijn niet toegankelijk voor ouders, wat door hen als vervelend wordt ervaren. Ze willen 
betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. In fase 6 heeft de bond inmiddels 
voldoende faciliteiten om de sporter onafhankelijk te maken van zijn/haar ouders en 
zo de ontwikkeling voort te zetten. Ook financieel is de sporter inmiddels niet meer 
afhankelijk van zijn/haar ouders. 
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School / onderwijs 
� In fase 1 en 2 zou het onderwijs aandacht moeten besteden aan de motoriek en het 

bewegen zodat kinderen al op jonge leeftijd voldoende motorisch zijn ontwikkeld om 
zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Op dit moment worden wel lessen 
lichamelijke opvoeding gegeven, maar hier worden weinig vaardigheden aangeleerd 
die van toepassing kunnen zijn binnen de tennissport.  
Vanaf fase 3 wordt enige afstemming tussen sport en school wenselijk, omdat vanaf 
dan intensiever getraind word. Vanaf fase 4 ziet de KNLTB een goede combinatie 
van sport en studie als noodzakelijk. Door de LOOT-opleiding, waarbij ook getraind 
wordt onder schooltijd, verloopt deze combinatie probleemloos. Het LOOT-traject 
staat centraal in deze fase van de BJO. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de 
bond en het LOOT-onderwijs om zo de samenwerking optimaal vorm en inhoud te 
geven. De BJO met bijbehorend LOOT-traject loopt tot de vierde klas van het 
voortgezet onderwijs, daarna biedt de KNLTB geen combinatie met studie meer. 
Vanaf fase 5 is het niet meer mogelijk het LOOT-traject te volgen. Vanaf de vierde 
klas van het voortgezet onderwijs moet de sporter zelf een goede combinatie van 
sport en studie creëren door afspraken te maken met de onderwijsinstelling. In fase 6 
heeft de sporter inmiddels gekozen voor de sport en moet hij/zij net als in fase 5 zelf 
een combinatie van sport en studie regelen.  

 
Trainer / coach 

� Jonge tennistalenten zijn met betrekking tot talentherkenning in mindere mate 
afhankelijk van de verenigingstrainer dan badmintontalenten vanwege de 
aanwezigheid van een regiocoach die zich met de herkenning van talent bezighoudt. 
Veel tennissers hebben vanaf ongeveer fase 2 een privé-trainer of trainen bij een 
tennisschool. Ook zonder de KNLTB opleidingen, dus via het privé-traject, is het 
binnen de tennissport mogelijk de top te halen. Er wordt matig gecommuniceerd 
tussen trainers onderling. Trainers/coaches en verenigingen dragen beperkt talent 
aan bij de bond door de onderlinge concurrentiestrijd. Tot fase 6 volgt de sporter vaak 
training bij meerdere trainers. Vanaf die fase verzorgt de bondstrainer alle trainingen 
van de sporter wat heel belangrijk is voor de prestaties die geleverd moeten worden. 
Inmiddels is de trainer niet meer dezelfde persoon als de coach. De band tussen de 
sporter en beide personen dient gebaseerd te zijn op vertrouwen. 

 
Voeding 

� Tot fase 6 wordt er weinig/geen begeleiding en/of advies gegeven ten aanzien van de 
voeding van de sporter. Echter is dit aspect vanaf fase 4 wel erg belangrijk. De bond 
gaat ervan uit dat de sporter en zijn/haar ouders zelf op zoek gaan naar informatie en 
ontdekken wat goed is als sportvoeding. Vanaf fase 5 houdt de trainer zich hier wel 
iets meer mee bezig dan de voorgaande fasen. De Olympische Steunpunten blijken 
niet toegankelijk genoeg te zijn om te informeren naar voeding en mentale 
begeleiding. Vanaf de topsportfase wordt de sporter goed begeleid en wordt heel veel 
aandacht aan goede voeding besteed. 

 
Sponsoring 

� Tot fase 4 is sponsoring niet van belang. De sport is door ouders meestal goed te 
bekostigen. Vanaf fase 4 wordt dit een steeds belangrijkere factor aangezien de 
kosten hoog worden. Vanwege de tijd die zij tevens investeren in de sport is twee 
werkende ouders vaak moeilijk te organiseren binnen de sportplanning. Ouders 
zouden graag een vorm van sponsoring aangaan, maar zijn nauwelijks op de hoogte 
van de mogelijkheden, wat ze wel graag zouden willen aangezien de sporters tot fase 
5 voor zover zij weten voor geen enkele onkostenvergoeding in aanmerking komen. 
Hierover wordt weinig/geen advies gegeven en daarom wordt weinig gebruik maakt 
van sponsoring.  
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Voor tennistalenten vanaf fase 5 is het over het algemeen gemakkelijker een 
individuele sponsor van kleding en/of materialen te vinden dan voor veel andere 
sporten. Steeds meer sporters hebben een sponsor en vaak is er ook nog een 
sponsor voor de gehele trainingsgroep / selectie. De tennissport is toch een redelijk 
commerciële sport. Vanaf fase 6 wordt het voor sponsoren vaak pas echt interessant 
een individuele tennisser of professionele selectie te sponsoren.  
Sponsoring is in deze fase vooral interessant voor de bond en in mindere mate voor 
de sporter en zijn/haar ouders aangezien zij de jaren ervoor al heel veel zelf hebben 
moeten bekostigen. Inmiddels ontvangt de sporter ook een salaris van het NOC*NSF 
en een bijdrage van de bond. 

 
Maatschappelijke begeleiding 

� Dit aspect is tot fase 4 vooral van belang in de vorm van een financiële steun vanuit 
de overheid. Zij streven naar een sportieve samenleving door aandacht te besteden 
aan zowel de breedte- als topsport. Vanaf fase 4 wordt enige maatschappelijke 
begeleiding belangrijk. De verschillende organisaties bieden echter weinig 
voorzieningen voor de sporters. Zij komen niet/nauwelijks in aanmerking voor 
financiële vergoedingen en advies en begeleiding over verschillende onderwerpen is 
moeilijk te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat er veel onduidelijkheden bestaan voor de 
sporters en hun ouders. De sporter wordt weinig financiële zekerheden geboden 
waardoor het voor de sporter moeilijk wordt definitief te kiezen voor topsport. Vanaf 
fase 5 wordt de begeleiding beter. Financieel gezien worden de toptalenten vanaf 
deze fase gesteund door o.a. de overheid en het NOC*NSF. Inmiddels heeft de 
sporter gekozen voor de topsport te gaan en hier zal het financiële aspect weinig 
invloed op hebben. Vanaf fase 6 wordt bijna iedere vorm van maatschappelijke 
begeleiding verzorgd door het NOC*NSF en de bond. De sporter is niet meer 
afhankelijk van verschillende maatschappelijke organisaties.  

 
Vereniging 

� Aangezien het bewegingsonderwijs beperkt is uitgezet nemen de vereniging en de 
bond de taken van het onderwijs met het initiatief ‘Tenniskids’ over, zodat kinderen op 
jonge leeftijd een goede motoriek wordt aangeleerd en algemene 
bewegingsvaardigheden eigen worden gemaakt. Door aangepaste faciliteiten en 
materialen wordt de sport minder moeilijk gemaakt en kan de interesse van de jonge 
kinderen behouden worden. De instroomtraining vindt plaats binnen de vereniging 
waardoor de reistijd voor de jonge kinderen beperkt blijft. In fase 2 volgen de jonge 
sporters de trainingen binnen de vereniging en aan het eind van deze fase krijgen zij 
ook de mogelijkheid op regionaal niveau Basisniveau A van de BJO te gaan volgen. 
Ook in fase 3 blijven de sporters behalve bij de regio ook bij de vereniging trainen en 
competitie spelen. De competities zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de sporter 
op met name mentaal gebied maar ook voor het verkrijgen van wedstrijdervaring. Pas 
wanneer sporters het niveau van de vereniging ontgroeien stoppen zij met het spelen 
bij de vereniging. Talentvolle tennissers spelen vanaf fase 5 meestal niet meer bij een 
vereniging, maar enkel nog bij de bond. De toptennissers richten zich voornamelijk op 
de (inter)nationale toernooien en de bondstrainingen. 

 
Regio 

� Vanaf fase 2 komen de betere sporters in aanmerking voor regionale trainingen. Ze 
gaan het traject van de BJO op regionaal niveau volgen om in de volgende fase 
trainingen van de bond te gaan volgen. Binnen de tennissport zijn veel tennisscholen 
die vaak het niveau bieden van regionale bondstrainingen. Wanneer men deel uit 
maakt van Basisniveau A + B worden sporters begeleidt tijdens toernooien. Vanaf 
fase 4 volgen de beste talenten geen regionale trainingen meer, maar trainen zij 
enkel nog bij de bond. 
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Bond 
� Vanaf fase 2 kunnen sporters bij de BondsJeugdOpleiding (BJO) kiezen voor 

volledige deelname van faciliteiten/activiteiten, gedeeltelijke deelname of een eigen 
invulling. De bond ontvangt vanaf deze fase subsidies van de overheid. De 
regiocoach, -scout en- conditietrainer sturen de verschillende districten aan. De bond 
verzorgt tot fase 4 nog geen trainingen.  
Talenten die extra willen trainen buiten de vereniging om, zoeken vaak naar een 
privé-trainer of tennisschool. De regiocoach draagt zorg voor het technisch beleid 
binnen de regio en heeft contact met privé-coaches en in fase 4 met de spelers met 
het LOOT-predikaat. De meeste faciliteiten zijn binnen de bond geregeld, de 
tennisscholen vullen dit aanbod aan voor sporters die in een bepaalde fase niet in 
aanmerking (willen) komen voor faciliteiten vanuit de bond. De sporters worden 
gedurende het LOOT-traject begeleidt op (inter)nationale Jeugd Ranglijst Toernooien. 
Zodra talenten in fase 5 bij Jong Oranje spelen kunnen zij net als voorgaande jaren 
een keuze maken tussen het traject volgen met een KNLTB-coach of met een privé-
coach, dus het bondstraject of het privé-traject. Jong Oranje traint gezamenlijk op een 
centrale plaats, zodat de reistijd zo veel mogelijk beperkt kan worden. In fase 6 
verzorgt de bond zoals gezegd alle trainingen en houdt zich in alle opzichten bezig 
met de carrière van de sporter. Bovendien verzorgen zij de medische verzorging en 
mentale begeleiding van de sporter.  

 
NOC*NSF 

� Dit orgaan investeert in fase 1 nog niet in de tak van sport, omdat er vanuit gegaan 
wordt dat deze fase wordt vervuld door het onderwijs. Subsidies voor sportstimulering 
gaan dan ook naar het onderwijs. In fase 2 t/m 4 investeert het NOC*NSF in het 
opleidingsprogramma van de bond door het geven van subsidies. De subsidie is 
gebaseerd op de kwaliteit van de programma’s. De KNLTB behoort tot de groep 
sportbonden met de hoogste subsidie voor opleidingsprogramma’s. Vanaf fase 5 
investeren zij ook in het topsportprogramma van de bond en leveren zo een bijdrage 
aan de topsportvoorzieningen. Bovendien betaalt het NOC*NSF de salarissen van de 
topsporters. 
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Overigen 
� Talentherkenning: 

� De regiocoach richt zich op alle talent, ook buiten de bond om (fase 1-5) 
� Talentherkenning is een sterk punt binnen de KNLTB door het werk wat de 

speciaal daarvoor aangewezen regioscouts verrichten (fase 1-4) 
� De bond hanteert per fase een zo uniforme scoutingssystematiek, om de 

talentherkenning en –ontwikkeling zo optimaal mogelijk vorm te geven (fase 1-
5) 

� Een tennisser is voor selectie erg afhankelijk van een club/verenigingstrainer, 
mits hij/zij toernooien speelt waar talentscouts aanwezig zijn (fase 2,3) 

� De beoordeling van talent vindt plaats tijdens wedstrijden en toernooien (fase 
3-5) 

� Talentontwikkeling: 
� De BJO is opgesteld aan de hand van het LTAD-model (fase 1-4) 
� De ontwikkeling van jonge sporters begint vanaf 4 jarige leeftijd in fase 1 en 

wordt inhoudelijk steeds specifieker (fase 1-6) 
� Kunnen, willen en doen� : 

� De KNLTB legt tijdens de complete ontwikkeling het zwaartepunt bij mentale 
begeleiding, dit krijgt in fase 4, 5 en 6 veel aandacht aangezien mentale 
begeleiding dan een kritische factor is. Op 12 jarige leeftijd ondergaan 
talenten een mentale test. De KNLTB verwijst sporters vaak nog door naar 
sportpsychologen (fase 4-6) 

� Medische begeleiding en begeleiding ten aanzien van voeding ontbreekt nog 
(fase 4) 

� Sporters ondergaan een conditietest om inzicht te krijgen in de fysieke 
gesteldheid (fase 4) 

� De medische begeleiding en de begeleiding ten aanzien van voeding wordt 
intensiever (fase 5) 

� De mentale, medische begeleiding en begeleiding ten aanzien van voeding 
wordt geheel verzorgt door de bond (fase 6). 
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Invulling van het krachtenveldmodel voor de  
 

huidige situatie binnen de badmintonsport  
 

per fase van het Canadese LTAD-model  
 

met eerst de ingevulde modellen en  
 

vervolgens de bijbehorende uitleg per actor/factor
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Competentie 

Ver. 

Door wie? 

Wat? 
 
Nieuwe competenties 
 
Bestaand niveau:  
Sporttak specifieke 
vaardigheden aanleren 
en steeds meer uur per 
week gericht kunnen 
zijn op de sport. 
 

Resultaat 
 
De ‘motor’ van de 
sporter optimaliseren en 
de positie van 
specifieke vaardigheden 
verder ontwikkelen. 
 
+/- 20 uur gericht 
kunnen zijn op de sport 
 
 

Competenties 
 
Domein 1 t/m 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�Talentontwikkeling 

 Bond 

Trainer 

Ouders 

Sponsoring Maatschappelijke 
begeleiding 

Regio 

BAZH 

 
Privé-trainer 

Trainer Fase 5 
Huidige situatie badminton 
‘Trainen voor hoog niveau’ 

 

School / onderwijs 
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Competentie 

Door wie? 

Wat? 
 
Nieuwe competenties: 
 
Bestaand niveau: 
De ‘motor’ van de 
sporter optimaliseren en 
de positie van 
specifieke vaardigheden 
verder ontwikkelen. 
 

Resultaat 
 
Maximale fysieke 
conditie en optimale 
vaardigheden op 
internationaal niveau 
verkrijgen. 
 
Fulltime sportbedrijving 
 
 

Competenties 
 
Domein 1 + 2 en 4 t/m 7 
 

Ontwikkeling Kunnen 
 

Willen 
 

Doen 
 

�

 

Trainer 

 
NOC*NSF 
 

Ver. 

Maatschappelijke 
begeleiding 

Bond 
Trainer 

Fase 6 
Huidige situatie badminton 

‘Trainen om te winnen’ 
  

 
Voeding 

 
School / 

onderwijs 

 
Sponsoring 
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§ 6.2 Uitleg huidige situatie badmintonsport 
 
Competenties 
Hiervoor geldt dezelfde uitleg als bij de beschrijving van de ideale situatie en de huidige 
situatie binnen de tennissport , namelijk; (domein 1=sportspecifieke inhoud / 
2=Resultaatgerichtheid / 3= Samenwerken en communiceren / 4= Omgevingsgevoeligheid / 
5= Persoonlijke stijl / 6= Leidinggeven / 7= Zelfontwikkeling) 

� Fase 1: Competenties uit domein 1 + 3 zodat men plezier krijgt in bewegen en zo de 
basisvaardigheden in bewegen eigen maakt om de motoriek te verbeteren. 

� Fase 2: Competenties uit domein 1, 3 en 7 zodat men de basisvaardigheden in 
bewegen in één of meer sporttakken eigen maakt. 

� Fase 3: Competenties uit domein 1 t/m 5 + 7 zodat basissporttechnische 
vaardigheden worden aan geleerd in steeds meer fysieke trainingsvormen. 

� Fase 4: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat sporttak specifieke vaardigheden 
worden aangeleerd en de sporter steeds meer uur per week gericht kan zijn op de 
sport. 

� Fase 5: Competenties uit domein 1 t/m 7 zodat de ‘motor’ van de sporter 
geoptimaliseerd wordt en de positie van specifieke vaardigheden verder ontwikkelt 
wordt. 

� Fase 6: Competenties uit domein 1,2, 4 + 5 t/m 7 zodat een maximale fysieke 
conditie en optimale vaardigheden op internationaal niveau worden verkregen door 
fulltime sportbedrijving. 

 
Vrienden 

� In fase 1 t/m 3 zijn vrienden geen belangrijke actor waarop gestuurd word aangezien 
de trainingsintensiteit nog relatief laag is. Vanaf fase 4 wordt deze hoger en worden 
ook vrienden een belangrijke factor. In deze fase wordt veel waarde gehecht aan een 
sociaal leven, maar door fanatieke sportbeoefening is hier weinig tijd voor. Bovendien 
zorgen de veranderende interesses van de jonge sporter in deze gevoelige 
leeftijdsfase er vaak voor dat sporters in deze afhaken. Vanaf fase 5 zijn de vrienden 
niet meer cruciaal om de sportontwikkeling voort te zetten. Er is dan inmiddels 
gekozen te investeren in een toekomst als topsporter en daarbij hoort een beperkt 
sociaal leven buiten de sport om. Sporters laten zich vanaf deze fase vaak niet meer 
beïnvloeden door vrienden. Wat binnen de trainingscentra wel opvalt is dat de 
trainingsgroep heel hecht is en de sporter genoegen neemt met een sociaal leven dat 
zich voornamelijk binnen de sport afspeelt. 

 
Ouders 

� In fase 1 en 2 spelen de ouders binnen de badmintonsport nog geen rol waar 
gestuurd op word. In fase 3 neemt de reistijd van en naar trainingen voor de 
talentvolle spelers voor het eerst toe door een extra training in een andere stad. 
Ouders moeten bereidt zijn deze langere afstand af te gaan leggen. Vanaf fase 4 
wordt steeds meer investering gevraagd van de ouders door het toenemende aantal 
trainingsuren en de reistijd. De faciliteiten vanuit de bond zijn niet voldoende om 
ouders bepaalde taken uit handen te nemen. Ouders nemen zelfs vaak taken van 
derden over zoals vervoer en mentale begeleiding, omdat hier minimale 
voorzieningen voor zijn. Ouders investeren dus veel tijd & geld in de sport van hun 
kind. De communicatie naar en de begeleiding van ouders vanuit de bond is matig 
waardoor zij slecht op de hoogte zijn van belangrijke informatie en ontwikkelingen. 
Volgens de ouders regelt de bond weinig waardoor veel verwarring ontstaat. De bond 
heeft echter wel plannen om dit te verbeteren, maar hier zijn nog geen concrete 
acties voor. In fase 6 is de sporter inmiddels zelfstandig en meer onafhankelijk, mede 
doordat de bond vanaf dit moment verschillende voorzieningen biedt. Ouders zijn dus 
geen belangrijke factor meer voor de ontwikkeling van de sporter, behalve dat zij 
achter de sporter zouden moeten blijven staan. 
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School / onderwijs 
� In fase 1 en 2 zou het onderwijs aandacht moeten besteden aan de motoriek en het 

bewegen zodat kinderen al op jonge leeftijd voldoende motorisch zijn ontwikkeld om 
zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Op dit moment worden wel lessen 
lichamelijke opvoeding gegeven, maar hier worden weinig vaardigheden aangeleerd 
die van toepassing kunnen zijn binnen de badmintonsport. Vanaf fase 3 beginnen 
verenigingen met het verzorgen van trainingen en is het onderwijs niet meer op die 
manier belangrijk. Zodra sporters aan het eind van de derde fase bij een regionale 
selectie gaan spelen, wordt enige afstemming met school wenselijk hoewel het aantal 
trainingsuren nog niet erg veel is. Vanaf fase 4 is een goede afstemming met school 
belangrijk. De bond besteed weinig tot geen aandacht aan deze combinatie en laat 
dit over aan de sporter en zijn/haar ouders. De BAZH (JTC/TTC Den Haag) is een 
samenwerking met het LOOT-onderwijs aan gegaan en biedt nu een uitstekende 
combinatie van topsport met het werken aan een maatschappelijke carrière. Dit 
initiatief wordt gesteund door de NBB, die kennelijk het belang van een goede 
combinatie van school en sport wel inziet.  
Echter worden door de NBB weinig problemen ervaren met deze combinatie en het 
volgen van LOOT-onderwijs is voor hen dan ook geen noodzaak binnen de 
badmintonsport. Er zijn wel plannen om de onderwijsfaciliteiten voor de sporters 
vanaf deze fase uit te breiden indien de sporter dit graag zou willen. De enige 
schoolfaciliteiten die de bond op dit moment biedt, de BAZH uitgezonderd, zijn voor 
de echte toptalenten zoals de Fulltime Talent Opleiding waarbij vanaf het einde van 
fase 5 o.l.v. de talentcoach en een begeleidingsteam gewoond, getraind en 
gestudeerd wordt op Papendal. Dit heeft tot nu toe opgeleverd dat het Olympisch 
Team zich maximaal ontwikkeld heeft. Op korte termijn zullen deze faciliteiten dan 
ook aan meerdere talenten worden aangeboden. De toptalenten met potentie tot 
Nederlands topspeler kunnen moeilijk besluiten voor een topsportcarrière te kiezen 
door de beperkte zekerheden die geboden worden ten aanzien van onder andere een 
verlenging van de studie of financiële steun ten aanzien hiervan. 

 
Trainer / coach 

� De trainer begint vanaf fase 2 belangrijk te worden en wel in de vorm van het 
motiveren van de jonge spelers, zodat zij met plezier blijven sporten en wellicht in de 
toekomst door kunnen stromen naar een regionale selectie. Vanaf fase 3 probeert de 
trainer de sporter verder te laten ontwikkelen. Wanneer een bepaald niveau bereikt 
wordt zal hij/zij de sporter aandragen bij een regionale selectie om zo extra 
trainingsuren te laten maken. Trainers willen zo bereiken dat hun speler een hoger 
niveau bereikt. Met name in fase 4 en 5 wordt behalve bij de verenigingstrainer en 
regio –of bondstrainer ook bij een privé-trainer getraind. Echter gebeurt het zelden 
binnen de badmintonsport dat de top wordt bereikt zonder bij de bond te trainen. Club 
–en bondstrainers hebben over het algemeen beperkt contact met elkaar over de 
ontwikkeling van de talentvolle sporter waardoor verschillende trainingen wellicht niet 
altijd optimaal op elkaar aansluiten. In fase 6 is dit geen groot probleem, omdat de 
meeste trainingsuren bij de bond worden gemaakt en de sporter inmiddels zelfstandig 
genoeg is hier zelf het één en ander in te sturen. Een ‘gevaar’ met betrekking tot 
verschillende belangen van verschillende trainers is dat een bepaalde speler zich 
door het spelen bij de Nationale selectie / het TTC of Jong Oranje op den duur verder 
ontwikkeld dan andere spelers binnen de vereniging, waardoor de sporter op den 
duur het niveau van de vereniging gaat ontgroeien en wellicht op zoek gaat naar een 
andere vereniging. Zolang de vereniging dit hoge niveau kan blijven bieden is er geen 
‘bedreiging’ voor de trainer aangezien ook de betere badmintonners in tegenstelling 
tot tennissers altijd bij een vereniging blijven spelen. Toch proberen veel 
verenigingstrainers, in plaats van samen te werken met andere verenigingen, de 
toptalenten bij de vereniging te houden, ook als zij de sporter dit niveau niet meer 
kunnen bieden. 
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Voeding 
� Aangezien dit volgens de beschrijving van de ideale situatie tot fase 4 geen 

belangrijke factor is, is het geen probleem dat ook binnen de badmintonsport hier tot 
die tijd geen belang aan wordt gehecht. Vanaf fase wordt deze factor echter wel 
belangrijk wil de sporter de steeds hoger wordende trainingsintensiteit kunnen 
volhouden. Echter wordt hier tot de laatste fase van het LTAD-model weinig aandacht 
aan besteed door verschillende organisaties en de bond. Goede voeding en een 
gezonde levensstijl worden heel belangrijk bij een dergelijk hoge trainingsintensiteit. 
Sporters moeten letten op wat ze eten, maar er bestaat onder hen en hun ouders 
veel onduidelijkheid over de wijze waarop dat het beste gedaan kan worden. Men 
gaat zelf op zoek naar informatie, maar betwijfelt of het goed is wat ze doen. Hier 
wordt nauwelijks advies en begeleiding in gegeven. Zoals gezegd wordt hier pas in 
de laatste fase aandacht aan besteed. Vanuit zowel de bond als het NOC*NSF wordt 
voldoende advies en begeleiding gegeven en worden deskundigen beschikbaar 
gesteld, allemaal omdat voeding een belangrijke plaats in het leven van een 
topsporter inneemt.  

 
Sponsoring 

� Vanaf fase 4 wordt dit een steeds belangrijkere factor aangezien de kosten hoog 
worden. Vanwege de tijd die zij tevens investeren in de sport is twee werkende 
ouders vaak moeilijk te organiseren binnen de sportplanning. Ouders zouden graag 
een vorm van sponsoring aangaan, maar zijn nauwelijks op de hoogte van de 
mogelijkheden, wat ze wel graag zouden willen aangezien de kosten hoog zijn en de 
sporters tot Jong Oranje zover zij weten voor geen enkele onkostenvergoeding in 
aanmerking komen. Hierover wordt weinig/geen advies gegeven en daarom wordt 
weinig gebruik maakt van sponsoring. Binnen een trainingsgroep of selectie is vaak 
wel een kledingsponsor, maar er is weinig interesse bij het sponsoren van individuele 
sporters bij met name ‘onbekende’ sporten zoals badminton. Vanaf fase 6 wordt het 
voor sponsoren vaak pas interessant een individuele badmintonner of professionele 
selectie te sponsoren. Sponsoring is in deze fase vooral interessant voor de bond en 
in mindere mate voor de sporter en zijn/haar ouders aangezien zij de jaren ervoor al 
heel veel zelf hebben moeten bekostigen. Inmiddels ontvangt de sporter ook een 
salaris van het NOC*NSF en een bijdrage van de bond. 

 
Maatschappelijke begeleiding 

� Dit aspect is tot fase 5 vooral van belang in de vorm van een financiële steun vanuit 
de overheid. Zij streven naar een sportieve samenleving door aandacht te besteden 
aan zowel de breedte- als topsport. In fase 4 wordt door bijna geen enkele 
organisatie aandacht besteed aan de combinatie van sport en school, terwijl hier wel 
veel behoefte aan is. Ouders moeten zelf op zoek naar tips en informatie, niets wordt 
voor ze geregeld. Daarom is een initiatief zoals de BAZH de moeite waard om uit te 
breiden. De beste talenten kunnen in fase 5 wel in aanmerking komen voor de 
Fulltime Talent Opleiding op Papendal. Vanaf deze fase begint het Olympisch 
Steunpunt talenten en hun ouders te adviseren over de combinatie van sport en 
school. De toptalenten wordt weinig (financiële) zekerheden geboden waardoor het 
moeilijk is definitief te kiezen voor een topsportcarrière te gaan. Wanneer de sporter 
in Jong Oranje speelt komt hij/zij in aanmerking voor een kleine onkostenvergoeding, 
maar helaas is deze niet voldoende om de hoge kosten volledig te vergoeden. Vanaf 
fase 6 wordt bijna iedere vorm van maatschappelijke begeleiding verzorgd door het 
NOC*NSF en de bond. De sporter is niet meer afhankelijk van verschillende 
maatschappelijke organisaties. 
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Vereniging 
� Weinig verenigingen geven invulling aan ‘Badminiton’ en eisen dat kinderen eerst 

over (motorische) bewegingsvaardigheden beschikken waardoor de badmintonsport 
veelal pas kan beginnen vanaf acht jarige leeftijd aangezien het onderwijs zijn taak 
met betrekking tot het aanleren van algemene bewegingsvaardigheden niet uitvoert. 
Vanaf fase 2 starten verenigingen met het geven van trainingen aan kinderen, zonder 
aandacht besteed te hebben aan bewegingsvaardigheden en motoriek. Kinderen 
kunnen dus vanaf 8 jarige leeftijd bij een vereniging gaan spelen, tenzij de vereniging 
invulling geeft aan ‘Badminiton’ om de taak van het onderwijs over te nemen want 
dan kunnen ze al beginnen op 6 jarige leeftijd. Vanaf fase 3 beginnen de talentvolle 
sporters met het trainen bij regionale selecties, ondertussen blijven zij bij de 
verenigingen spelen. Badmintonners blijven over het algemeen altijd, ook als 
topspeler, bij de vereniging trainen en competitie spelen. Wel stappen 
topbadmintonners over naar (één van de weinige) verenigingen die het hoogste 
niveau kunnen bieden, zodat de trainingen en competities een goede aanvulling zijn 
op de bondstrainingen en internationale wedstrijden en competities. 
Verenigingstrainers en bondstrainers communiceren onderling weinig over de 
ontwikkeling en de manier van trainen van de sporter. Vanaf fase 6 is dit zoals 
gezegd geen probleem meer, omdat dan inmiddels de bondstrainingen centraal 
staan.  

 
Regio 

� Zoals gezegd beginnen de regionale trainingen vanaf fase 3 van het LTAD-model. In 
fase 4 en 5 verzorgt de regio samen met de bond de trainingen binnen de 
verschillende trainingscentra en wordt ervoor gezorgd dat de grootste talenten 
doorstromen naar de laatste fases. Ook hier is de communicatie tussen de 
verschillende trainers weer minimaal. Verenigingstrainers worden nauwelijks 
betrokken bij de trainingen in de trainingscentra. In fase 5 trainen de inmiddels 
toptalenten bij het TTC in één van de trainingscentra, en behoren inmiddels bij de 
nationale jeugdselectie binnen de bond. De talenten worden als potentiële 
topsporters gezien en kunnen gebruik maken van een aantal voorzieningen van de 
bond. De trainingen in de over het land verdeelde trainingscentra zijn eigenlijk meer 
bondstrainingen dan regionale trainingen. Vanaf fase 6 speelt de regio geen enkele 
rol meer in de sportcarrière van de badmintonner. 

 
Bond 

� De bond stuurt in fase 1 verenigingen te weinig aan een aanvulling te zijn op het 
beperkte bewegingsonderwijs, waardoor voor het voor de jongste kinderen nog niet 
mogelijk is met de sport in aanraking te komen aangezien zij over onvoldoende 
(motorische) bewegingsvaardigheden beschikken. Vanaf fase 2 introduceert de bond 
de term ‘Badminiton’ voor kinderen tussen 6 en 9 jaar. Echter wordt niet concreet 
beschreven hoe verenigingen invulling kunnen geven aan de badmintonsport voor de 
allerkleinsten.  Met als gevolg dat kinderen zich veelal pas vanaf 8 jarige leeftijd aan 
kunnen sluiten bij een vereniging. Aangezien de badmintonsport met name onder 
kinderen niet bekend staat als ‘echte sport’, is het noodzaak voor de bond om 
kinderen aan te sport te binden door de sport als ‘echte’ sport te profileren. In fase 3 
stuurt de bond voornamelijk op het jeugdbeleid om talentherkenning- en ontwikkeling 
zo effectief mogelijk plaats te laten vinden. Vanaf fase 4 begint de bond met het 
verzorgen van trainingen, namelijk die van het JTC/TTC. Een sterk initiatief wat 
ondersteunt word door de bond is de BAZH in de rol van JTC/TTC Den Haag om zo 
de achterstand op het internationale badminton in te halen. Net als de overige 
trainingscentra selecteren zij talentvolle spelers uit de regio door een brede aanpak 
van de jeugdselectie, het realiseren van extra trainingsfaciliteiten en een 
samenwerking met verenigingen en de bond binnen de LOOT-structuur.  
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De nationale selectie <15 traint onregelmatig mee op Papendal met Jong Oranje en 
de nationale selectie <17. De bond / technisch directeur bepaalt de richtlijnen van de 
trainingen binnen de trainingscentra, waarbij de training wellicht niet altijd optimaal 
aansluit op de ontwikkeling van de verschillende spelers. Relatief wordt het meeste 
geïnvesteerd in de trainingscentra in Geldrop en Amstelveen, omdat deze het meeste 
talent opleveren. Vanaf fase 5 behoort voor de echte talenten ook de Fulltime Talent 
Opleiding tot de mogelijkheden. De combinatie met studie wordt hierdoor 
gemakkelijker en bovendien hebben ouders door het intern plaatsen van de sporter 
een minder negatieve invloed op het talent. Vanaf fase 6 verzorgt de bond alle 
trainingen en vormen van begeleiding in de breedste zin van het woord. De bond 
biedt vanaf dan de faciliteiten en financiert ook de sport. De sporter wordt hiermee 
afhankelijk van de bond en onafhankelijk van bijvoorbeeld zijn/haar ouders. 

 
NOC*NSF 

� Dit orgaan investeert in fase 1 nog niet in de tak van sport, omdat er vanuit gegaan 
wordt dat deze fase wordt vervuld door het onderwijs. Subsidies voor sportstimulering 
gaan dan ook naar het onderwijs. In fase 2 t/m 4 investeert het NOC*NSF in het 
opleidingsprogramma van de bond door het geven van subsidies. De subsidie is 
gebaseerd op de kwaliteit van de programma’s. Vanaf fase 5 investeren zij ook in het 
topsportprogramma van de bond en leveren zo een bijdrage aan de 
topsportvoorzieningen. 

 
Overigen 

� Talentherkenning: 
� De beoordeling van talent vindt met name plaats tijdens toernooien en 

wedstrijden (fase 2,3) 
� Door de onlangs uitgebreide samenwerking tussen de NBB en drie kleinere 

badmintonbonden is onder andere het aantal jeugdspelers flink toegenomen 
(fase 2,3) 

� Selectiecriteria zijn vaak niet concreet vastgelegd (fase 2,3) 
� Badmintonners zijn afhankelijk van een club / verenigingstrainer om voor een 

selectie aangedragen te worden (fase 3,4) 
� Talentontwikkeling:  

� De NBB richt zich voornamelijk op spelers binnen de trainingscentra (fase 3, 
4, 5) 

� Binnen de bond is erg veel aandacht voor de toptalenten en veel minder voor 
de subtalenten wat zijn voor- en nadelen heeft (fase 3,4,5) 

� Talent wordt voornamelijk beoordeeld en gescout tijdens toernooien en 
wedstrijden (fase 3,4,5) 

� Buiten de NBB om bestaan drie kleinere bonden met eigen competities en 
toernooien. De samenwerking met deze bonden is uitgebreid wat financieel 
voor alle partijen aantrekkelijker bleek te zijn en bovendien wordt het totaal 
aantal jeugdleden hiermee verhoogd waardoor uiteraard de groep talenten 
groter wordt (fase 3,4,5) 

� Selectiecriteria zijn niet altijd concreet vastgelegd waardoor veel 
onduidelijkheid bestaat onder spelers en ouders (fase 3,4,5) 
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� Kunnen, willen en doen� : 

� De NBB geeft geen specifieke mentale training, maar geeft wel voorlichting 
over de mogelijkheden en verwijst sporters door naar bijvoorbeeld een mental 
coach of sportpsycholoog (fase 4,5). 

� De NBB doet aan het begin van iedere training binnen het trainingscentrum 
aan conditietraining om de fysieke gesteldheid en het uithoudingsvermogen te 
verbeteren (fase 4,5) 

� De NBB voorziet in alle vormen van begeleiding om ervoor te zorgen dat de 
sporter in alle opzichten in topvorm is en in staat is prestaties te leveren (fase 
6)  
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Hoofdstuk VII  Conclusies 
 
 
Hieronder volgen per onderwerp, zoals gedurende het onderzoek aan bod gekomen, de 
conclusies die relevant zijn voor het in kaart brengen van talentontwikkeling binnen de 
(tennis- en badminton)sport en een verbetering ervan. 
 
Om goede conclusies te kunnen trekken dient de onderzoeksdoelstelling als leidraad, deze 
luidt als volgt: ‘Inzicht verkrijgen in het traject dat jonge Nederlandse sporters in de sporten  
tennis en badminton doorlopen op weg naar topsport, teneinde aanbevelingen te doen hoe 
talentontwikkeling van kinderen binnen deze sporten het beste vorm gegeven kan worden’. 
Hiermee wordt de probleemstelling ‘Hoe verloopt de selectie van talent binnen de sporten 
tennis en badminton in de loop der jaren en waarom haken talenten af?’ beantwoord.  
 
 
§ 7.1 Onderwijs 

� Het onderwijs vervult haar functie in de eerste en tweede fase van het LTAD-model 
minimaal door tekort te schieten in het bewegingsonderwijs. Er wordt beperkt 
aandacht besteed aan het leren bewegen en eigen maken van 
basisbewegingsvaardigheden om de motoriek te verbeteren. De KNLTB speelt hier 
met ‘Tenniskids’ goed op in, ‘Badminiton’ van de NBB is hierin beperkt. Aangezien 
het NOC*NSF de fase van leren bewegen en het bijbrengen van motoriek buiten de 
vier fases van de topsportloopbaan laat en deze fase verbindt aan het onderwijs 
zullen zij bij verbetering van talentherkenning en –ontwikkeling niet beginnen bij de 
eerste fase van het LTAD-model. 

� Er wordt tot op heden weinig/geen aandacht besteed aan sport in de buitenschoolse 
opvang (BSO) terwijl kinderen hier wel veel tijd doorbrengen.  

� Het LOOT-onderwijs voldoet wat betreft capaciteit niet aan de vraag van het aantal 
sporters. Veel sporters zitten daarom niet op een LOOT-school om dat de afstanden 
vaak veel langer zijn dan naar een gewone school en deze extra reistijd beter op een 
andere manier gebruikt kan worden. Over het algemeen is LOOT-onderwijs niet 
noodzakelijk omdat veel basis- en middelbare scholen tegenwoordig bereid zijn 
medewerking te verlenen. Overigens zijn de voorzieningen in bijna geen enkele vorm 
van onderwijs toereikend voor het aantal talentvolle sporters.  

� Trainingscentra met een structuur voor een opleiding tot topsporter samenhangend 
gecombineerd met onderwijs, vervoer en eventueel wonen waarbij de 
sportbeoefening leidend is, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van talent. 
Ondanks dat combinaties van sport en onderwijs (en wonen) veel rendement 
oplevert, zijn deze voorzieningen slechts voor de toptalenten bestemt.  

� Zoals gezegd is de sport goed te combineren met het basis- en middelbare 
onderwijs. Echter in het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn weinig 
faciliteiten en wordt beperkt flexibel omgegaan met onder andere financiële 
regelingen voor sporters die in een vergevorderd stadium afvallen.  

� Veel talenten haken af als het moeilijk wordt de sport met onder andere de school- en 
thuissituatie te combineren.  

 
 
§ 7.2 Mentale begeleiding 

� Mentale begeleiding is belangrijk om competenties te verbeteren en zich optimaal te 
ontwikkelen tot topsporter. De mentale gesteldheid wordt niet onderschat, maar wel 
de begeleiding die hiervoor nodig is. Een bezoek aan een sportpsycholoog is vaak 
nog een soort ‘taboe’, terwijl het gezien zou moeten worden als een onderdeel van de 
weg naar topsport.  
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§ 7.3 NBB en KNLTB 
� Binnen de sport wordt vaak getraind aan de hand van strikte leeftijdscategorieën 

waardoor talenten afvallen als ze op een bepaalde leeftijd bepaalde vaardigheden 
niet beheersen. Binnen de KNLTB wordt hier veelal strikt aan gehouden terwijl de 
fases binnen de NBB elkaar overlappen en de leeftijdsgroepen breder zijn. 
Badmintontalenten vallen pas echt af als ze op een bepaalde leeftijd de nationale 
selectie niet bereikt hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat binnen de NBB 
meer op lange termijn wordt gekeken dan de KNLTB doet. Dit is naar mijns inziens 
logisch aangezien de groep badmintontalenten veel kleiner is en de ‘vijver’ waaruit 
‘gevist’ kan worden dus ook. 

� Talentherkenning en –ontwikkeling worden bij de KNLTB per regio geregeld door de 
regiocoach, -scout en -conditietrainer. Bij de NBB wordt dit centraler geregeld, 
waardoor verder geen beleid is ten aanzien van talentherkenning en –ontwikkeling 
per trainingscentrum. De NBB deelt het land alleen op voor de toptalenten en niet 
voor de uitvoer van het overige beleid. 

� De KNLTB is met ‘Tenniskids’ veel verder dan de NBB met ‘Badminiton’, waardoor 
badmintonners pas op latere leeftijd basisvaardigheden aanleren en zich wellicht voor 
die tijd al binden aan een andere sport/activiteit. De NBB richt zich dus beperkt op de 
eerste twee fases van het LTAD-model waardoor de sport niet geschikt lijkt voor de 
jongste kinderen. De KNLTB daarentegen is een goede aanvulling op het 
bewegingsonderwijs. (Kinderen kunnen vanaf 4 jarige leeftijd kennismaken met de 
tennissport, vanaf 6 jarige leeftijd kunnen zij in ieder geval beginnen met gerichte 
trainingen. Kinderen kunnen vanaf 6 jarige leeftijd kennismaken met de 
badmintonsport. Vanaf 8 jarige leeftijd kunnen zij beginnen met gerichte trainingen, 
mits zij motorisch voldoende ontwikkeld zijn).  

� De NBB zet haar middelen zo effectief mogelijk in door de focus te leggen op de 
toptalenten binnen de sport en de topsport door hier relatief veel in te investeren, 
maar is bezig meer voorzieningen te bieden voor de ontwikkelingsfases daaronder. 
De KNLTB probeert nu de aandacht al zo veel mogelijk te verdelen om zo een zo 
groot mogelijke groep door te laten stromen naar een volgende fase.  

� Door het feit dat badmintonners altijd bij een club blijven spelen in tegenstelling tot 
tennissers, zou geconcludeerd kunnen worden dat badminton in mindere mate een 
individuele sport is en dus meer een teamsport dan tennis. 

� Over het algemeen bestaan erg weinig verschillen tussen de tennis- en 
badmintonsport in de invulling van het Canadese LTAD-model. Competenties, 
actoren en factoren komen veelal overeen, enkele uitzonderingen daargelaten. Dit 
zou kunnen betekenen dat indien een sporter bepaalde competenties beheerst, 
meerdere sporten tot de mogelijkheid behoren. Echter bestaan wel verschillen tussen 
de werkwijze en de faciliteiten van de bond en bijbehorende regio’s en verenigingen.  

� De KNLTB kent veel initiatieven buiten de bond om zoals de vele tennisscholen. Bij 
de NBB daarentegen volgt de potentiële topper bijna altijd, enkele uitzonderingen 
daargelaten, het bondstraject. De tennisscholen zijn dan ook een aanvulling op de 
faciliteiten van de KNLTB. 

� Een tennisser maakt gemiddeld meer eigen uren dan een badmintonner, maar dit 
zorgt slechts voor minimale verschillen in de invulling van het krachtenveld- of LTAD-
model. Enkel in de laatste fase van het model is te zien dat de badmintonner buiten 
de bond ook bij een vereniging blijft spelen en de tennisser alleen de trainingen van 
de bond volgt.  
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§ 7.4 Vrienden 
� De actor vrienden is slechts een korte periode cruciaal voor de het wel/niet afhaken 

van de sporter. Vanaf het moment dat hij/zij, meestal voor het 17e levensjaar, de 
keuze heeft gemaakt door te gaan met de intensieve vorm van sport haken weinig 
talenten nog om deze reden af. Geen enkele geïnterviewde sporter heeft wel eens 
serieus overwogen te stoppen met de sport, kennelijk zijn de onvoldoende 
gemotiveerde talenten voor ongeveer hun veertiende levensjaar al afgehaakt. Echter 
kunnen talenten vanaf deze leeftijd nog wel noodgedwongen afvallen.  

 
 
§ 7.5 Ouders 

� Ouders voelen zich vaak min of meer buitengesloten door de trainer / coach en de 
bond. Zij worden weinig begeleid en ontvangen weinig informatie. Ze moeten overal 
zelf achteraan. De criteria van doorstroom naar een volgende fase zijn voor sporters 
en hun ouders vaak onduidelijk en weinig objectief, waardoor beslissingen vaak niet 
begrepen worden. Kortom, de communicatie naar ouders laat nogal te wensen over 
terwijl met name in fase 4 en 5 van het LTAD-model veel behoefte is aan advies en 
begeleiding.  

� Ouders nemen vaak de taak van derden over terwijl derden juist taken van ouders 
zouden moeten overnemen zoals vervoer en mentale begeleiding zodat ouders 
gewoon ‘ouder’ kunnen zijn.  

 
 
§ 7.6 Trainer / coach 

� De communicatie tussen verschillende trainers laat vaak te wensen over, wat van 
grote invloed is op de ontwikkeling van de talentvolle sporter. De samenwerking met 
en tussen verenigingen en bijvoorbeeld privé-trainers en tennisscholen is erg 
belangrijk, maar door de concurrentiestrijd die vaak tussen trainers van verschillende 
partijen heerst wordt beperkt samengewerkt waardoor talent niet altijd de juiste 
begeleiding en trainingsfaciliteiten geboden krijgt. Binnen beide sporten belemmert 
de concurrentiestrijd vaak de doorstroom van talent naar een hogere selectie.  

� Een trainer moet zich bewust zijn van de rol die hij inneemt gedurende de 
talentontwikkeling door te beseffen in welk stadium het talent verkeert en de 
benaderingswijze hierop aan te passen. 

� In de opleiding tot trainer/coach wordt relatief weinig aandacht besteed aan de 
pedagogie/psychologie van het kind en de begeleiding van zijn/haar ouders. 

 
 
§ 7.7 Voeding 

� Het belang van goede voeding voor een toptalent of topsporter wordt niet geheel 
onderschat, maar toch wordt te weinig en op een te laat moment advies en 
begeleiding gegeven over dit onderwerp. Advies en begeleiding ten aanzien van 
voeding zou meer vanzelfsprekend moeten worden om goede voeding ten goede te 
laten komen aan de ontwikkeling van de sporter. 

 
 
§ 7.8 Sponsoring 

� Het is voor jonge nog niet doorgebroken talentvolle sporters moeilijk een sponsor te 
vinden. Ouders weten veelal niet waar ze hier informatie en advies over kunnen 
vinden. Zonder sponsor is de intensieve sport van veel talenten bijna onmogelijk. 
Vanaf fase 5 wordt het voor ouders pas gemakkelijker om een sponsor te regelen. 
Binnen de KNLTB wordt overigens voor jonge sporters meer geregeld ten aanzien 
van sponsoring dan binnen de NBB.  
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§ 7.9 Maatschappelijke begeleiding 
� Maatschappelijke begeleiding begint pas in een laat stadium, tot die tijd moet men 

zelf op zoek naar informatie, advies en begeleiding ten aanzien van verschillende 
onderwerpen.  

 
 
§ 7.10 Diversen 

� Motivatie en verschillende omgevingsfactoren zijn belangrijk bij het selecteren van 
talenten, want een aantal toevalligheden bepaalt of het kind de top wel/niet haalt. Een 
sporter wordt uiteindelijk herkend als hij/zij over bepaalde motorische vaardigheden 
beschikt waarbij het belangrijk is door de standaardontwikkeling heen te kijken. Er 
moet gezocht worden naar een goede combinatie van trainen en groeien zodat 
uiteindelijk de beste spelers ieder op hun eigen manier kans zien de top te behalen. 
Een zo normaal mogelijk leven is voor een kind heel belangrijk. Alle factoren moeten 
met elkaar in harmonie zijn zodat het kind de juiste balans vindt om zich optimaal te 
ontwikkelen. 

� Het proces moet centraal staan in de ontwikkeling i.p.v. het product ofwel het 
resultaat. Talent moet in het begin vooral veel willen leren en verbeteren en daarna 
willen presteren en winnen waarbij het resultaat dus belangrijker wordt. De complete 
ontwikkeling moet op een bepaald boven de sportbeoefening staan. Winnen mag dus 
niet centraal staan, maar is uiteindelijk wel het doel.  

� Het aantal trainingsuren neemt vanaf fase 4 sterk toe. De overstap naar een 
volgende fase vereist dan ook goede begeleiding om te voorkomen dat sporters 
afhaken. Het moet de sporter zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. 

� Talentherkenning vindt binnen beide sporten voornamelijk plaats tijdens wedstrijden 
en toernooien binnen de bond en richt men zich beperkt op spelers die enkel binnen 
de vereniging spelen. Beide bonden beseffen dat begeleiding van ouders, mentale 
begeleiding en advies en begeleiding ten aanzien van voeding en sponsering 
belangrijk is, maar toch wordt hier weinig mee gedaan. 

� De nadruk van het Masterplan van het NOC*NSF ligt op ‘train to train’ en ‘training to 
compete’, fase 5 en 6 van het LTAD-model, waardoor talentherkenning en de 
ontwikkeling van jonge sporters weinig aandacht krijgt. Het ministerie van VWS 
daarentegen besteedt behalve aandacht aan de prestatiesport ook aandacht aan het 
spelenderwijs leren bewegen en het oriënteren op verschillende sporten door het 
aanleren van basisvaardigheden ofwel het begin van de breedtesport. De 
sportbonden lijken er vanuit te gaan dat zij daardoor dit gedeelte niet voor hun 
rekening hoeven te nemen.  

� Sport kan veel leren van het bedrijfsleven namelijk het aangaan van 
samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld bond en verenigingen en het fuseren 
om samen groter te worden. Er ligt namelijk vaak een groot gat tussen de werkwijze 
van bonden en die van verenigingen. Sport en het bedrijfsleven hebben in ieder geval 
veel overeenkomsten in het bijzonder wat competenties betreft. 

� Intrinsieke motivatie voor de sport is uiteindelijk het allerbelangrijkst om ver te kunnen 
komen in de sport. 

� Sporters worden sterker als getraind wordt met en gespeeld wordt tegen betere 
spelers. 

� Talentontwikkeling wordt niet volledig georganiseerd door verschillende organisaties. 
� Minder ontwikkelde competenties kunnen veelal gecompenseerd worden met sterk 

ontwikkelde competenties. 
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In hoeverre zijn de onderzoeksvragen beantwoord? 

Onderzoeksvraag 1 

� Wie behoren tot het Nederlandse talent binnen de racketsporten? 

Op de eerste onderzoeksvraag is al antwoord gegeven in het theoretisch kader. Dit 
heeft tevens bepaald welke talenten binnen beide sporten geïnterviewd zouden 
worden. Bovendien is in het theoretisch kader om verwarring te voorkomen 
beschreven wanneer een sporter een ‘talent’ is. 
 

 
Onderzoeksvraag 2 
 

� Welke specifieke competenties zijn nodig in de racketsporten? 
Deze onderzoeksvraag is in hoofdstuk V door deskresearch en de interviews 
beantwoord. De competenties worden in dit hoofdstuk per fase van het LTAD-model 
en per competentiedomein weergegeven. Hierbij worden ook de competenties 
genoemd die heel specifiek voor één van de sporten gelden.  

 
 
Onderzoeksvraag 3 
 

� Hoe wordt talent begeleid in hun weg naar topsport? 
In hoofdstuk IV wordt naar aanleiding van het theoretisch kader en het deskresearch 
beschreven hoe de ideale situatie voor talentontwikkeling binnen de sport zou moeten 
zijn. In hoofdstuk VI wordt vervolgens beschreven hoe de huidige situatie binnen de 
tennis- en badmintonsport eruit ziet en hoe talent binnen deze takken van sport dus 
begeleid word in hun weg naar topsport. 

 
 
Onderzoeksvraag 4 
 

� Welke weg volgt talent in de racketsporten? 
Het traject dat tennis- en badmintontalenten doorlopen is in hoofdstuk V naar 
aanleiding van het deskresearch en de interviews aan de hand van het LTAD-model 
in kaart gebracht. In hoofdstuk VI wordt per actor / factor beschreven welke plaats 
deze inneemt in de ontwikkeling van de sporter en in welke mate deze hier invloed op 
heeft. 

 
 
Onderzoeksvraag 5 
 

� Welke actoren en factoren veroorzaken het afhaken en niet tot optimale groei komen 
van jong talent binnen de racketsporten? 
In hoofdstuk VI wordt zoals gezegd per sport voor ieder aspect dat een rol speelt in 
de ontwikkeling van de sporter beschreven in welke mate ze dit doen. Vervolgens 
wordt sportspecifiek aangegeven hoe binnen de sport door o.a. de bond wordt 
omgegaan met deze aspecten en in welke mate deze door bijvoorbeeld onvoldoende 
begeleiding en aandacht het afhaken van talent kunnen veroorzaken. 
. 
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Onderzoeksvraag 6 
 

� Hoe ervaren talenten en andere belangrijke actoren talentbegeleiding en 
talentontwikkeling binnen deze sporten? 
Hier is inzicht in verkregen door middel van de expert-interviews en diepte-interviews 
met talenten en hun ouders. Door hun ervaringen te achterhalen met betrekking tot 
de organisatie van talentontwikkeling en –begeleiding is meteen inzicht verkregen in 
de actoren/factoren die het afhaken van talent kunnen veroorzaken aangezien zij niet 
tevreden zijn over de wijze waarop dit aspect een plek heeft binnen de ontwikkeling 
van de sporter.  
 
 

Onderzoeksvraag 7 
 

� Hoe ziet het ‘krachtenveldcompetentiemodel’ eruit voor de racketsporten? 
Op deze onderzoeksvraag is antwoord verkregen door de actoren/factoren en 
competenties die belangrijk zijn in het ontwikkelingstraject van de sporter per fase 
van het LTAD-model schematisch in kaart te brengen. De ingevulde 
krachtenveldcompetentiemodellen zijn te vinden in hoofdstuk VI en deze worden in 
het hoofdstuk conclusies met elkaar vergeleken.  
 

 
 Onderzoeksvraag 8 
 

� Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen beide sporten en wat is de 
impact ervan? 
De ingevulde krachtenveldcompetentiemodellen voor de tennis- en badmintonsport 
met bijbehorende uitleg worden in het hoofdstuk met conclusies vergeleken met 
elkaar en met de ideale situatie zoals beschreven in hoofdstuk IV. In dit hoofdstuk 
wordt tevens beschreven welke impact de organisatie van de betreffende actor/factor 
heeft op de ontwikkeling van de jonge sporter. 

 
 
 Onderzoeksvraag 9 
 

� Wat kunnen de racketsporten uit het onderzoek en andere sporten van elkaar leren? 
De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de verschillen tussen de tennis- 
en badmintonsport en geven dus aan wat goed of minder goed is aan de werkwijze 
van de andere tak van sport en wat ze dus wel/niet van elkaar zouden kunnen leren. 

Gesteld kan dus worden dat alle onderzoeksvragen beantwoord zijn en dat op deze manier 
inzicht is verkregen in het traject dat tennissers en badmintonners doorlopen, het beleid en 
de werkwijze van de KNLTB en NBB ten aanzien van talentherkenning en -ontwikkeling, de 
actoren en factoren die van belang zijn gedurende de ontwikkeling van de sporter voor onder 
andere het wel/niet afhaken, het beleid van verschillende onafhankelijke organisaties en de 
overige voorzieningen waar een sporter in een bepaalde fase wel/niet voor in aanmerking 
komt. 

 Ondanks het feit dat met dit onderzoek veel informatie is verzameld over de organisatie van 
talentherkenning en –ontwikkeling binnen deze twee racketsporten en aan de hand van het 
LTAD-model en het krachtenveldmodel een beeld is geschetst van de huidige situatie per 
ontwikkelingsfase, blijven nog voldoende aspecten over om in een vervolgonderzoek verder 
uit te diepen.  
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Hoofdstuk VIII  Aanbevelingen 

 
In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen die zijn geformuleerd naar aanleiding van het desk- 
en fieldresearch binnen de tennis- en badmintonsport. De aanbevelingen zijn geformuleerd 
aan de hand van de resultaten en bijbehorende conclusies. De aanbevelingen sluiten aan op 
de onderzoeksvragen en geven zowel Theo Hutten als opdrachtgever als de KNLTB en NBB 
en overige partijen binnen de sportwereld inzicht in hoe de organisatie van talentontwikkeling 
binnen de sport geoptimaliseerd kan worden.  
 
 
Onderwijs 

� Het bewegingsonderwijs zou breder uitgezet moeten worden door in fase 1 algemene 
bewegingsvaardigheden aan te leren en in fase 2 verder in te gaan op 
basisvaardigheden in verschillende takken van sport 

� De kennismaking met verschillende sporten zou uitgebreid kunnen worden van 
school naar de BSO. 

� Een uitbreiding van het aantal LOOT-scholen zou het voor veel jonge sporters 
gemakkelijker maken LOOT-onderwijs te volgen waardoor dit initiatief zich 
toegankelijker maakt in plaats van exclusief en onbereikbaar te blijven. Een LOOT-
school zou pas echt effectief en efficiënt kunnen bijdragen als zij de mogelijkheden 
hebben zich heel specifiek te richten op een specifieke groep sporters. Zo zou een 
LOOT-school met een zwembad in de buurt zich heel specifiek op de zwemmers 
kunnen richten in plaats van op de schaatsers die geen accommodatie geboden kan 
worden. Alleen dan zal het volgen van LOOT-onderwijs een positieve invloed hebben 
op de ontwikkeling van de sporter. 

� Voorzieningen voor een combinatie van sport, studie en eventueel wonen zouden 
voortgezet moeten worden voor een groter aantal talenten en ook toegankelijk 
moeten zijn voor de subtalenten en jonge sporters met potentie. Bovendien zouden 
talent, kennis, voorzieningen, ervaring en geld gebundeld moeten worden om 
specifieke omstandigheden en kwaliteiten goed te benutten om zo talentontwikkeling 
optimaal in te richten. 

� Een uitbreiding van de faciliteiten en de topsportregelingen in het beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs door eventuele financiële steun van de overheid. 

 
 
Mentale begeleiding 

� Mentale begeleiding zou gegeven moeten worden vanaf ongeveer het einde van fase 
4 van het LTAD-model. 

 
 
NBB en KNLTB 

� Managers en trainers van de trainingscentra van de NBB zouden meer zorg moeten 
dragen voor talentherkenning en –ontwikkeling in de regio door onderlinge afspraken 
te maken en taken te verdelen. 

� Het opzetten van een op de doelgroep toegesneden trainings- en competitieaanbod 
door ontwikkeling van een badmintonvorm voor de jongste doelgroep met onder meer 
aangepaste spelregels en nieuw ontwikkelde materialen. 

 
 
Vrienden 

� Om te voorkomen dat sporters op een bepaalde leeftijd afhaken door vrienden en 
veranderende interesses is het belangrijk dat de sport geleidelijk aan intensiever 
word, zodat het blijft passen bij de leeftijdsfase van het kind. 
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Ouders 
� Ouders zouden een rol moeten krijgen om een rol aan te kunnen nemen door 

bijvoorbeeld een rol te vervullen binnen een vereniging of selectie.  
� Ouders zouden hulp moeten krijgen bij het aannemen van de juiste rol als sportouder 

en meer inzicht moeten krijgen in het proces om zo betrokken te blijven en bereid te 
blijven te investeren in de sport van het kind.  

� Binnen verschillende selecties zou een standaardmodel gehanteerd moeten worden 
om de doorstroom van sporters ten opzichte van ouders en sporters te kunnen 
‘verantwoorden’. 

 
 
Trainer / coach 

� Verenigingen en selecties zouden meer samen moeten werken door bijvoorbeeld 
spelers aan elkaar uit te lenen voor trainingen en competities om zo spelers met 
hetzelfde niveau (tijdelijk) bij elkaar te brengen. De bond zou hier een bemiddelende 
rol in kunnen spelen. 

 
 
Voeding 

� In een vroeger stadium zou gestart moeten worden met het verstrekken van 
informatie over voeding die past bij het leven van de sporter, zodat hij/zij niet pas op 
een laat moment in zijn/haar ontwikkeling andere voedingspatronen hoeft aan te 
nemen en zich gewoon op dezelfde manier kan blijven ontwikkelen. 

 
 
Sponsoring 

� Het collectief organiseren van sponsoring en het promoten van talentontwikkeling 
binnen de tak van sport zou ervoor kunnen zorgen dat het voor de sporter en 
zijn/haar ouder gemakkelijker wordt een (individuele) sponsor aan te trekken. 

� Een nieuwsbrief voor ouders met financiële mogelijkheden, deskundigen aan het 
woord en handige tips zou het voor ouders gemakkelijker maken een sponsor aan te 
trekken. 

 
 
Maatschappelijke begeleiding 

� Vanaf ongeveer het einde van fase 4 zouden sporters faciliteiten aangeboden 
moeten worden om te voorkomen dat talenten noodgedwongen afvallen. 

� Het Olympisch Steunpunt lijkt voor veel mensen ontoegankelijk door het ‘Olympische’ 
predikaat, daarom zou de drempel ervan verlaagd moeten worden. 
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Diversen 
� Sporters, ouders en de trainer / coach zouden samen moeten zoeken naar de balans 

tussen verschillende actoren en factoren om de omstandigheden optimaal te 
benutten. Voor de bond is het belangrijk de faciliteiten zo optimaal mogelijk in te 
richten, zodat de sporter en zijn/haar omgeving de balans van verschillende aspecten 
in zijn ontwikkeling hier op aan kan passen.  

� Talentherkenning in het algemeen zou uitgebreid moeten worden door onder andere 
een intensievere samenwerking tussen bond en verenigingen / verenigingstrainers. 

� Onderzoek naar breedtesport voor jeugd kan, aangezien dit ook hoort bij het traject 
van talent, wellicht meer uitgediept worden in een volgend onderzoek. 

� Talentherkenning en –ontwikkeling zouden zo concreet mogelijk opgenomen moeten 
worden in de beleidsplannen van de sportbonden 

� Kinderen zouden op jongere leeftijd met meerdere sporten kennis moeten maken, de 
kans van slagen zou groter worden als een kind bewust op een door hem/haar zelf te 
bepalen moment voor de leukste sport heeft gekozen. 

� Het tweede krachtenveldmodel van Theo Hutten met betrekking tot het reeds 
doorgebroken talent (topsporters) zou na een vervolgonderzoek sportspecifiek 
ingevuld kunnen worden door aan te geven op welke keuzes de inmiddels topsporter 
invloed heeft ten aanzien van verschillende vormen van begeleiding. 
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Bijlag 1.   Resultaten Deskresearch 
 
 
Door middel van een literatuurstudie als kwalitatief onderzoek is inzicht verkregen in de 
huidige situatie van talentontwikkeling binnen de Nederlandse sportsector en de 
ontwikkelingen daarbinnen. Het onderzoek heeft zowel de situatie binnen de tennis –en 
badmintonsport belicht als de kijk die verschillende organisaties en belanghebbende partijen 
hebben op de ontwikkeling van jong sporttalent. In deze bijlage worden de resultaten van het 
onderzoek per onderwerp samengevat. 
 
 
Long Term Athlete Development 
 
Het Long Term Athlete Development Model (LTAD-model), zoals beschreven in het 
theoretisch kader van dit onderzoeksverslag, herkent een aantal knelpunten in programma’s 
voor talenten, te weten; 

• Seniorenprogramma’s en trainingsmethoden worden vaak toegepast op junioren 
• Programma’s zijn prestatiegericht i.p.v. op oefening, training en ontwikkeling 
• Er wordt vaak gefocust op korte termijn 
• In- en uitstroom moet meer rekening houden met verschillende indicatoren 
• Trainingsuren in opleidingsfase vaak ontoereikend 

 
De knelpunten van talentontwikkeling zijn volgens het LTAD-model; 

• Stagnatie doorstroom talenten 
• Het begrip sporttalent is onvoldoende geconcretiseerd 
• Niemand die regie over de opleiding van talent heeft 
• Veel wisselende coaches en beperkte ervaring 

 
De Meerjaren Opleidingsplannen volgens het LTAD-model bestaan uit verschillende fasen te 
weten spel, oriëntatie, leren trainen, trainen voor omvang, trainen voor hoog niveau en 
trainen om te winnen.  
 
De kansen die met behulp van het LTAD-model benut kunnen worden zijn; 

• Nationaal plan en richtlijnen 
• Discussie en uitwisseling verbeteren 
• Talenten structureel volgen 
• Gelijke benadering talent 

 
Echter komt er vanuit verschillende kanten ook kritiek op het model zoals; 

• Meer gericht op breedtesport dan op topsport 
• Zonder intensieve scholing geen effect 
• Beperkt effect zonder medewerking onderwijs 

 
Bewegingsscholing en conditietraining zijn een belangrijk onderdeel van de 
bondsjeugdopleiding van de KNLTB4. Via dit verplichte onderdeel wordt de 
bewegingsvaardigheid en het uithoudingsvermogen van de kinderen verbeterd. De 
systematische training neemt geleidelijk in intensiteit toe, zodat het prestatieniveau 
opgevoerd wordt en in de wedstrijdsport tot uitdrukking wordt gebracht. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat de KNLTB hiermee fasegericht denkt zoals ook het LTAD-model doet 
en de jonge sporters op deze manier stapsgewijs en zo optimaal mogelijk probeert te laten 
ontwikkelen. Bij de NBB is de structuur van het LTAD-model tot dusver niet direct terug te 
vinden.  
                                                 
4 AA-drink Bondsjeugdopleiding KNLTB 
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In het geval van de KNLTB zou aan de hand van bovenstaande theorie over het LTAD-
model geconcludeerd kunnen worden dat de tennisbond niet alleen prestatiegericht is, maar 
zich ook richt op oefening, training en ontwikkeling en dus niet alleen op de korte termijn. 
 
Het NOC*NSF onderscheidt vier fasen in de topsportloopbaan, namelijk5; 

• Talentherkenning  :  wordt de aanwezigheid van talent herkend 
• Talentontwikkeling :  het ontdekte talent wordt wel/niet begeleid 
• Topsportcarrière  : de daadwerkelijke topsportperiode 
• Topsportafbouw  : afbouw van de sport en het opbouwen van een 

maatschappelijke carrière 
 
De start en het einde van de loopbaan verschillen zowel per individu als per tak van sport. 
De fase van talentherkenning komt overeen met de tweede ‘FUNdament’ van het LTAD-
model waarbij jonge sporters de basisbewegingsvaardigheden van één of meerdere 
sporttakken bijgebracht word. De fase van talentontwikkeling komt overeen met ‘learning to 
train’, ‘train to train’ en ‘train to compete’ van het LTAD-model. Tenslotte komt de 
topsportcarrière overeen met ‘train to win’ van het Canadese model. Dit betekend dus dat de 
topsportafbouw buiten het LTAD-model valt en dat aan de eerste fase van ‘FUNdament’ door 
het NOC*NSF weinig aandacht wordt besteed. Het leren bewegen en het bijbrengen van 
motoriek valt dus buiten de topsportloopbaan. 
 
Volgens een onderzoek naar de invloeden van ouders en onderwijs6 blijken individuele 
sporters meer trainingsuren te maken dan teamsporters. Dit zou het voor teamsporters in 
veel gevallen gemakkelijker maken om zich optimaal te ontwikkelen. Voor teamsporters blijft 
zo meer tijd over voor andere dingen waardoor factoren uit het krachtenveldmodel zoals 
school en een sociaal leven naar alle waarschijnlijkheid minder vaak het afhaken van talent 
tot gevolg hebben. Bovendien zal het voor ouders vaak een minder grote opgave wat betreft 
vervoer en reistijd zijn. Afgevraagd kan dus worden of het krachtenveldmodel voor 
individuele sporten hetzelfde is als voor teamsporten. Tenslotte blijkt dat tennissers 
gemiddeld meer eigen uren maken dan badmintonners, wat wil zeggen dat de uren die 
badmintonners maken veel vaker onder professionele begeleiding plaatsvinden. Een 
denkbare oorzaak voor het verschil in eigen uren kan te maken hebben met de eigen 
accommodatie die tennisverenigingen vaak wel hebben en badmintonners meestal niet. 
Wanneer deze uren bij elkaar opgeteld worden maken beide sporters ongeveer evenveel 
trainingsuren, maar de trainingsintensiteit van tennissers ligt relatief iets lager. Of dit verschil 
in eigen uren zorgt voor een andere invulling van het krachtenveldmodel of het LTAD-model 
zal moeten blijken uit de resultaten van de interviews. 
 
 
Inleiding bonden en organisaties 
 
Inleiding NOC*NSF 
Het Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sport Federatie ofwel afgekort het 
NOC*NSF is een organisatie waarin de georganiseerde sport in Nederland samenwerkt. 
Hierbij zijn alle landelijke sportorganisaties aangesloten met bijbehorende sportverenigingen. 
Het NOC*NSF stimuleert en helpt deze organisaties om een goed topsportbeleid te 
ontwikkelen en daar omheen een goede organisatie op te zetten.  
 

                                                 
5 Onderzoek ‘Organisatie talentontwikkeling’ Mulier Instituut 
6 ‘Invloeden van ouders en onderwijs’ Mulier Instituut 
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Inleiding KNLTB  
De KNLTB is met iets minder dan 700.000 leden de 2e sportbond van Nederland. De 
afgelopen jaren is het aantal leden echter met ongeveer 10.000 gedaald.  
Hieronder nog enkele feiten over de KNLTB; 

� Ongeveer 140.000 jeugdleden spelen op verenigingsniveau 
� Landelijk zijn 1810 verenigingen aangesloten bij de KNLTB en zij trainen onder 

leiding van een verenigingsleraar 
� Nederland wordt opgedeeld in 51 vereniging overstijgende ‘cirkels’ die getraind 

worden door een KNLTB leraar 
� Nederland is onderverdeeld in 19 districten en 5 regio’s onder leiding van een KNLTB 

trainer 
� De KNLTB kent één nationaal trainingscentrum dat onder leiding staat van een 

KNLTB coach 
� 18.500 jeugdleden nemen deel aan de instroomtrainingen 
� Nederland telt 25 trainingscentra voor Basisniveau A. Dit aantal wordt gedeeltelijk 

overlapt door 21 trainingscentra voor Basisniveau B 
� Nederland telt vijf centrale plaatsen waar getraind wordt volgens het LOOT-traject en 

zeven overigen centra die samenwerken met de vijf centrale plaatsen 
 
Het beleid van toptennis richt zich volgens het KNLTB jaarverslag 2005 op het bevorderen 
en ontwikkelen van toptennis in Nederland. De aandachtsgebieden van toptennis zijn; 

• Bondsjeugdopleiding 
• Jong Oranje 
• Davis Cup en Fed Cup 
• (Inter)nationale evenementen 

 
Inleiding NBB 
Volgens het Topbadminton NBB beleidsplan 2005-2008 is de NBB is met ongeveer 67.000 
leden de 13e sportbond van Nederland. Bovendien hebben Nederlandse 
badmintonverenigingen samen nog ongeveer 18.000 leden die niet staan ingeschreven bij 
de NBB7. De taak aan de NBB is om deze mensen de komende jaren lid te maken. Het 
Nederlandse badminton heeft in het verleden positieve (prestatiecurve van de absolute 
topspelers in Nederland) en negatieve ontwikkelingen doorgemaakt zoals; 

� Ledenverlies  
� Terugtrekken van financiële overheidssteun 
� Door beperkte financiële middelen is de NBB zowel  

organisatorisch als sporttechnisch ingekrompen 
� Oververtrouwen m.b.t. prestaties in vergelijking met buitenlandse concurrenten 

 
In Noord-Brabant zijn naast de NBB nog drie badmintonbonden actief. Deze organiseren hun 
eigen competities en toernooien. Sinds ongeveer tien jaar is er sprake van een vruchtbare 
samenwerking tussen deze bonden en de NBB. Enkele weken geleden is besloten dat de 
samenwerking uitgebreid kan worden wat uiteraard veel voordelen voor beide partijen heeft. 
De trainersopleidingen van de NBB worden opengesteld voor leden van regionale bonden en 
de leegloop van de toernooikalender zal worden tegengegaan8 
 
De samenwerking kan de positie van de NBB versterken omdat hoe meer badmintonners ze 
vertegenwoordigen, hoe meer mogelijkheden de NBB heeft in een overleg met een orgaan 
als bijvoorbeeld het NOC*NSF. Een ander voordeel is dat in Noord-Brabant veel jeugdleden 
spelen. Als gezamenlijk breedtetrainingen opgezet kunnen worden, zullen meer talenten 
naar voren komen. 
                                                 
7 Samenvatting jaarvergadering NBB 2007 
8 NBB en Brabantse bonden (Badminton Info) 
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Talent en topsport 
 
Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 NOC*NSF 
Het NOC*NSF gaat met het Masterplan talentontwikkeling 2006-2010 uitdagingen met 
betrekking tot talentontwikkeling aan. De focus van het Masterplan ligt op de top-10 of 
sporters met potentie voor de top-10, senioren -1 en het opstellen van talentprofielen voor 
een goede definitie van talent9.  
 
Een onderdeel van het Masterplan is het Meerjaren Opleidingsplan waar een 
certificeringssysteem voor de opleidingsprogramma’s van bonden deel van uit maakt. Het 
systeem ondersteunt in het ontwikkelen van optimale opleidingsprogramma’s voor talenten. 
Alle bonden met één of meer Categorie 1 topsportonderdelen kunnen deze certificering 
aanvragen. Als een bond zich aanmeldt wordt getoetst of het programma aan de criteria 
voldoet. Programma’s van individuele talenten kunnen in een sporttak optimaal ingericht 
worden, waardoor de ontwikkeling van het talent versneld wordt. Het certificeringssysteem 
maakt onder andere componenten zichtbaar die bijdragen aan een effectief 
talentontwikkelingsprogramma, geeft kansen op verbetering en prioriteert deze, geeft aan 
welke middelen het meest effectief kunnen worden ingezet, beoordelen randvoorwaarden en 
faciliteiten en vormen een belangrijk instrument bij de verdeling van middelen. Zowel de 
KNLTB als de NBB ontvangen subsidie van het NOC*NSF voor de opleidingsprogramma’s 
die zij hebben. Echter is niet bekend hoeveel dit is en wat de verschillen per bond zijn. Wel is 
bekend dat de KNLTB tot de groep van bonden met de hoogste subsidietoekenningen door 
het NOC*NSF behoort en dat de NBB inmiddels niet meer tot deze groep behoort. 
 
In het Masterplan worden bovendien de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) genoemd 
welke een combinatie van trainingsaccommodaties en trainingsfaciliteiten is die gekenmerkt 
wordt door de bundeling van meerdere sporten, een onderwijskolom, voorzieningen voor 
huisvesting, alle faciliteiten op één locatie, samenwerking met Olympische Netwerken, de 
aanstelling van talentcoaches en tenslotte een breed pakket met collectieve voorzieningen 
zoals mentale begeleiding en voedingsspecialisten. 
De uitgaven aan sport in het algemeen zijn in de periode van 1999 t/m 2003 gestegen met 
ongeveer 90%, de uitgaven aan topsport zijn meer dan verdubbeld. Daarentegen is het 
aantal medailles dat tijdens Olympische Spelen in Athene is behaald gedaald met 1,2% ten 
opzichte van de Olympische Spelen van Sydney10. De technisch directeur van het NOC*NSF 
wil de hoeveelheid talent graag vergroten door de schoolsport op te tuigen, clubs te helpen 
en projecten met allochtone jeugd op te zetten. Voor mijn gevoel blijft de vraag bestaan wat 
ervoor gezorgd heeft dat ondanks de gestegen uitgaven, de prestaties zijn afgenomen. 
Daarom zal met dit onderzoek in kaart worden gebracht wat mogelijke oorzaken binnen de 
tennis- en badmintonsport zouden kunnen zijn.  
 
Volgens Jacques van Rossum willen talenten vooral uitgedaagd worden om zichzelf te 
verbeteren. Trainers en coaches zouden hun aanpak volgens zijn onderzoek dan ook meer 
moeten afstemmen op de route naar succes dan op het succes zelf. De vraag is of dit binnen 
de tennis- en badmintonsport inderdaad gedaan wordt en of dit van invloed is (geweest) op 
de prestaties van het Nederlandse talent gedurende de afgelopen jaren en in de toekomst. 
 
Volgens onder andere het NOC*NSF kan topsport veel leren van het bedrijfsleven en 
andersom. Het bedrijfsleven is gestructureerd en topsport heeft veel te maken met beleving, 
gezondheid en leefstijl. 
 

                                                 
9 Congres ‘Talent Centraal’ NOC*NSF mei 2007, Hoofd Topsportontwikkeling Jeroen Bijl 
10 Talentontwikkeling in internationaal perspectief, Veerle de Bosscher Vrije Universiteit Brussel 
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Ministerie van VWS 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich ook bezig met 
talentontwikkeling en topsport. Het sportbeleid van het Ministerie van VWS is verwoord in de 
nota ‘Tijd voor sport’, waarin staat wat de overheid de komende jaren samen met partners wil 
doen voor een sportieve samenleving waarin zowel aan sport wordt gedaan als van sport 
wordt genoten. De activiteiten van het Ministerie van VWS worden ingedeeld in bewegen, 
meedoen en presteren waarbij topsport en talentontwikkeling behoren tot het 
laatstgenoemde deel. Uit het feit dat de activiteiten op behalve ‘presteren’ ook gericht zijn op 
‘bewegen’ en ‘meedoen’ blijkt het Ministerie van VWS ook aandacht te besteden aan de 
eerste paar fases uit het LTAD-model. Het spelenderwijs leren bewegen en het orienteren op 
verschillende sporten door het aanleren van basisvaardigheden staat daarbij centraal, ofwel 
het begin van de breedtesport. 
 
De overheid ondersteunt bovendien sportbonden en geeft prioriteit aan projectplannen die 
bijdragen aan het realiseren van de Top-10 ambitie. Zij werken samen met het NOC*NSF 
aan het certificeringssysteem en ontwikkelen samen competentieprofielen voor 
talentcoaches. Bonden ontvangen dan ook van zowel VWS als het NOC*NSF verschillende 
subsidies. VWS onderzoekt op dit moment of talentontwikkeling een plek kan krijgen binnen 
het Hoger Onderwijs. 
 
De doelen van VWS voor 2010 hebben voornamelijk betrekking op uitbreiding van het 
LOOT-onderwijs (vijf extra scholen en model voor LOOT-MBO) en een toename van het 
aantal bondsplannen (30 a 40). Hieruit kan in ieder geval opgemaakt worden dat het 
Ministerie van VWS duidelijke doelen heeft wat betreft het verbeteren van de situatie met 
betrekking tot talentontwikkeling en dat een goede combinatie van intensieve sport met het 
onderwijs als een duidelijke succesfactor wordt gezien. Uit de resultaten van de interviews 
zal blijken of dit binnen de betreffende sporten inderdaad zo wordt ervaren door begeleiders, 
talenten, ouders en andere betrokkenen.  
 
KNLTB Algemeen 
De KNLTB besteedt op verschillende manieren veel aandacht aan talentontwikkeling binnen 
de tennissport. Toptennis neemt dan ook ten opzichte van de breedtesport een belangrijke 
rol in binnen de bond. Binnen de ontwikkeling van talent staat het kind centraal en wordt 
gebruik gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden zowel binnen als buiten de KNLTB. De 
KNLTB kijkt naar eigen zeggen verder dan het reeds ontdekte talent en richt zich dan ook op 
jonge kinderen door ze de kans te geven spelenderwijs kennis te maken met de tennissport. 
Door het werven van jonge kinderen kan het traject van herkennen en ontwikkelen eerder 
beginnen en kan dus geconstateerd worden dat de KNLTB begint bij de eerste fase van het 
LTAD-model. 
 
Het jeugdbeleidsplan van de KNLTB is een hulpmiddel voor verenigingen die aandacht 
(willen) besteden aan het begeleiden en opleiden van jong talent. Het dient echter niet alleen 
voor talent maar ook voor behoud van de breedtesport. In dit stappenplan staan vier zaken 
beschreven, te weten; 

• Wat je als vereniging met de jeugd wilt bereiken 
• Waarom je dat wilt bereiken 
• Hoe je dat wilt bereiken 
• Binnen welke tijd je dat wilt bereiken 

 
Ideeën van een vereniging kunnen getoetst worden aan het beleidsplan. Het 
Jeugdbeleidsplan wordt o.a. gebruikt voor sturing van de jeugdcommissie, beleid voor 
sponsoring en het wordt gelezen door betrokken leden en vrijwilligers. Met een dergelijk plan 
laat een vereniging zien dat het een interessante vereniging is voor jeugdleden.  
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Het beleidsplan kan tevens gebruikt worden om je als vereniging te verantwoorden voor 
bepaalde acties en kan vergeleken worden met het Meerjaren Opleidingsplan van het 
NOC*NSF. Het jeugdbeleidsplan vanuit de bond is echter speciaal voor verenigingen.  
Het is niet precies bekend hoeveel verenigingen gebruik maken van het beleidsplan, maar 
zeker is dat veel verenigingen er iets mee doen. Bovendien zijn in 2006 ongeveer 200 
plannen geleverd aan tennisleraren in opleiding. De KNLTB heeft weinig inzicht in de manier 
waarop verenigingen gebruik maken van het beleidsplan zo blijkt uit e-mailcontact met Ellen 
de Roos, Landelijk coördinator verenigingsondersteuning KNLTB 
Er is in 2004 onderzoek gedaan naar de ervaringen van verenigingen met het 
jeugdbeleidsplan. Hieruit bleek dat de aanleiding erg divers bleek te zijn. Meestal was er 
sprake van enkele knelpunten binnen de vereniging en mensen in de jeugdcommissie die 
hiermee aan de slag wilde gaan. De gebruikers zijn erg positief over de handleiding. De 
KNLTB biedt verder naar aanleiding van het beleidsplan op verschillende manieren 
ondersteuning bij het jeugdbeleid van verenigingen zo blijkt uit hetzelfde e-mailcontact met 
Ellen de Roos. Hieruit zou dus geconcludeerd kunnen worden dat de KNLTB veel belang 
hecht aan de samenwerking van de bond met de verenigingen. Of deze werkwijzen op 
elkaar aansluiten zal wellicht blijken uit de resultaten van de interviews. 
 
Wachten op doorbraak van nieuw tennistalent 
Op dit moment heeft het Nederlandse tennis structureel te maken met een gat van ongeveer 
zes jaar, dat wil zeggen dat verwacht wordt dat over ongeveer zes jaar de kans heel groot is 
dat meerdere Nederlandse tennissers op internationaal goed presteren en zouden kunnen 
behoren tot de wereldtop. Dit wil overigens niet zeggen dat er op dit moment geen talenten 
zijn die bij de senioren op internationaal niveau goed zouden kunnen presteren. Eén van de 
redenen is dat talent in meer dan alleen de sport moet worden ondersteund. Volgens de 
technisch directeur van de KNLTB is de grootste crisis achter de rug, omdat men ongeveer 
zes jaar geleden is gestart met de begeleiding van kinderen onder de 12 jaar. Steeds vaker 
wordt ook met talenten onder de 12 jaar internationale competities opgezocht. Dit is voor de 
tennisbond de belangrijkste maatstaaf. Mede daarom is ook het aantal trainingsuren in de 
LOOT-scholen aanzienlijk verhoogd. 
 
Er wordt gezorgd voor o.a. een bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau passend 
wedstrijdprogramma. De volgende personen scouten talenten en helpen talent zich te 
ontwikkelen; 

• Regiocoach; verantwoordelijk voor technisch beleid en technische staf in de regio, 
direct contact met (privé)coaches en de speler met een LOOT-predikaat 

• Regioscout; assisteert regiocoach, richt zich o.a. op ontwikkeling en scouting van 
kinderen uit het basisonderwijs 

• Regioconditietrainer; verantwoordelijk voor technische uitvoering van de 
conditietraining in de regio 

• Vrijwilligers; richten zich op de verenigingen in de regio en in uitvoerende zin op het 
organiseren van wedstrijden en toernooien. 

• Medewerker Bondsjeugdopleiding; communicatie met ouders en verenigingen 
 
NBB Algemeen 
Topsport Badminton is het visitekaartje van de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en de 
badmintonsport in Nederland, maar ook daarbuiten. Omdat Topsport Badminton het 
belangrijkste medium is om bekendheid voor de sport te genereren, wordt veel waarde 
gehecht aan talentontwikkeling. Afgevraagd kan worden of de NBB de focus niet teveel legt 
op topsport en de ontwikkeling van talent en daarmee de voorafgaande fases min of meer 
onderwaardeert. 
 
Bespreeknotitie Topbadminton 2005-2008 
Nederlandse juniorenteams vertoonden de afgelopen jaren eerder een neergaande dan 
opgaande lijn.  
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Om het financiële gat te dichten werd het contract met een buitenlandse topcoach niet 
verlengd en bleef de functie van de technisch directeur gehandhaafd. De invloed van de 
NBB en begeleiding heeft hier een sterke invloed op het gedrag en dus de prestaties van de 
sporter. In het krachtenveldmodel zouden deze sturende actor en de factor geld dus 
gevolgen hebben op het gedrag van de (jonge talentvolle) sporter. 
 
Topbadminton NBB beleidsplan 2005-2008 
Er zal de komende jaren een scherper selectiebeleid worden uitgevoerd, zodat alleen 
spelers die echt in staat zijn beoogde resultaten te behalen zullen worden geselecteerd. 
Deze scherpere selectie vindt dus niet alleen plaats op basis van prestaties, maar ook op 
basis van mogelijke ontwikkeling als speler. Hierbij wordt naar behalve specifieke 
vaardigheden voor de sport ook gekeken naar de motivatie en instelling van de sporter, de 
fysieke gesteldheid moet bestand zijn tegen leeftijdsgerelateerde topsporttrainingen, ranking 
en de privé-situatie (school en ouders). De exacte criteria hiervoor zijn niet vastgelegd. 
Wanneer op deze manier geselecteerd wordt, moet de NBB er naar mijn mening voor waken 
dat de focus niet teveel wordt gelegd op alleen de ‘echte talenten’, maar dat ook gekeken 
moet worden naar sporters die de potentie hebben talentvol te kunnen worden en zich nog 
niet hebben kunnen bewijzen tijdens intensieve trainingen en wedstrijden. De NBB zou zich 
nog meer moeten richten op de eerste twee fases in het LTAD-model; het spelen met en het 
oriënteren op de sport. 
 
Doelen volgens het beleidsplan; 

• Nederlandse topspelers en aankomende talenten zullen trainingsfaciliteiten 
aangeboden krijgen vergelijkbaar met andere topsportlanden 

• Begeleiding van topspelers en aankomende talenten zal meer deskundig moeten 
worden, vaker ingezet en groter in aantal dienen te worden 

• Topsportbeleid dient voldoende, langere termijn garanties te kunnen geven, zodat 
jonge talenten eerder en in vanuit een minder onzekere situatie kunnen kiezen voor 
een topsportcarrière 

 
Het beleidsplan beschrijft dat het Olympisch Netwerk zorgt voor extra informatie en hulp 
waarbij met name aandacht is voor de combinatie van studie en sportcarrière. Zoals eerder 
beschreven zal uit de resultaten van de interviews blijken in welke mate hier gebruik van 
gemaakt word.  
 
Niet voor alle topspelers die hun carrière beëindigen staat voldoende vervanging klaar. Een 
kleine groep ‘nieuwe generatie’ spelers kan moeilijk besluiten voor een Topsportcarrière te 
kiezen omdat weinig zekerheden geboden worden. Het Nationaal team bestaat op dit 
moment uit ‘oud & nieuw’ talent.  
 
Voorstel Opleidingscentrum Badminton Toptalenten in Zuid West 
Voorgesteld is om een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk op te richten met als 
doel de kloof tussen ambitieuze en talentvolle badmintonners uit de regio Zuid West en de 
topbadmintonners op nationaal en internationaal niveau te verkleinen (inmiddels sinds 
september 2005 gerealiseerd als Badminton Academy Zuid Holland). Samenwerking met en 
tussen verenigingen is belangrijk. De nieuwe stichting probeert in samenwerking met het 
Onderwijs op korte termijn de opgelopen achterstand op het gebied van het internationale 
badminton in te halen. De stichting streeft naar een halve dag onderwijs en een halve dag 
sport. Het uitgangspunt van het programma is vijf keer per week gemiddeld twee uur per dag 
trainen in de ochtend of middag. 
 
De nieuwe stichting zal intensief gaan samenwerken met de betrokken 
badmintonverenigingen, de NBB, het Olympisch Steunpunt en de LOOT-scholen. De 
doelstellingen van de stichting zijn; 

• Het scouten, opleiden en ondersteunen van toptalenten in regio Zuid West 



 96 

• Het beschikbaar stellen van faciliteiten 
• Het onderbrengen van het opleidingscentrum binnen de LOOT-structuur 
• Het prestatieniveau stimuleren en begeleiden naar topniveau 
• Het behouden van talentvolle badmintonners bij verenigingen binnen de regio Zuid 

West 
 
Het beleid van de stichting is als volgt; 

• Selectie van de meest talentvolle badmintonners uit de regio 
• Brede aanpak met jeugdselecties 
• Realiseren van extra (trainings)faciliteiten 
• Samenwerking met badmintonverenigingen en de NBB 

 
De BAZH levert inmiddels maatwerk voor talenten en creëert een ideale omgeving voor 
jeugd waarin vooruitgang wordt geboekt op gebied van topsport en een maatschappelijke 
carrière. De sterke punten van de BAZH zijn volgens een intern onderzoek door een student 
van de Open Universiteit in Amsterdam naar de bedrijfsvoering van de BAZH de 
ondersteuning door de NBB en het RSTT, de samenwerking met de LOOT-school, het 
medisch begeleidingsteam en de hoofdtrainer. De Zwakke punten zijn de beperkte 
sponsorinkomsten, de afhankelijkheid van de NBB en het RSTT, de centralisatie van 
activiteiten vormen een belemmering voor sporters uit andere regio’s en het 
scoutingsapparaat wat nog niet optimaal werkt. 
 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de BAZH hoopt de komende jaren meer talent optimaal te 
kunnen laten ontwikkelen door o.a. een extra trainingsochtend, fitness, vervoer van en naar 
locaties, niveauverschillen (kleinere groepen) te creëren, een actieve website te beheren, 
betere communicatie naar ouders, een individueel begeleidingsplan voor talenten en 
coaching bij toernooien. Het lijkt erop dat de BAZH door de inmiddels opgebouwde ervaring 
duidelijk voor ogen heeft waar de knelpunten liggen bij de begeleiding van talent. Naar alle 
waarschijnlijkheid gelden deze knelpunten ook voor vergelijkbare organisaties. 
 
International Badminton Academies Network (Badminton Info) 
Het doel van de IBAN is het op een hoger niveau brengen van het Nederlandse Badminton 
door Nederlanders te laten trainen met Aziaten die in hun eigen land door de vele 
concurrentie de top net niet gehaald hebben. Veel sponsoren hebben zich terug getrokken, 
omdat de Aziaten wegbleven. Men wil op korte termijn Europese sponsors binnenhalen, als 
dit niet lukt zal de Academy ophouden met bestaan. De vooruitzichten zijn op dit moment 
echter niet gunstig. 
 
De Aziaten zijn van hoog niveau en de Nederlandse spelers worden sterker als ze met deze 
betere spelers trainen. Zonder Aziatische toppers is het voor veel Nederlandse spelers veel 
minder interessant. Om je aan te kunnen melden moet je minimaal zestien jaar zijn, omdat je 
dan redelijk zelfstandig bent en zo een combinatie van sport en school goed kunt plannen.  
 
Regio Steunpunt Talent en Topsport Den Haag (RSTT) 
Het RSTT richt zich op de kwaliteit van de begeleiding van de ‘kweekvijver’ van talent binnen 
de sportverenigingen. Het activiteitenpakket van het RSTT bestaat uit;  

� Topsportbegeleiding (individuele begeleiding van (aankomende) sporters, het 
inzetten van het Faciliteiten Netwerk) 

� Talentontwikkeling (Opleidingscentra voor sporttalenten van 12-18 jaar, het inzetten 
van het kennis en expertise netwerk) 

� Talentherkenning (het ondersteunen van verenigingen bij het verbeteren van de 
kwaliteit van de begeleiding van talenten t/m 11 jaar) 
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De sinds januari 2006 vernieuwde organisatie adviseert, informeert en ondersteunt onder 
andere individuele sporters, sportverenigingen, sportbonden, overheden en 
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en sportstichtingen. Uit de resultaten van de 
interviews zal blijken of gebruik wordt gemaakt van olympische steunpunten zoals het RSTT 
en in welke mate men hierover tevreden is. Op de websites van het RSTT en andere 
Olympische Steunpunten is in ieder geval te zien dat zij als organisatie informatie en 
begeleiding bieden over de meest uiteenlopende onderwerpen en dat men zich goed 
verplaatst in de situatie van de sporter en zijn/haar begeleiders. 
 
‘Organisatie talentontwikkeling’ Mulier Instituut 
Initiatieven zoals het Olympisch Netwerk, provinciale sportraden en initiatieven van 
sportbonden en sportorganisaties zouden volgens dit onderzoek organisatorisch zoveel 
mogelijk samen moeten vallen. Een bundeling van krachten levert effectief gebruik op van 
kennis, structuur en middelen. Sportbonden zouden bovendien talentontwikkeling en 
talentherkenning zo concreet mogelijk moeten opnemen in hun beleidsplannen. Tot nu toe is 
uit mijn onderzoek nog niet gebleken dat verschillende organisaties in enige vorm met elkaar 
samenwerken, waardoor kennis, structuur en middelen ongetwijfeld nog niet optimaal 
worden ingezet. Echter zal later blijken dat bonden steeds meer hun best doen 
talentontwikkeling binnen de tak van sport concreet te maken middels opname van 
talentontwikkeling in de beleidsplannen.  
 
Trainingscentra voor talent11  
Verschillende trainingscentra voor talent bieden een structuur voor een opleiding tot 
topsporter samenhangend gecombineerd met onderwijs, vervoer en wonen waarbij de 
sportbeoefening leidend is. Een dergelijk trainingscentrum speelt een belangrijke rol in de 
georganiseerde opleidingsketen die de ontwikkelingsfase van talent verbindt. Door 
trainingscentra kunnen talent, kennis, voorzieningen, ervaring en geld gebundeld worden en 
kunnen specifieke omstandigheden en kwaliteiten zoals een technisch kader optimaal benut 
worden. Men zou meer duidelijkheid moet scheppen in wanneer talent echt talent is aan de 
hand van talentprofielen, maar hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Naar mijn mening 
zouden bonden, verenigingen en andere organisatie per sport een definitie van talent 
moeten hebben, zodat meer duidelijkheid geschept wordt. Talenten stoppen (gedeeltelijk) 
met trainen bij de vereniging en gaan zich verder ontwikkelen binnen het trainingscentrum. 
Iets wat talent zou kunnen tegenhouden om binnen een trainingscentrum te gaan spelen is 
het feit dat verenigingen niet graag ‘hun’ talent willen afstaan, ondanks dat zij weten dat dit 
een zeer positief effect op de ontwikkeling van het talent zal hebben. De bond zou hier een 
bemiddelende rol in kunnen spelen en bovendien zouden verenigingen, bonden, 
(privé)trainers en trainingscentra naar mijn idee meer moeten samenwerken. Op deze 
manier zouden uiteindelijk gezamenlijke belangen de eigen belangen kunnen gaan 
behartigen, maar in werkelijkheid vindt men het moeilijk de eigen belangen 
tijdelijk/gedeeltelijk aan de kant te zetten. 
 
 
Bondsbeleid en -faciliteiten 
 
KNLTB 
De AA-Drink Bondsjeugdopleiding is als nationaal opleidingsinstituut een voorportaal voor 
AA-Drink Jong Oranje en is de opleiding tot professioneel tennisser. De niveaucriteria die 
hierbij worden gehanteerd volgens het KNLTB Meerjarenbeleidsplan 2004-2008 zijn 
afhankelijk van prestaties en spelontwikkeling, gerelateerd aan het internationale niveau. 
Men kan instromen vanaf klas vier in het voortgezet onderwijs. Een speler van Jong Oranje 
kan kiezen voor het Nationaal Trainingscentrum met een KNLTB-coach als verantwoordelijke 
voor de ontwikkeling, of voor een privé-coach ofwel het privé-traject. 

                                                 
11 Bart Buijs, presentatie congres ‘talent centraal, mei 2007’ 
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Het KNLTB jaarverslag 2006 beschrijft dat de Bondsjeugdopleiding een optimaal programma 
voor de beste kinderen biedt door het leveren van maatwerk. De opties zijn (1) volledige 
deelname aan de faciliteiten van de KNLTB, (2) deelname aan wedstrijdtrainingen op vrijdag 
en zaterdag en deelname aan de mentale training en begeleiding bij nationale toernooien en 
(3) geheel eigen invulling van het wedstrijd- en trainingsprogramma. De ontwikkeling van 
techniek, tactiek, conditie en mentaliteit verloopt geleidelijk aan de hand van leeftijd. 
Strategie, speltype etc worden afgestemd op de prestaties van talent. De selectiecriteria van 
het opleidingstraject van meisjes loopt gemiddeld voor op die van jongens van dezelfde 
leeftijd. Al deze feiten passen binnen de denkwijze van het Canadese LTAD-model. 
 
Het LOOT-traject staat centraal in de AA-drink Bondsjeugdopleiding. In deze fase moet dan 
ook de stap van nationaal naar internationaal worden gezet. Badmintonners binnen een Top 
Talenten Centra (TTC) zijn te vergelijken met spelers binnen het LOOT-traject van de 
KNLTB, in de laatste fase van het TTC is het namelijk de bedoeling dat spelers doorstromen 
naar minimaal Jong Oranje maar afhankelijk van het niveau van de speler bij voorkeur naar 
de Nationale Senioren Selectie. Jong Oranje bestaat binnen de KNLTB o.a. uit de eerder 
genoemde privé-trajecten waarbij de samenwerking tussen Toptennis en privé-trajecten 
sterk is verbeterd. Spelers van Jong Oranje worden begeleid door KNLTB-coaches en de 
tennisleraren uit de privé-sector. Dit heeft tot een effectieve bundeling van kennis geleid.  
 
De KNLTB regioscout assisteert de regiocoach en richt zich o.a. op de scouting en 
ontwikkeling van kinderen uit het basisonderwijs. Voor het opsporen van talenten brengt de 
KNLTB-regioscout i.s.m. verenigingen, tennisleraren en de privé-sector het talent per regio in 
kaart. Er is hiervoor een netwerk opgebouwd, bijeenkomsten worden georganiseerd en wordt 
een uniforme scoutingsystematiek ontwikkeld. Met deze werkwijze zou de KNLTB alle fases 
van het LTAD-model doorlopen, of dit werkelijk zo is zal blijken wanneer invulling wordt 
gegeven aan het model. Uit het deskresearch is niet gebleken wat de NBB in het kader van 
talentscouting onderneemt, wellicht dat de resultaten van de interviews hier meer inzicht in 
geven. Landelijk maken ongeveer 300 kinderen deel uit van Basisniveau A en 150 van 
Basisniveau A . De regioscout bezoekt o.a. de trainingen om de ontwikkeling van de 
kinderen in kaart te brengen. De bond geeft zelf aan dat het contact tussen de trainers van 
de bondsjeugdopleiding, de privé-trainer en de vereniging erg belangrijk is voor het op elkaar 
afstemmen van verschillende trainingen. De verschillende geraadpleegde bronnen geven 
echter geen bewijzen over het daadwerkelijk plaatsvinden van deze afstemming. 
Binnen de badmintonsport worden spelers van het JTC/TTC vanaf ongeveer 11 jarige leeftijd 
begeleid door de trainers binnen het trainingscentrum. Binnen de NBB wordt weinig talent 
gescout buiten toernooien om. Jeugdspelers die geen toernooien spelen worden bij het 
trainingscentrum aangedragen door verenigingstrainers. 
 
De bondsopleiding ziet er als volgt uit; 
Instroomtraining (jeugd uit het basisonderwijs) 

� Selectie vanaf +/- 6 jarige leeftijd 
� Reistijden worden zoveel mogelijk beperkt  
� Twee uur per week training 
� Het wedstrijdprogramma bestaat uit het spelen van toernooien, competitie en een 

regionaal wedstrijdprogramma 
� Ouderbijeenkomst met voorlichting over talentontwikkeling 

 
Basisniveau A + B (jeugd uit het basisonderwijs) 

� Selectie vanaf +/- 8 jarige leeftijd  
� Optie 1; volledige deelname aan de KNLTB faciliteiten  
� Optie 2; gedeeltelijke deelname aan de KNLTB faciliteiten met minder trainingsuren 

waarbij deel wordt genomen aan trainingen en het wedstrijdprogramma  
� Begeleiding tijdens nationale toernooien 
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LOOT 1, 2, 3 (jeugd uit het voorgezet onderwijs) 
� Selectie vanaf +/- 12 jarige leeftijd 
� Optie 1 of 2 waarbij het grootste verschil ligt in het aantal trainingsuren 
� Landelijke conditietest  
� Begeleiding bij (inter)nationale Jeugd Ranglijsttoernooien  
� Mentale training voor spelers en ouders 

 
In de verschillende jeugdtoernooien die gespeeld kunnen worden zit een duidelijke opbouw. 
Jeugdspelers groeien zo door naar het voor hen hoogst haalbare tennisniveau. Hieronder 
wordt dit traject opgesomd met bijbehorende korte uitleg; 

• K5-toernooien: regionaal, hier kunnen punten voor de ranglijst verdiend worden 
• K4-toernooien: bovenregionaal, hier speelt de middenmoot van de jeugdspelers, hier 

kunnen punten voor de ranglijst verdiend worden 
• K2/K3-toernooien: landelijke toernooien, hieraan kan deelgenomen worden wanneer 

men in de top-100 van de AA-Drink JeugdRanglijst staat, bij deze toernooien wordt 
gespeeld om een plaats bij het NJK te verwerven 

• K1-toernooien: dit zijn de toernooien om het LOTTO Nationaal Jeugdkampioenschap 
voor de 64 beste jeugdspelers van Nederland 

 
De AA-Drink Jeugd Ranglijst start ieder jaar opnieuw. Er zijn ranglijsten voor spelers t/m 12, 
14 en 16 jaar. De ranglijst wordt opgesteld aan de hand van behaalde punten bij 
JeugdRanglijstToernooien. De plaats op de ranglijst bepaalt dus uiteindelijk of toernooien 
gespeeld kunnen worden. 
 
Een ander initiatief van de KNLTB speciaal voor jonge kinderen is Tenniskids12. Sportiviteit 
en plezier staan centraal binnen het concept. Spelenderwijs worden verschillende 
vaardigheden eigen gemaakt. Tenniskids vindt plaats bij verenigingen en is ingedeeld in drie 
kleuren die verschillende fasen aangeven. De aan de leeftijd aangepaste faciliteiten en 
materialen veranderen in het proces wanneer kinderen er klaar voor zijn. Op deze manier 
kunnen kinderen al vanaf ongeveer vierjarige leeftijd met de tennissport bezig zijn. Hieronder 
worden de fasen kort beschreven; 

� Rood; kennismaken met de sport, ontwikkelen van basisvaardigheden op het gebied 
van coördinatie en bewegen, spelers tussen de 4-8 jaar oud, kleinere baan, grotere 
en minder hoog stuiterende bal, kleiner racket. 

� Oranje; leren van nieuwe slagen en technieken zodat in de volgende fase op een 
normaal formaat tennisbaan gespeeld kan worden, ongeveer 7/8 jaar oud, kortere 
baan, zachte en lichtere bal dan normaal, kleiner racket. 

� Groen; verder ontwikkelen technieken & tactieken en atletische vaardigheden, 
competitietennis wordt belangrijker, ongeveer 8/9 jaar oud, volledige baan, iets 
langzamere bal dan normaal, kleiner racket. 

 
De trainer bepaalt welk materiaal op een bepaald moment het meest geschikt is voor het 
kind. Door de sport aan te passen aan het kind wordt de sport minder moeilijk en zo verliest 
het kind geen interesse. Diploma’s die behaald kunnen worden bepalen of een kind door kan 
naar de volgende fase. 
Naar mijn mening is Tenniskids een goed initiatief wat gemakkelijk geplaatst kan worden 
binnen het LTAD-model. Tenniskids besteedt aandacht aan de jongste spelers zoals in de 
eerste fase van het Canadese model. Binnen de NBB zijn voor deze fase geen concrete 
faciliteiten geconstateerd. Kinderen kunnen vanaf achtjarige leeftijd beginnen met de sport bij 
een vereniging, en slechts een aantal verenigingen geven invulling aan Badminiton voor de 
allerkleinsten. In veel gevallen kunnen kinderen dus pas bij een vereniging gaan 
badmintonnen als zij over o.a. voldoende motoriek en andere bewegingsvaardigheden 
beschikken en de badmintonsport begint dan pas bij de tweede fase van het LTAD-model. 
                                                 
12 www.tenniskids.nl 
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De sport wordt vanaf het eerste moment zonder beperkingen, wat bij Tenniskids wel het 
geval is, bedreven mits verenigingen zelf een ander initiatief nemen wat overigens weinig 
gebeurt. De NBB zou moeten zoeken naar een invulling van de eerste fase van het LTAD-
model in plaats van dit over te laten aan de verenigingen en recreatie- en schoolsport. De 
NBB denkt hier zoals in de jaarvergadering 2007 is besproken wel over na. Dit is naar mijn 
mening niet onmogelijk, de bond zal alleen de sport op zich min of meer moet laten vallen 
door vooral aandacht te besteden aan algemene bewegingsvaardigheden. Ik denk dat ook 
de badmintonsport geschikt is voor invulling van de eerste fase van het LTAD-model., 
 
NBB 
In samenwerking met een aantal verenigingen heeft de NBB een aantal trainingscentra 
ingericht waarin zowel de Nationale Selectie < 15 en < 17 jaar traint als tot voor kort spelers 
van Jong Oranje en spelers die de potentie hebben uit te groeien tot dit niveau. Jong Oranje 
gaat evenals de Nationale Senioren Selectie vanaf komend seizoen i.p.v. één keer per week, 
vijf dagen per week gezamenlijk op Papendal trainen. Zij zullen al hun trainingen op 
Papendal volgen, privé-trainingen uitgezonderd. Zij trainen dan één keer per week samen 
met de nationale selectie < 17 jaar, wat uiteraard goed is voor de niet in Jong Oranje 
spelende sporters omdat zij het meeste leren van trainen met en spelen tegen betere 
spelers. De Nationale Selectie < 15 komt onregelmatig vanwege wedstrijdverplichtingen. 
Tennissers van Jong Oranje trainen voornamelijk samen in Almere, een centrale plek 
waardoor het de talenten gemakkelijker wordt gemaakt door de reistijd enigszins te 
beperken. De strengere selectiecriteria zorgen ervoor dat meer toptalenten meer 
mogelijkheden krijgen. Selectie vindt niet alleen plaats op basis van prestatie, maar ook op 
mogelijke ontwikkeling tot topspeler. Dit past binnen de denkwijze van het LTAD-model 
aangezien men zich ook richt op potentiële topspelers, maar tot nu toe richt de NBB zich niet 
net als de KNLTB met Tenniskids specifiek op de eerste fase van het LTAD-model. 
 
Talenten trainen zoals in het Topbadminton NBB beleidsplan 2005-2008 staat beschreven in 
regionale Top Talenten Centra (vanaf +/-15 jaar) en Jong Talenten Centra (vanaf 10/11 jaar 
tot +/- 15 jaar) die zijn ondergebracht bij verenigingen. Het scouten en verder ontwikkelen 
van talenten staat centraal in het beleidsplan. Talent wordt geselecteerd vanaf de leeftijd van 
10/11 jaar. De selectie vindt plaats naar aanleiding van observaties tijdens verschillende 
toernooien en evenementen of op voordracht van betrokken trainers na enkele 
proeftrainingen binnen een trainingscentrum. Tot deze leeftijd lijkt dus weinig gedaan te 
worden aan het scouten van talent. Jonge sporters worden voor zover bekend tot die tijd 
behalve door de verenigingstrainer door niemand gescout zolang zij geen toernooien spelen. 
De Badmintonbond zou dus weinig aandacht besteden aan jonge sporters die enkel binnen 
de vereniging spelen en zich dus nog niet meten met leeftijdsgenoten buiten de eigen 
vereniging. Volgens het LTAD-model zou de bond eerder moeten beginnen met scouten en 
begeleiden namelijk al wanneer talenten nog geen toernooien spelen maar slechts bij de 
vereniging trainen. 
 
Om de absolute top te bereiken is een fulltime programma noodzakelijk. De bond blijft het 
echter als haar verantwoordelijkheid beschouwen om verenigingen te faciliteren en op deze 
manier samen met verenigingen de opleiding te coördineren. De technisch directeur van de 
NBB bepaalt de richtlijnen van de trainingen, afgevraagd kan worden of de trainingsopzet 
dan wel aansluit op de ontwikkeling van de verschillende spelers. In het plan ‘badminton en 
ontwikkeling 2007-2012’ wordt beschreven dat met de Fulltime Talent Opleiding jonge 
selectiespelers wonen, studeren en trainen o.l.v. een talentcoach en de rest van het 
begeleidingsteam (fysieke trainer, mental coach, fysiotherapeut) op Papendal. De 
bespreeknotitie Topbadminton 2005-2008 van de NBB beschrijft dat dit initiatief ertoe heeft 
bijgedragen dat het Olympisch Team zich maximaal ontwikkeld heeft. Met name het 
komende jaar zullen de interne faciliteiten op Papendal uitgebreid worden met ongeveer 
zeven talentvolle sporters. 
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Een andere voorziening binnen de badmintonsport is het NBBJ in Boxtel wat het doel heeft 
om beginnende badmintontalenten op te leiden en te begeleiden in de prestatiesport naar 
topsport in de toekomst. Het NBBJ levert in samenwerking met, maar buiten de NBB om, 
trainingen aan Noord-Brabantse jeugdselectiespelers met als specifiek doel niveauverhoging 
van badminton in algemene zin. Het NBBJ is overigens niet de enige jeugdselectie in 
Nederland, verschillende regio’s  in Nederland hebben een dergelijke selectie. Het NBBJ is 
te vergelijken met de instroomtraining van de KNLTB waar jonge sporters ook kennismaken 
met de wedstrijdsport. 
 
Het beleid van het NBBJ is gericht op selectieve training van gelijkwaardige spelers op een 
hoger niveau en het verbeteren van prestaties met als doel voorbereiding voor deelname 
aan hogere selectie, te behoren tot de betere jeugdspelers van Noord-Brabant en te behoren 
tot de betere jeugdspelers van een Noord-Brabantse vereniging. Het NBBJ streeft naar een 
open en intensieve relatie, zowel bottum-up (JTC/TTC) als top-down (breedtesport en 
clubtrainingen). Jeugdspelers kunnen deelnemen aan het NBBJ vanaf leeftijdscategorie 1 
onder 9 t/m maximaal 2 onder 15. Geconcludeerd kan dus worden dat weinig verschil 
bestaat tussen het NBBJ en de instroomtraining van de KNLTB. Het enige belangrijke 
verschil is de leeftijd waarop kinderen de selecties kunnen betreden. Het NBBJ is voor 
spelers vanaf acht jaar (leeftijdscategorie 1 onder 9), de instroomtraining van de KNLTB is 
voor spelers vanaf zes jaar. Op zich is dit een opvallend verschil aangezien badmintonners 
al binnen een jaar kunnen starten bij het NBBJ en tennissers na ongeveer twee jaar. Het 
initiatief ‘Tenniskids’ van de KNLTB zou dan inhoudelijk goed genoeg moeten zijn om 
kinderen gedurende twee jaar te laten ontwikkelen en pas vanaf hun derde jaar de 
instroomtraining te laten volgen. Kinderen die pas op zesjarige leeftijd beginnen met de 
sport, wat de afgelopen jaren voor introductie van ‘Tenniskids’ voor velen nog het geval was 
kunnen zoals bij het NBBJ al in het eerste jaar beginnen met de instroomtraining. 
 
 
Onderwijs 
 
KNLTB Meerjarenbeleidsplan 2004-2008 
Afstemming tussen voortgezet onderwijs en de tennisopleiding is voor de KNLTB erg 
belangrijk. De keuze voor school moet gebaseerd zijn op de mogelijkheid het trainings- en 
wedstrijdprogramma van Jong Oranje te volgen. De KNLTB werkt samen met de LOOT-
scholen en voert periodiek overleg om de samenwerking optimaal vorm en inhoud te geven. 
De KNLTB wil over een hoogwaardig nationaal trainingscentrum (NTC) beschikken, zodat 
alle trainingen onder optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. De NBB werkt (nog) 
niet intensief samen met het onderwijs, of dit is omdat de mogelijkheden beperkt zijn of 
omdat de badmintonbond geen problemen ondervindt met de combinatie van sport en 
onderwijs zal blijken uit de interviews. Wel heeft de NBB zoals in het plan ‘badminton en 
ontwikkeling 2007-2012’ beschreven staat een Fulltime Talent Opleiding waarbij talent 
woont, studeert en traint o.l.v. een talentcoach en de rest van het begeleidingsteam op 
Papendal. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd, maar alleen voor de ‘toptalenten’. 
Zolang jonge talenten nog bij de juniorenselecties in één van de trainingscentra spelen, 
komen ze nog niet in aanmerking voor een interne opleiding op Papendal. Aangezien het 
afgelopen jaar is gebleken dat deze interne opleiding veel vruchten heeft afgeworpen zullen 
in de toekomst meer talenten de mogelijkheid krijgen de Fulltime Talent Opleiding op 
Papendal te volgen. Tot die tijd regelen de sporters zelf de combinatie van sport en studie.  
 
AA-Drink Bondsjeugdopleiding KNLTB 
Deze opleiding biedt de beste tennistalenten het meest optimale trainings- en 
wedstrijdprogramma in combinatie met een juiste afstemming met de schoolopleiding. Het 
LOOT-traject staat centraal in de AA-drink Bondsjeugdopleiding.  
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Binnen de opleiding ontvangen maximaal 90 kinderen door de eerste drie jaar voortgezet 
onderwijs ondersteuning via het predikaat ‘LOOT’ om zo een serieuze stap te zetten richting 
een topsportcarrière. Door de samenwerking met LOOT-scholen is de bondsjeugdopleiding 
niet langer meer gericht op alleen trainen na schooltijd. In andere gevallen bemiddelt de 
KNLTB tussen geselecteerde spelers en scholen. De AA-Drink bondsjeugdopleiding loopt tot 
de vierde klas van het voortgezet onderwijs, daarna wordt de opleiding voortgezet via het 
internationaal opleidingstraject AA-Drink Jong Oranje. De NBB kent geen opleiding waar zo 
intensief wordt samengewerkt met het onderwijs als bij het LOOT-traject van de KNLTB. Dit 
zou kunnen betekenen dat de NBB weinig tot geen problemen ondervindt met de combinatie 
sport en studie. 
 
Voorstel Opleidingscentrum Badminton Toptalenten in Zuid West 
In dit voorstel is beschreven dat samenwerking met en tussen verenigingen belangrijk is. De 
eerder beschreven nieuwe stichting BAZH probeert in samenwerking met het Onderwijs op 
korte termijn de opgelopen achterstand op het gebied van het internationale badminton in te 
halen. Er wordt in goed overleg maar onafhankelijk samengewerkt met clubs en bond. 
Deelnemers aan de BAZH volgen hun middelbare schoolopleiding aan een LOOT-school. 
Belangrijk is het feit dat dit initiatief niet vanuit de NBB gaat, maar wel door hen ondersteunt 
word. 
 
‘Thuissituatie jeugdige sporters’ Mulier Instituut 
Een LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) is een goed initiatief die de 
combinatie van sport, school en het gezinsleven gemakkelijker maakt. De KNLTB hecht veel 
waarde aan het onderwijs in LOOT verband, echter de NBB werkt hier niet mee samen en 
ziet een LOOT-school niet als noodzakelijk.  
 
‘Organisatie talentontwikkeling’ Mulier Instituut 
De school kan sportprestaties benadrukken en talentontwikkeling stimuleren. Aandacht voor 
en de ondersteuning van schoolsport, de samenwerking tussen schoolsport en sportbonden, 
de signalerende en socialiserende rol van de schoolsport en de samenwerking tussen 
verschillende sporten worden daarom geadviseerd. Dit betekent dat wanneer de school een 
rol zou spelen binnen de jeugdsport zij deel uit zouden maken van één of meerdere fases 
van het LTAD-model. Dit onderzoek zou dan meer duidelijkheid moet brengen in de wijze 
waarop de school iets voor het ontwikkeling van talent kan betekenen en in welke fase(s) dit 
gedaan kan worden. Tenslotte beveelt dit onderzoek aan dat het Ministerie van VWS de 
mogelijkheden van LOOT-scholen zou moeten uitbreiden. 
 
 
Ouders 
 
‘Handleiding talentontwikkeling' Mulier Instituut 
Ouders zijn in het begin van de sportieve ontwikkeling van het kind vooral actief betrokken. 
Het kind ontvangt dan veel aanmoediging. Ouders gaan vervolgens steeds meer emotionele 
steun geven en raken meer betrokken bij de planning en voorbereiding van wedstrijden. 
Ouders moeten ervoor waken dat zij teveel betrokken raken bij het proces. Het moet echter 
wel de sport van het kind blijven en niet de sport van de ouder(s) worden. Daarom lijkt één 
sterk betrokken ouder per kind voldoende en soms zelfs beter. 
 
Oudertypes 
Sportpsycholoog Wim Keizer onderscheidt acht typen ouders van sporttalenten. Keizer legt 
aan de hand van ontwikkelingspsychologische theorieën uit dat de emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van het kind in verschillende fasen verloopt. Ouders zouden volgens hem in het 
beginstadium het kind vooral moeten stimuleren, wanneer het kind zelf meer prestatiegericht 
wordt moet de ouder er op letten dat hij/zij niet te betrokken raakt maar juist een 
supportersrol aanneemt.  
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De meeste mensen herkennen zichzelf als de ideale ouder. Ouders identificeren zich sterk 
met hun kind en daardoor ook met het succes en falen van hun kind. Het is noodzakelijk dat 
ouders kritisch blijven op hun functioneren als ouder. Voor succes zoekt men vooral naar 
interne factoren, voor oorzaken van falen zoekt men juist vooral buiten zichzelf.  
 
De acht typen ouders op schaal van betrokkenheid zijn volgens Keizer; 

• Afkeurende ouder 
• Ongeïnteresseerde ouder 
• Pronkende ouder 
• Coachende ouder 
• Fanatieke ouder 
• Overkritische ouder 
• Overbezorgde ouder 

 
Topsport zonder ouders onmogelijk, met ouders een ramp 
Ouders bemoeien zich vaak teveel met de sport van hun kind, waardoor het kind niet altijd 
zijn/haar eigen keuzes kan maken. Dit zou kunnen betekenen dat ouders de fouten van het 
kind niet continue voor zouden moeten zijn. 
 
Ouders talenten tasten in duister 
Veel ouders van talenten hebben veel behoefte aan informatie over de begeleiding van hun 
kind. Ouders weten dat hun rol als ouder in de groei van sporttalent belangrijk is, maar ze 
weten vaak niet hoe zij die rol het best kunnen vervullen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van 
het feit dat veel ouders niet van alles binnen de sport van hun kind op de hoogte zijn. Zij 
worden te weinig betrokken bij de sport terwijl ze veel investeren. Geconcludeerd kan dus 
worden dat ouders meer inzicht zouden moeten hebben in het proces, zodat ze hier met hun 
rol als ouder op in kunnen spelen. Een belangrijke voorwaarde is dat een kind zich niet hoeft 
te verdedigen voor zijn sport, maar juist gestimuleerd wordt. Binnen de ‘gerespecteerde’ 
sporten zoals voetbal is hier meestal geen sprake van, maar bij sporten zoals badminton 
vaak wel. Veel mensen kunnen moeilijk begrijpen dat veel geïnvesteerd wordt in een sport 
waarmee nauwelijks geld te verdienen is. Een kind kan zich daardoor schuldig gaan voelen. 
Ouders weten ook vaak niet wie bepaalde keuzes in de ontwikkeling van hun kind het beste 
kan maken en wanneer zij dat zelf niet zijn vragen zij zich af of zij wel bepaalde grenzen 
mogen aangeven. 
 
Young Talent 
De rol van ouders wordt vaak onderschat. Ouders kunnen een sterk stimulerende factor zijn 
als ze zich bewust zijn van hun manier van ondersteunen en het effect hiervan op hun kind. 
Veel ouders kunnen niet omgaan met successen en teleurstellingen van hun kind. De 
talentenmap van de talentenacademie is een handige manier om het plan van aanpak voor 
iedereen concreet te maken. Dit kan een goed initiatief genoemd worden, maar ik denk dat 
de drempel voor ouders om de talentenmap te ‘raadplegen’ voor veel ouders te hoog is. Een 
dergelijk initiatief zou vanuit de sportbonden geïntroduceerd moeten worden om ouders en 
talent op deze manier door professionele mensen te laten begeleiden. 
 
‘Invloeden van ouders en onderwijs’ Mulier Instituut 
De stimulans voor het beoefenen van topsport gaat meestal van de ouders uit, omdat zij 
vaak zelf ook sportief zijn en bereid zijn tot een hoge financiële bijdrage. Ouders kunnen ook 
een negatieve invloed hebben op de sportbeoefening van hun kind. Zij stellen vaak te hoge 
verwachtingen en kunnen hun kind belasten met zware psychische druk. Binnen de tennis- 
en badmintonsport als individuele sporten komen wat dat betreft verschillende situaties voor. 
Mijns inziens hebben de zeer fanatieke ouders meestal een grote invloed op de 
sportbeoefening van het kind, maar vaak is te zien dat het succes slechts voor korte termijn 
is.  
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De iets ‘gezonder’ betrokken ouder heeft juist een positieve invloed op het kind en dit is 
gedurende een lange periode succesvol. Ouders van individuele sporters schijnen overigens 
meer druk uit te oefenen op de sporter en meer betrokken te zijn bij de sport en school dan 
ouders van teamsporters.  
 
Onderzoek sportpsychologie tennis 
Ouders leren de kinderen kennismaken met de sport en geven de eerste aanwijzingen m.b.t. 
spelregels. Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan in de mate waarin ouders 
betrokkenheid tonen. Sporters voelen over het algemeen weinig druk vanuit de ouders en in 
hoge mate waardering en begrip. 
 
 
De trainer, coach en begeleider 
 
Onderzoek sportpsychologie tennis 
De keuze voor een bepaalde sport is in de beginfase nog niet echt belangrijk. De trainer 
wordt in eerste instantie gekozen omdat hij/zij enthousiast is en legt dan voornamelijk de 
nadruk op speelse activiteiten. In de fase daarna wordt de trainer perfectionist en kiest de 
trainer voor de speler met het meeste talent en de meeste potentiële groeimogelijkheden en 
eist sterke discipline. In de laatste fase werkt de trainer kleine technische onvolkomenheden 
weg, helpt de speler strategieën te bedenken, doelen te bereiken, wedstrijden te analyseren 
en geeft de speler de ruimte om een eigen persoonlijke stijl te ontplooien en zelfstandigheid 
te ontwikkelen. In deze fase maakt de trainer / coach zichzelf steeds meer overbodig door de 
zelfstandigheid van het talent te bevorderen. Gesteld kan dus worden dat ook de rol van de 
trainer / coach gedurende de verschillende fasen van het LTAD-model verandert door de 
veranderende trainingsinhoud. Zoals ook al eerder geconcludeerd, is het belangrijk dat de rol 
van de trainer / coach aangepast wordt op de ontwikkeling van het kind die volgens het 
LTAD-model stapsgewijs verloopt. De rol van de trainer / coach zal dus meegenomen 
moeten worden bij de invulling van het LTAD-model. 
 
Een trainer moet zich vooral bewust zijn van de individuele verschillen en goede doelen 
kunnen stellen. Het is dus belangrijk dat trainers zich bewust zijn van de rol die zij innemen 
gedurende de talentontwikkeling door te beseffen in welk stadium het talent verkeert en de 
benaderingswijze hierop aan te sluiten. Kortom, het is belangrijk de ontwikkeling onder te 
verdelen in verschillende fasen en bij het identificeren van talent zal meer nadruk gelegd 
moeten worden op de mentale factor. 
 
Twee trainers aan het woord (Badminton Info) 
Beginnende jeugdspelers en jeugdtoppers vragen een andere aanpak van de trainer, omdat 
bijvoorbeeld jeugdtoppers meer gemotiveerd zijn om beter te worden dan beginnende 
jeugdspelers. Jeugdtoppers moeten sterk gemotiveerd zijn, bereid zijn veel te laten voor de 
sport en oefeningen moeten vaak herhaald worden. Plezier is daarbij heel belangrijk, want 
dat compenseert de herhalingen. De trainer moet gericht zijn op het verbeteren van 
prestaties. De beginnende jeugdspelers worden nauw bij de groep betrokken en hen wordt 
ruimte geboden om een verhaal kwijt te kunnen. Jeugdtoppers moeten blijven herhalen wat 
vaak saai is, maar zij weten dat ze daardoor beter worden. Ze moeten bewust zijn waarom 
ze een shuttle op een bepaalde manier terugslaan en ze moeten leren een wedstrijd te 
spelen en daar beslissingen in te nemen. Dit bewustzijn krijgen ze door oplossingen te 
bedenken voor speltechnische situaties waarin ze terechtkomen. Trainers moeten op 
bovenstaande situaties zo goed mogelijk proberen in te spelen. Niet iedere aanpak past bij 
iedere trainer en daarom is het belangrijk dat zorgvuldig gezocht wordt naar een trainer die 
past bij de groep en het doel en de instelling van de sporter. Op deze manier blijven beide 
groepen met plezier dezelfde sport uitoefenen. Geconcludeerd kan dus worden dat de 
ambitie van de sporter en de trainer met elkaar overeen moet komen om uiteindelijk beide 
partijen met plezier met de sport bezig te laten zijn. 



 105 

‘Preventie extreme afhankelijkheid in jeugdsport' Mulier Instituut 
Volgens dit onderzoek is het van belang dat de sporter wordt begeleidt door iemand die niet 
de sportbeoefening als eerste belang heeft, maar juist de complete ontwikkeling van het 
kind.  
 
Oudertypes 
Voor een coach is het moeilijk de relatie tussen ouder en kind ter discussie te stellen. Een 
sportpsycholoog kan hierin een belangrijke rol vervullen zodat een goede 
driehoeksverhouding ontstaat tussen kind, ouder en coach. 
 
‘Invloeden van ouders en onderwijs’ Mulier Instituut 
Talent zoekt op een bepaald moment naar onafhankelijkheid van ouderlijke invloeden en 
hierdoor kan de relatie met de trainer / coach belangrijk worden. De trainer moet zijn spelers 
motiveren, kennis operationeel maken en een vertrouwenspersoon voor de sporter zijn. 
Slechts 10% van de begeleiding van de trainer / coach bestaat uit technische ondersteuning 
en de rest dus uit pedagogie / psychologie. Bij individuele sporters is volgens dit onderzoek 
sprake van meer en intensiever contact met de trainer / coach dan bij de teamsporters. 
 
 
Het afhaken van talent 
 
Onderzoek ‘afhaken zwemtalent’ door Suzan Goverde NHTV 
Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen afhaken wanneer ze niet meer overtuigd zijn van 
hun eigen prestaties en als ze na de basisschool een nieuwe opleiding beginnen. Hierin 
wordt ook beschreven dat factoren die uitval van talenten veroorzaken niet op zichzelf staan, 
maar samenhangen of onderling een oorzaak-gevolg relatie hebben. 
 
‘Volhouden of afhaken’ onderzoek J. van Rossum 
Er zou volgens dit onderzoek zoveel mogelijk nadruk gelegd moeten worden op de eigen 
prestaties i.p.v. op de eigen prestaties in relatie tot die van anderen. Een sporter moet 
gericht zijn op eigen verbetering. Deze verbetering moet haalbaar zijn binnen de sport-, 
school– en thuissituatie, welke allen een belemmerende factor kunnen zijn. De balans tussen 
deze situaties wordt uiteindelijk weergegeven in het krachtenveldmodel.  
 
‘Invloeden van ouders en onderwijs’ Mulier Instituut 
De combinatie van sport en school, de competentiemotivatie van jeugdige topsporters en de 
invloed van ouders op de sport- en schoolprestaties bepalen het wel/niet succesvol zijn van 
een jong sporttalent en het wel/niet afhaken. In welke mate deze factoren een rol spelen zal 
blijken uit de resultaten van de interviews met sporters, ouders en begeleiders. 
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Bijlage 2.  Resultaten Interviews 
 
 
Zoals eerder beschreven is voorafgaand aan de interviews door ongeveer vijftien ouders een 
korte enquête, zoals bijgevoegd in de bijlagen, ingevuld om aan de hand van onder andere 
de gegeven antwoorden de itemlijst op te stellen.  
 
Uit de resultaten van de vragen 1 t/m 7 uit de enquête bleek dat de meeste ouders hun rol in 
het talentontwikkelingsproces van hun kind als (heel) belangrijk ervaren. De ouders denken 
dat hun rol als ouder voornamelijk betrekking heeft op financiële steun, vervoer van en naar 
wedstrijden en trainingen, morele steun en het plannen & organiseren van het dagelijks 
leven van de sporter en de rest van het gezin. De ouders en de trainer/coach blijken de 
belangrijkste personen tijdens de sportieve ontwikkeling van het jonge talent. De ideale rol 
van ouders in het talentontwikkelingsproces zou voornamelijk beschreven kunnen worden 
als betrokken en coachend. De meeste ouders beschrijven zichzelf als een betrokken, 
coachende, fanatieke en ook kritische ouder. De meeste ouders vinden het wel eens moeilijk 
om de ‘juiste rol’ aan te nemen. Tenslotte ervaren de meeste ouders de ondersteuning en 
begeleiding van ouders gedurende het proces als neutraal tot goed. 
De enquête vindt u in bijlage 5, de resultaten in bijlage 6. 
 
 
Competenties 
Benodigde competenties, vaardigheden en eigenschappen voor talentvolle jonge sporters op 
weg naar de top en uiteraard voor professioneel sporters kunnen worden ondergebracht in 
één van onderstaande zeven competentiedomeinen waarbij de volgende korte 
beschrijvingen horen; 

• (1) Wat de sporter moet kunnen om zijn/haar sport op hoog niveau uit te voeren 
• (2) Wat de sporter moet doen om resultaat te behalen als gevolg van zijn/haar 

werkwijze 
• (3) Wat de sporter moet doen om goed te kunnen samenwerken en communiceren 

om resultaat te behalen 
• (4) Wat de sporter moet doen om in te spelen op zijn/haar omgeving om zo resultaat 

te behalen 
• (5) Wat de sporter moet willen om resultaat te behalen 
• (6) Wat de sporter moet kunnen om samen resultaat te behalen 
• (7) Wat de sporter moet willen en kunnen om het perspectief op de toekomst een 

leerproces (op langere termijn) te laten zijn 
 
Bij competentiedomein (1) staat (T) en (B)  achter de betreffende sportspecifieke of 
sporttechnische competentie voor de tennis- of badmintonsport. Wanneer niets vermeld 
wordt geldt de competentie voor beide sporten. 
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(1)  
Sportspecifiek & 
sporttechnisch 

(2)  
Resultaatgerichtheid 

(3) Samenwerken  
& communiceren 

(4)  
Omgevingsgevoeligheid 

(5)  
Persoonlijke stijl 

(6)  
Leiding 
geven 

 

(7)  
Zelfontwikkeling 

Oog-handcoordinatie / kijken-
raken en dit in tactisch 
concept toe te passen 

Doelgerichtheid / 
realistische doelen 
blijven bijstellen / doelen 
moeten binnen 
mogelijkheden van de 
sporter vallen 

Sociaal Begrijpen wat iemand 
duidelijk probeert te maken / 
signalen kunnen opvangen 

Discipline Leider 
kunnen 
zijn 

(Gezond) 
egoistisch willen en kunnen 
zijn  

Sterke fysieke gesteldheid 
Fysieke belasting kunnen 
doseren en niet te hoog laten 
worden 

Gemotiveerd om te 
presteren en te winnen / 
competitieve 
houding 

Communicatief 
vaardig 

Het aannemen van de 
goede houding op het juiste 
moment 

Motivatie / inzet Bazig 
willen en 
kunnen 
zijn 

Hard zijn 

Fysieke belasting kunnen 
doseren en niet te hoog laten 
worden 

Doorzettingsvermogen  Om kunnen gaan met kritiek Streberig  Gemotiveerd om te spelen, 

Technische vaardigheid / 
technisch leren denken i.p.v. 
teveel resultaatgericht 

 Samenwerken Vrienden moeten tijdens een 
wedstrijd als vijand gezien 
kunnen worden (ook 
conceptuele flexibiliteit) 

  Sterk mentaal uithoudings- 
Vermogen / mentaliteit 
maakt het verschil tussen 
winnen en verliezen 

Snelheid    Assertiviteit  Assertiviteit / voor jezelf 
opkomen 

Coördinatie Initiatiefrijk Begrijpen wat 
iemand duidelijk 
probeert te 
maken 

 Tegen eenzaamheid 
kunnen 

 Plezier 

Analyserende aanpak kunnen 
hanteren 

   (Jong) zelfstandig  Voor jezelf kunnen zorgen 

‘tennis of badminton leren 
denken’ 

Planmatig zijn / plannen 
& organiseren 

  Houding hebben / 
overtuigingskracht 

 Ambitie 

Motoriek    Stressbestendigheid  Zelfkennis 
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Spelinzicht    Niet ‘te’ arrogant zijn  Leergierigheid 
Conditie      Motivatie / gedrevenheid 
Kracht (T)      Mentale weerbaarheid 
Uithoudingsvermogen      Relativeringsvermogen met 

grensloos optimisme  
Lenigheid / beweeglijkheid      Kritisch op jezelf kunnen 

zijn 
Kracht uit romp en 
beenspieren 

     Intellectuele intelligentie / 
leervermogen 

Variatie in spel       
Ruimtelijk inzicht       
Tactiek       
Sprongkracht (B)       
Snelle en korte bewegingen 
kunnen maken door de relatief 
korte afstanden (B) 

      

Om kunnen gaan met de zeer 
beperkte rustmomenten (B) 

      

Vaak eerste worden 
(‘scoreboardjournalistiek’) 

      

Balgevoel       
Concentratie       
Verdraagzaamheid       
Sportieve intelligentie       
Technische perfectie       
 
 
Zoals te zien is in bovenstaand schema gelden de meeste competenties, eigenschappen en vaardigheden voor beide sporten. De 
krachtenveldmodellen voor de tennis- en badmintonsport zullen wat betreft competenties onderling dus geringe verschillen vertonen.



 109 

Verder blijkt uit de resultaten van de interviews dat de ontwikkeling van competenties, 
vaardigheden en eigenschappen afhankelijk is van de leeftijdsfase waarin de sporter zich 
bevindt. Bovendien is het erg belangrijk om ‘wapens’ te hebben waarmee minder sterke 
competenties gecompenseerd kunnen worden. Er mogen echter geen factoren zijn waarop 
verloren kan worden, deze zijn namelijk nauwelijks te compenseren. Uiteindelijk mag geen 
van de competenties ‘te’ aanwezig zijn. Tenslotte blijkt uit de interviews dat het beheersen 
van competenties alleen niet voldoende is. Om professioneel sporter te worden is het 
bezitten van talent voor de sport het allerbelangrijkst. 
 
 
Het afhaken van talent 
Uit de interviews is gebleken dat verschillende factoren en actoren het vaak moeilijk kunnen 
maken om de betreffende sport intensief te beoefenen met als doel het behalen van een 
haalbaar hoog niveau. De factoren die mogelijk het vroegtijdig afhaken van talent kunnen 
veroorzaken worden hieronder opgesomd en enkele daarvan zullen vervolgens nog kort 
nader toegelicht worden door te beschrijven in welke zin dit een belemmerend aspect is. De 
actor ‘ouders’ wordt vervolgens in de volgende paragraaf uitgebreid beschreven, omdat deze 
factor van groot belang bleek te zijn. De factoren / actoren zijn; 
 

� Fysieke gesteldheid / blessures (door overbelasting)    
� Sociaal leven / vrienden 
� Mentale gesteldheid / als mentale  druk te hoog wordt 
� Ouders 
� Publiek 
� School / studie 
� Afname motivatie / veranderende interesses 
� Thuissituatie 
� Trainers / begeleiders 

 
Uit de interviews blijkt dat hoe hoger het niveau wordt, hoe kleiner de kans op afhaken wordt. 
Hierbij is het belangrijk te weten dat afhaken iets anders is dan afvallen doordat je als sporter 
voorbij wordt gestreven door andere sporters. Op hoger niveau worden prestaties dan ook 
bepaald door details.  
 
Alle factoren beïnvloeden de ontwikkeling van talent, maar de mate waarin is afhankelijk van 
het individu. Minder ontwikkelde aspecten veroorzaken een soort ‘kaartenhuisprincipe’ en 
daarom moet voorkomen worden dat bepaalde factoren gaan falen en moeten factoren 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Echt talent wat gemotiveerd is om zijn/haar 
doelen te bereiken haakt alleen af als begeleiders zoals trainers en ouders gefaald hebben. 
 
Uiteindelijk wordt gezegd dat de echt gemotiveerde spelers zelden afhaken vanwege de 
moeilijke combinatie van bijvoorbeeld sport met school of een sociaal leven en dat het 
spelen op een te hoog of te laag niveau juist het afhaken kan veroorzaken. Daaruit kan 
geconstateerd worden dat een juiste invulling van de fases van het LTAD-model sterk 
bepalend kan zijn voor het succes van het talent. Bovendien blijkt dat het heel belangrijk is 
dat jong talent er zo snel mogelijk achter komt wat hij/zij echt graag wil.  
 
Tenslotte heeft de fanatieke bedrijving van sport door talent veel leuke kanten, maar ook een 
aantal minder leuke kanten. Alle geïnterviewde talenten waren overigens van mening dat de 
sport vooral leuke kanten heeft die de minder leuke kanten overtreffen. In onderstaand 
schema worden deze aspecten in willekeurige volgorde opgesomd; 
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Leuke kanten Minder leuke kanten 
Plezier in de sport  Tegenslagen / verlies 
Structuur in de trainingen Hoeveelheid verplichtingen 
Gezelligheid onderling Mentale druk 
Leren omgaan met verlies Hoeveelheid tijd 
Nieuwe ervaringen Zelfkennis ontwikkelen 
Complimenten en beloningen Investeringen door ouders 
Ergens naartoe werken Blessures 
Zelfvertrouwen opbouwen  
Prestatiedrang krijgen  
Competenties zien ontwikkelen  
Resultaat behalen / winnen  
Worden gevormd als persoon  
Leren om niet op te geven  
Reizen naar het buitenland  
 
 
Sociaal leven 
Het is vooral voor kinderen vaak erg belangrijk naast fanatiek sporten een sociaal leven te 
hebben, maar soms kan deze combinatie erg moeilijk zijn. Door deze combinatie haken dan 
ook veel jonge sporters (vooral meisjes) af. Het is belangrijk dit vanaf het begin op de juiste 
manier te doseren. De moeilijke combinatie kan talenten ervan weerhouden helemaal voor 
de sport te gaan, wat er uiteindelijk voor zorgt dat het talent zich niet optimaal ontwikkeld.  
 
Mentale weerbaarheid 
Uit de interviews is gebleken dat binnen de sport bijna alles om het mentale aspect draait en 
dit dan ook een doorslaggevende factor kan zijn. Het kan de ontwikkeling sterk belemmeren 
doordat fouten gemaakt worden of te weinig risico’s genomen worden. Het is moeilijk het 
kind in te laten zien hoe belangrijk het mentale aspect is en te voorkomen dat dit aspect 
onderschat wordt en dat te vaak gezocht word naar externe factoren.  
 
Een goede (structurele) begeleiding is belangrijk om ervoor te zorgen dat gebruik gemaakt 
kan worden van mentale vaardigheden, dat de mentale gesteldheid de prestaties niet 
negatief beïnvloedt en dat sporters bovenal leren omgaan met dit aspect. Sporters kunnen 
wat dat betreft ook veel van elkaar leren en dat kan het soms confronterend maken. Het is 
voor kinderen leerzaam om veel toernooien te spelen zodat de mentale druk wordt verlaagd 
en ze leren invloed te hebben op de mentale gesteldheid van de tegenstander. Door te 
verliezen leren kinderen ‘slim’ te spelen bij mindere kwaliteiten dan de tegenstander. Het 
gedrag wat vaak bij verlies wordt getoond is niet goed, maar de karaktertrek die daarmee 
samenhangt is volgens één van de geïnterviewden noodzakelijk. Zowel ouders, 
trainers/begeleiders en een sportpsycholoog zouden het kind kunnen helpen mentaal sterker 
te worden. Een soort van cognitieve therapie leert hoe gedachten beïnvloedt kunnen worden 
en hoe de beste keuzes op het juiste moment gemaakt kunnen worden.  
 
Verschillende aspecten kunnen elkaar compenseren, maar uiteindelijk moet alles kloppen en 
gaat het er ook om hoe de omgeving met de sport omgaat. Zoals eerder beschreven wordt 
het mentale aspect belangrijker naarmate de niveauverschillen kleiner worden. Een sporter 
zou zich volgens de geïnterviewden niet alleen moeten focussen op winst, maar juist op 
eigen verbetering zoals ook blijkt uit de resultaten van het deskresearch. Een goede mentale 
gesteldheid kan ontwikkeld worden en is leeftijd- en niveaugebonden wat ervoor zorgt dat 
hier per fase van het LTAD-model invulling aan gegeven kan worden. 
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De NBB doet niet specifiek aan mentale training, maar geeft wel voorlichting over de 
mogelijkheden. De BAZH daarentegen wat zoals beschreven geen initiatief van de NBB is, 
organiseert workshops om ouders en talenten mentaal te ondersteunen. 
De KNLTB hecht veel waarde aan mentale begeleiding voor talenten en ouders en legt hier 
tijdens selecties en de complete ontwikkeling dan ook het zwaartepunt bij. Rond de leeftijd 
van 12 jaar ondergaan talenten een mentale test waarna een soort SWOT-analyse gemaakt 
wordt van het talent en zijn/haar omgeving. Tevens verwijzen zowel de KNLTB als de NBB 
talenten en hun ouders door naar een sportpsycholoog of mental coach. 
 
De mentale aspecten die vaak een relatie hebben met competenties en belangrijk zijn bij de 
ontwikkeling van talent en het leveren van goede sportprestaties zijn volgens de 
geïnterviewden; 

� Motivatie / gedrevenheid / wilskracht / competitieve instelling / doorzettingsvermogen 
� Zelfvertrouwen 
� Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten 
� Discipline 
� Goede houding op het juiste moment 
� Om kunnen gaan met stress en spanning 
� Mentale druk uit kunnen schakelen 
� Accepteren van betere tegenstanders 
� Voorkomen van angst voor tegenslagen 
� Verantwoordelijkheid nemen 
� Concentratie 
� Balans kunnen vinden tussen rust en adrenaline 
� Het kunnen intimideren van de tegenstander / weerstaan van intimidatie door de 

tegenstander 
� Zelfstandigheid 
� Plezier en succes kunnen scheiden 
� Behoeftebevrediging kunnen uitstellen (ontwikkeling gaat soms voor presteren) 
� Relativeringsvermogen 
� Omgevingsfactoren uit kunnen schakelen en alleen kijken naar de eigen score i.p.v. 

naar de stand 
 
Bijna alle geïnterviewden zijn van mening dat individuele sporten zoals tennis en badminton 
mentaal zwaarder zijn dan teamsporten, met name omdat de sport veel scherpte vereist. In 
een dubbelspel is dit gemakkelijker omdat spelers elkaar dan steunen, motiveren en 
stimuleren. Sporters hebben over het algemeen in het dagelijks leven veel profijt van de 
mentaliteit die ze met sporten ontwikkeld hebben. 
 
School 
De combinatie van sport met school is voor zowel de sporters als de ouders vaak erg 
belastend. School kan een storende factor zijn, maar hoeft niet altijd te belemmeren. De 
combinatie is vooral een kwestie van discipline en goed plannen & organiseren door het 
talent en de ouders. 
 
Over het algemeen is de laatste jaren veel verbeterd in alle vormen van onderwijs wat het 
gemakkelijker maakt sport en studie te combineren. Met name het basisonderwijs is goed te 
combineren met sport. Scholen worden steeds soepeler en zien dat voor een kind behalve 
school ook de sport een manier is om zich te ontplooien. Het middelbaar onderwijs biedt 
vaak goede faciliteiten en is bereid mee te werken. Er worden weinig problemen ervaren en 
het is daarom voor talenten niet noodzakelijk LOOT-onderwijs te volgen. Het volgen van 
LOOT-onderwijs zou het leven van het talent nog drukker maken, omdat de vaak lange 
reistijd naar deze scholen beter gebruikt kan worden om te trainen of thuis huiswerk te 
maken. Wanneer een LOOT-school in de buurt is gelegen, is dit een aanrader omdat deze 
scholen flexibeler zijn dan gewone scholen en meer regelingen kunnen treffen.  
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Tenslotte is men van mening dat beroepsopleidingen nog moeilijk te combineren zijn met de 
sport, omdat de sport zich nog steeds moet aanpassen aan de lessen i.p.v. andersom. Uit 
het deskresearch is gebleken dat verschillende organisaties zich de komende jaren willen 
inzetten voor uitbreiding van het LOOT-onderwijs en het ontwikkelen van modellen voor het 
beroepsonderwijs in LOOT vorm. Naar mijn mening zouden in de toekomst door bijvoorbeeld 
de Nederlandse overheid regelingen getroffen moeten worden voor talenten die de 
sportcarrière (noodgedwongen) afbreken, omdat zo bleek uit de interviews nu bij het 
afbreken van de carrière alle rechten van de sporter wegvallen met veel financiële gevolgen. 
 
Binnen de NBB worden zelden problemen tussen sporters en scholen ervaren. Desondanks 
is het onderwijs wel opgenomen in de Fulltime Talent Opleiding op Papendal door ervoor te 
zorgen dat in samenspraak met de onderwijs voldoende tijd overblijft om te trainen. Het 
Olympisch Steunpunt adviseert talenten en ouders binnen de verschillende trainingscentra 
over de combinatie van sport en school. De samenwerking tussen de BAZH en het LOOT-
onderwijs wordt door een aantal van de geïnterviewden als een zeer sterk initiatief 
opgemerkt en dit zou dan ook op meerdere plaatsen in Nederland geïntroduceerd moeten 
worden. De keuze voor de badmintonsport kan soms moeilijk zijn, omdat binnen deze sport 
weinig geld te verdienen is en een topsportcarrière zoals bij alle sporten altijd afgebroken en 
niet voorspeld kan worden. De onzekerheid die de concurrentie in tennissport met zich 
meebrengt wordt veroorzaakt door de hoeveelheid talent die veel groter is dan binnen de 
badmintonsport. De LOOT opleiding binnen de KNLTB biedt, zo blijkt ook uit het 
deskresearch, een goede combinatie van sport en school. De KNLTB ervaart deze 
combinatie dan ook als vrij probleemloos en is ervan overtuigd dat de kans groot is dat talent 
zonder het LOOT-traject zou afvallen. Wat onderwijs betreft zal het krachtenveldmodel voor 
de tennis- en badmintonsport dus verschillen. 
 
Ondanks dat sport vaak (tijdelijk) moet wijken voor school omdat een maatschappelijke 
carrière belangrijk is om op terug te vallen, zijn verschillende ouders niet van plan het kind de 
sport te ontnemen. De reden hiervoor is dat de sport vaak het belangrijkste is voor het kind 
en zich ook als mens ontwikkelt door de sport.  
 
Gezin 
Omdat het gezin vaak vooral draait om de sporter en iedereen gebonden is aan de sport van 
het talent des huizes, is het belangrijk dat gesproken wordt over de sportplanning. Het is 
belangrijk de aandacht over de kinderen zoveel mogelijk te verdelen. Kinderen zouden 
allemaal dezelfde kansen moeten krijgen en van allen zou de ontwikkeling gestimuleerd 
moeten worden. Wanneer de sporter de jongste is binnen het gezin worden over het 
algemeen minder problemen ervaren. Ouders bepalen uiteindelijk de situatie binnen het 
gezin, maar over het algemeen wordt een goede balans gevonden wat overigens veel tijd, 
moeite en energie kost. Naar alle waarschijnlijkheid vertoont dit aspect weinig tot geen 
verschillen in de verschillende sporten. 
 
 
Ouders 
Deze resultaten hebben betrekking op de rol van ouders tijdens de sportieve ontwikkeling 
van hun kind. De resultaten beschrijven de wijze waarop ouders betrokken zijn bij de 
begeleiding van het kind, de wijze waarop ouders begeleidt worden door verschillende 
partijen, de mate waarin ouders een rol spelen bij het wel/niet vroegtijdig afhaken van talent 
en de ideale rol van ouders zoals verschillende geïnterviewden deze beschreven. 
 
Om te beginnen is men het met elkaar eens dat de ideale ouderbijdrage niet bestaat. Ouders 
kunnen vooral bij jonge kinderen een belemmerende factor zijn als de rol die zij aannemen 
niet past bij het kind en zij niet bereid zijn op verschillende manieren te investeren in de 
sport. Als ouders afhaken, haakt de sporter daarmee ook af.  
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Volgens geïnterviewden mag deze beslissing nooit afgekeurd worden, omdat dit beter in een 
zo vroeg mogelijk stadium kan gebeuren voordat veel inspanningen geleverd zijn. De KNLTB 
en NBB nemen zelfs afscheid van talenten als ouders niet bereid zijn te veranderen waaruit 
blijkt hoe belangrijk die rol van ouders is om het doel te bereiken. 
 
Ouders beïnvloeden het kind continue en investeren in de vorm van tijd, geld, vervoer, zorg, 
mentale steun en energie. De rol van ouders bestaat uit het scheppen van voorwaarden en 
het plannen en organiseren van zowel de sport als de thuissituatie. Ouders dienen voor het 
kind als een soort confronterende partij, die hem/haar bewust maakt van de gevolgen van de 
gemaakte keuzes. De rol van ouders is voor ieder kind anders omdat het moet passen bij het 
kind, de (leeftijds)fase waarin het kind verkeert en de wijze waarop het binnen de sport 
georganiseerd is. Omdat dit binnen iedere sport weer anders georganiseerd is, zal de rol van 
ouders en dus het krachtenveldmodel per sport verschillen. De rol van ouders verandert van 
een zorgende en beschermende in een financiële, corrigerende, aanmoedigende en 
vervoersrol. De ouders zouden zelfstandigheid van het kind steeds meer moeten gaan 
stimuleren om zich vervolgens steeds meer naar de achtergrond te verplaatsen. 
 
Ouders zouden minstens zo goed begeleidt moeten worden als hun kinderen. Ze willen op 
de hoogte zijn van wat er leeft en wat hen te wachten staat om zo onvoorwaardelijk te 
kunnen investeren in de sport. Ouders willen informatie over het begeleiden van hun kind, 
maar weten niet waar ze dit kunnen vinden. Veel ouders zijn niet op de hoogte van de 
mogelijkheden van Olympische Steunpunten en maken hier dan ook weinig gebruik van. Wel 
wordt af en toe de website geraadpleegd, maar voor veel ouders blijft het ‘Olympische’ toch 
een soort van drempel. Onafhankelijke organisaties zouden zich bezig kunnen houden met 
de begeleiding van ouders zodat ze minder zelf hoeven te regelen omdat dit door bonden 
beperkt gedaan wordt. Men zou hen naar een platform kunnen verwijzen waar ze goede 
begeleiding krijgen en informatie kunnen inwinnen over onderwerpen waar veel behoefte aan 
is zoals sponsoring. Ook de trainer/coach kan een rol spelen bij de begeleiding. Hij of zij kan 
met de ouders praten en hen een rol geven binnen de sport/vereniging, maar het probleem is 
dat volgens geïnterviewde trainers/coaches binnen trainersopleidingen te weinig aandacht 
wordt besteed aan de begeleiding van ouders. 
 
In veel gevallen willen ouders iets terug krijgen voor de investeringen die zij doen namelijk 
dat het kind zich volledig inzet voor de sport en zich toch zoveel mogelijk probeert te mengen 
in het gezinsleven door aandacht te besteden aan andere kinderen binnen het gezin. 
Bovenal mag het kind zich nooit bezwaard gaan voelen over de hoeveelheid investeringen 
die de ouders doen. 
 
De meeste van de ondervraagde ouders hebben geen spijt van de investeringen die ze 
doen, maar sommige ouders zouden een volgende keer niet meteen dezelfde keuze maken. 
Ondanks het feit dat het voor ouders niet altijd gemakkelijk is, zien zij toch vooral voordelen 
die de ‘zware’ kanten compenseren namelijk de speciale band die ouders met hun sportende 
kind krijgen, de steun van en het gezellige contact met andere ouders.  
 
Een veelvoorkomend probleem is dat ouders door het teveel kijken naar momentopnames te 
vaak zoeken naar externe factoren die het succes van hun kind verstoren. Kwaliteiten van 
het kind worden vaak overschat en daardoor wordt het moeilijk te zien wat het ‘plafond’ is.  
 
Volgens de NBB wordt door hen niet te weinig aandacht aan de rol van ouders besteed, 
omdat volgens hen de rol van ouders niet veel verschilt van die van andere maatschappelijke 
gebieden. Meer dan het geven van advies over waar men terecht kan voor begeleiding doet 
de NBB niet. Echter het trainingscentrum in Geldrop beschouwt de begeleiding van ouders 
als een ondergeschoven kindje en zou hier graag verandering in willen brengen. De ouders 
zijn van mening dat de bond te weinig regelt waardoor zij veel zelf moeten regelen. De BAZH 
probeert ouders zoveel mogelijk te begeleiden door o.a. voorlichtingen. 
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Volgens de KNLTB zou de begeleiding van ouders verbeterd kunnen worden daar deze nu 
nog als ‘star’ wordt ervaren. Ouders verkeren in dezelfde ‘vreemde’ wereld als het kind, maar 
worden in tegenstelling tot het kind door niemand ‘teruggefloten’ bij fout gedrag wat wordt 
veroorzaakt door het niet kunnen omgaan met de prestaties van het kind. De begeleiding 
wordt minder naarmate het tennisniveau van het kind lager wordt. Op dit moment organiseert 
de KNLTB af en toe ouderavonden en geeft boekjes uit met verschillende tips en regels 
binnen de bond en de trainingen. Er bestaat binnen zowel de NBB als KNLTB onder ouders 
veel onduidelijkheid over waarom trainers bepaalde keuzes maken voor het kind en zouden 
daar dan ook graag van op de hoogte gehouden willen worden. Volgens verschillende 
trainers begrijpen ouders vaak niet dat talent alleen niet genoeg is en dat het uiteindelijk gaat 
om de prestaties op een bepaald moment. Ouders laten zelf weten dat ze graag op de 
hoogte willen zijn van concrete selectiecriteria, omdat het voor hen en het kind vaak een 
raadsel is waarom iemand geselecteerd word of afvalt en in hoeverre dit eerlijk is ten 
opzichte van andere sporters. Trainers tonen daarin weinig initiatief naar de ouders toe. 
 
Voor zover de ideale rol van ouders bestaat is deze door de geïnterviewden beschreven als; 
Motiverend Begrip voor de topsportgedachte 
Investerend Vertrouwen geven 
Neutraal opgesteld / gepaste afstand 
houden op het juiste moment 

Er zijn wanneer dat nodig is 

Sturend Emotioneel stabiel 
Niet pushen of dwingen / geen druk op het 
kind leggen 

De rol moet gerelateerd zijn aan het gedrag 
van het kind en niet aan de prestaties 

Steunend Uitlaatklep van het kind 
Stimulerend Ruimte geven 
Niet pronken Faciliteren 
Geen agressieve rol aannemen Enthousiast om het kind en niet om de sport 
Betrokken Begeleidend 
Preventief steunen Voorkomen van overbelasting 
 
Kortom, ouders ervaren hun rol als erg druk wat niet vreemd is als je kijkt naar wat van hen 
verwacht wordt. Ouders zijn een bepalende factor, maar hoeven niet altijd te belemmeren. 
Tenslotte kan geconcludeerd worden dat topkinderen topouders nodig hebben en dat de 
meeste kinderen zonder goede ouders minder zullen presteren. Goede begeleiding van 
ouders zou daarom veel aandacht moeten krijgen. Heel belangrijk blijft dat ouders zich 
moeten afvragen of ze dit alles voor zichzelf doen of voor het kind. 
 
 
KNLTB en NBB 
Hier wordt beschreven hoe de tennis- en badmintonsport georganiseerd zijn door de 
activiteiten en faciliteiten zowel binnen als buiten de bond in kaart te brengen. 
 
De NBB bondscoach die ook technisch directeur is werkt samen met de trainers uit de 
trainingscentra en draagt zorg voor het aansturen van trainers aan de hand van technische 
plannen en het selecteren en begeleiden van de juiste spelers op het juiste moment. Binnen 
de KNLTB stuurt iedere regio met de regiocoach, regioscout en regioconditietrainer een 
aantal districten aan. Zij scouten talent en helpen hen verder te ontwikkelen. De regiocoach 
is verantwoordelijk voor het technisch beleid en de technische staf in de regio en staat in 
contact met de privé-coaches en de spelers met LOOT-predikaat. Dit is deels te vergelijken 
met de taken van de bondscoach binnen de NBB, echter zijn veel van de taken binnen de 
KNLTB toegewezen aan de regiocoaches. De NBB heeft deze regio’s niet, maar werkt 
samen met de trainingscentra die het talent in de betreffende regio begeleiden. Het 
belangrijkste verschil is dat de regiocoaches zich op alle talent richten ook buiten de bond 
om en de NBB trainers richten zich enkel op het talent binnen het trainingscentrum. 
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In het verleden is binnen de badmintonsport erg veel geld geïnvesteerd in de topsport en te 
weinig in jong talent. Inmiddels is men zich meer gaan richten op de talenten maar wordt in 
verhouding veel meer aandacht besteed aan toptalenten dan aan de talenten hieronder. Dit 
is behalve een zwakte tevens een sterkte, omdat de beperkte middelen zo effectief mogelijk 
ingezet kunnen worden. Echter past dit niet geheel binnen de denkwijze van het Canadese 
model. Een voorbeeld hiervan is het NBBJ wat een belangrijke fase is binnen het LTAD-
model, maar wat wegens financiële beperkingen slechts één keer per week kan trainen. De 
NBB is geen voorstander van dit model; volgens de bondscoach is het LTAD-model namelijk 
moeilijk toe te passen op de Nederlandse sport, aangezien ons land een heel andere situatie 
kent dan Canada. In dit geval is het een ‘nadeel’ dat de bondscoach ook technisch directeur 
is, omdat zo weer een persoon minder zijn mening op de invulling van het beleid en dus de 
invulling van het LTAD-model geeft. Vanuit de NBB wordt zoveel mogelijk aandacht besteed 
aan een relatief kleine groep toppers / toptalenten. De trainingen binnen de trainingscentra 
zijn vooral gericht op de groep en in mindere mate op individuen wat zijn voor- en nadelen 
heeft. Naar verwachting zal gezien het LTAD-model weinig/geen onderscheid gemaakt 
worden tussen jongens en meisjes en zullen de leeftijdsgroepen binnen een training breder 
zijn dan wat het model laat zien. Echter worden wel selecties gevormd met beperkte 
leeftijden. 
De basis van de bondsjeugdopleiding van de KNLTB is opgesteld aan de hand van het 
Canadese LTAD-model. Omdat hier binnen de bond te weinig kennis over aanwezig is wordt 
enkel de opzet van het model gebruikt zonder het geheel in te vullen. De fases van het 
traject komen echter wel redelijk overeen met de fases van het model. De KNLTB erkent het 
model als inhoudelijk sterk, maar door het gebrek aan interne kennis is het model voor de 
bond te gecompliceerd. Daarom volgen zij internationale managementopleidingen waarbij 
ervaringen uitgewisseld worden met andere sportbonden en sportpartijen. 
 
De ontwikkeling van talent zal zoals het LTAD-model aangeeft stap voor stap dienen te 
verlopen, dan zal talent namelijk zelden afhaken omdat het traject te intensief is. Veel 
badmintontalenten haken af als de stap naar Papendal wordt gemaakt omdat de reistijden 
dan te lang worden. Voorkomen zou moeten worden dat talenten in dit stadium om deze 
reden afhaken. De ideale situatie wordt voor beide sporten beschreven als een zo individueel 
mogelijke begeleiding op meerdere locaties. Het traject wat tennistalenten doorlopen vindt 
plaats in ‘piramidevorm’ waarbij trainingen vanaf vier jarige leeftijd algemeen beginnen en 
steeds specifieker worden om te kunnen presteren. Het niveau van de kinderen bij de bond 
is erg hoog, waaruit blijkt dat het beleid van de bond effectief is. Kinderen die niet bij de bond 
spelen kunnen uiteindelijk hetzelfde resultaat behalen, maar via een andere en meestal 
langere weg. 
 
De beoordeling van talent vindt binnen de NBB, zoals ook binnen de KNLTB met name 
plaats tijdens wedstrijden en toernooien omdat op dit moment gepresteerd moet worden. De 
NBB is van mening dat voordat kinderen kunnen beginnen met de sport ze voldoende 
motorisch ontwikkeld moeten zijn, deze leeftijd verschilt overigens per kind. Wel heeft de 
NBB de actie ‘Badminiton’ wat ervoor dient om kinderen in een vroeg stadium kennis te laten 
maken met de coördinatiesport badminton. De kinderen leren van 6 tot ongeveer 9 jarige 
leeftijd coördinatief en behendig om te gaan met een shuttle, een racket en een 
badmintonbaan. De bond heeft geen concreet programma wat verenigingen kunnen 
hanteren. Voor zover bekend is het vanuit de bond niet veel meer dan een ‘naamgeving’ 
voor badminton voor de allerkleinsten waaraan verenigingen zelf invulling kunnen geven. 
Alle sporters rond de 11/12 jaar die beschikken over verschillende gunstige factoren worden 
geselecteerd voor nationale selecties. Daarna wordt gekeken welke vaardigheden in welk 
tijdsbestek eigen gemaakt kunnen worden. Veel badmintontalenten moeten stoppen bij een 
selectie omdat ze te oud zijn voor de groep. Als spelers van het JTC/TTC niet doorstromen 
naar de nationale selectie vallen ze af, omdat het behalen van de nationale selectie 
uiteindelijk het doel van de spelers binnen het trainingscentrum is.  
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De KNLTB werkt op dit moment aan een opleidingsplan om de ontwikkeling en begeleiding 
van talent te optimaliseren door een meer structurele aanpak van talentherkenning en –
ontwikkeling. De herkenning van talent binnen de bond is overigens wel een sterk punt 
aangezien de regioscouts hier veel aandacht aan besteden. 
 
De trainingscentra badminton in Geldrop en Amstelveen leveren de meeste toppers op en 
daarom kan hier relatief veel geld in gestoken worden. De bond bepaalt de trainingen en 
voorwaarden binnen het trainingscentrum, maar regelt volgens ouders te weinig. De meeste 
badmintonners in Zuid-Nederland trainen bij de eigen vereniging, de breedtetraining, het 
NBBJ of het JTC/TTC. De meeste toptalenten trainen bij de bond, enkele uitzonderingen 
daargelaten. Eén keer per week komen alle nationale selectiespelers <19 jaar naar Papendal 
om met elkaar te trainen en tegen elkaar te spelen. Veel badmintonners hebben naast hun 
club- en/of selectietraining nog een privé-trainer wat het belangrijk maakt dat onderling goed 
contact plaatsvindt. Een tennisser of badmintonner is erg afhankelijk van een club, omdat het 
anders heel moeilijk is om bij een selectie terecht te komen. Top-badmintonners blijven bijna 
altijd bij een vereniging (competitie) spelen, tennissers in veel mindere mate. Helaas zijn niet 
alle verenigingen voldoende genoeg gericht op talent, omdat de hoeveelheid talent binnen 
dezelfde vereniging vaak minimaal is. Verenigingen zouden meer moeten samenwerken om 
talenten groeimogelijkheden te kunnen bieden. Het trainen bij een privé-trainer heeft t.o.v. de 
trainingslocaties van de tennisbond als voordeel de flexibele trainingstijden en de beperkte 
reistijden. Veel particuliere tennisscholen proberen zoals het badmintoninitiatief BAZH ruimte 
te bieden aan jonge spelers die het niveau van de vereniging ontgroeien. Binnen beide 
sporten kan door het beperkte talent binnen de vereniging moeilijk specifieke aandacht aan 
deze sporters besteedt worden. Vaak zijn de groepen klein omdat de faciliteiten beperkt zijn 
waardoor getraind word zonder in fases te denken. Iedere tennisschool hanteert een eigen 
werkwijze waarbij contact met clubtrainers erg belangrijk is. 
 
De ranking bij de tennisbond wordt vaak te belangrijk gevonden waardoor niet altijd de juiste 
spelers worden geselecteerd voor toernooien. Echter wanneer het niet lukt om door de 
ranking hoog te komen, kan geprobeerd worden dit via de rating te doen waarmee een 
speler hogerop kan komen door veel toernooien te spelen en daar hoog te eindigen. Veel 
spelers die niet bij de bond trainen doen dit op deze geleidelijke manier.  
 
Zowel de tennis- als badmintonsport zouden meer publiciteit moeten krijgen. De 
tennisprestaties op nationaal niveau worden vaak onderschat, omdat ze buiten de kleine 
wereldtop vallen. De badmintonsport zou in zijn geheel meer publiciteit moeten krijgen om te 
laten zien dat dit wel degelijk een ‘echte’ sport is. Overigens heeft de sport de afgelopen 
jaren wel wat meer aandacht gekregen. Bovendien zou de website van de KNLTB verbeterd 
kunnen worden daar dit een belangrijk communicatiemiddel is en onderwerpen nu moeilijk te 
vinden zijn. De communicatie tussen club- en bondstrainers binnen de KNLTB is niet 
optimaal waardoor het aandragen van talent bij de bond door een soort concurrentiestrijd 
vaak uitblijft. Bij de NBB is dit een minder groot probleem omdat men vaak, in tegenstelling 
tot tennissers, nog bij de club blijft trainen. Er zou wat dat betreft beter samengewerkt 
moeten worden om uiteindelijk zoveel mogelijk sporters de top te laten bereiken. Tenslotte 
zijn voor badmintonners en hun ouders de criteria van doorstroom naar een volgende fase 
door slechte communicatie vaak onduidelijk en weinig objectief. Met name ouders zouden 
hier graag meer duidelijkheid in willen hebben om de beslissingen van begeleiders beter te 
kunnen begrijpen. Met name binnen het JTC in Geldrop is tevens veel onduidelijkheid over 
de weg naar de top die kinderen misschien gaan volgen. Trainers, verenigingen en bond 
zouden hierover beter (met elkaar) moeten communiceren. Individuele gesprekken zouden 
binnen beide sporten op ieder niveau moeten plaatsvinden, daar hier nu te weinig sprake 
van is. Kortom, de communicatie naar spelers en ouders is vaak, en niet alleen in Geldrop, 
een zwak punt. 
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Veel organisaties en sportouders zijn op zoek naar sponsoren om de kosten zoveel mogelijk 
te beperken, maar het vinden van sponsoren blijkt erg moeilijk te zijn. Men weet over het 
algemeen niet wat de mogelijkheden voor talent zijn, laat staan hoe het werven van 
sponsoren aangepakt kan worden. Voor tennissers is dit vaak iets gemakkelijker door de 
commercie omtrent de sport. Volgens de geïnterviewden zou sponsoring collectief 
aangepakt moeten worden om ondernemers aan de sport(er) te kunnen binden. Wanneer 
meer geld beschikbaar is kan talent beter opgeleid worden onder begeleiding van 
professionals. Sponsoring zou dus geplaatst moeten worden binnen het krachtenveldmodel. 
 



 118 

Bijlage 3.  Uitwerkingen expertinterviews 
 
 
Arthur Bosman-Jansen 22 maart 2007 14.00 uur (120 minuten) 
 
Voordat Arthur Bosman-Jansen iets over zichzelf verteld geeft hij voor de interactieve 
website voor ouders de tip om eens te kijken op www.tennismetriek.nl. Aan de hand van dit 
stappenplan worden ook verschillende talenten binnen zijn tennisschool opgeleid. De 
werkwijze van de tennisschool is hier dus op gebaseerd. Bovendien is op de website veel 
informatie te vinden voor ouders van jong tennistalent. De website is in beheer van een van 
de trainers van de tennisschool. 
 
TTTB 
Jaren geleden had Arthur Bosman Jansen een tennisschool. Deze tennisschool voldeed niet 
geheel aan de wetgeving van de tennisbond. Om optimaal te kunnen samenwerken en de 
risico’s te beperken werd gezocht naar een samenwerkingspartner. Nadat deze werd 
gevonden zijn trainers gedetacheerd en werd ‘Tc Top Tennis Training Brabant’ geboren. De 
tennisschool werd steeds meer prestatief door plaats te bieden aan jonge spelers die het 
niveau van verenigingen in de buurt ontgroeide.  
Arthur is ongeveer 30 uur per week bezig met kinderen en daarnaast nog een aantal uur met 
andere werkzaamheden. De groep waaraan training gegeven kan worden is beperkt door de 
beperkte hoeveelheid faciliteiten en mogelijkheden die beschikbaar zijn.  
Arthur Bosman-Jansen is zowel baantrainer als manager van de detachering en via de bond 
begeleider van de regiotrainers. Hij tracht de regiotrainers zo veel mogelijk bij te leren, zodat 
het niveau van de jonge spelers omhoog gaat. Hij verzorgt tevens de bondstraining in de 
regio. Het bondsniveau is in verhouding hoger dan het niveau binnen de tennisschool. De 
KNLTB werkt volgens strikte richtlijnen wat in de meeste gevallen effectief uitpakt. Tenslotte 
adviseert Bosman-Jansen de regioscout over het aanwezige talent. 
 
KNLTB 
De tennisbond heeft veel projecten met betrekking tot talentontwikkeling en organiseert veel 
mini-toernooien. Clubtrainers kunnen talent binnen hun vereniging aandragen bij de bond. 
Het contact tussen de clubtrainers en de bond vormt echter vaak een struikelblok. De 
verschillende belangen gaan helaas niet samen. De afstand tussen de clubtrainer en de 
bond zou daarom zo klein mogelijk gehouden moeten worden. Voor de clubtrainer is het 
vaak moeilijk om talent naar een andere vereniging te laten gaan. Wat dat betreft heerst er 
een concurrentiestrijd die door samenwerking moeilijk opgelost kan worden. Het nadeel 
hiervan is dat talent niet altijd tot optimale ontwikkeling komt. Arthur heeft als privé-trainer 
namens de TTTB maandelijks telefonisch contact met de clubtrainers, om zo de ontwikkeling 
van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor het kind is het erg moeilijk om te 
bepalen welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden. Door verschillende partijen wordt 
er wat dat betreft teveel op korte termijn gedacht. Een clubtrainer levert vaak een te kleine 
bijdrage door de beperkte kennis die hij/zij heeft doordat binnen de vereniging een tekort aan 
talent is. Om dit te verbeteren of wellicht op te lossen zou de KNLTB een duidelijkere visie 
moeten hebben en deze ook meer uitdragen. Bovendien moet de KNLTB concrete en 
realistische doelstellingen hebben, trainers beter binden aan clubs, de bijscholing van 
trainers op minder ‘lastige’ tijdstippen moeten laten plaatsvinden en meer clubgericht denken 
door advies uit te brengen aan de hand van bepaalde criteria en de regioscout ook clubs te 
laten bezoeken in plaats van alleen toernooien en wedstrijden. Tenslotte zou 
talentherkenning structureler aangepakt moeten worden, zodat minder talent ‘achter blijft’. 
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Het traject 
Het traject van de KNLTB begint op ongeveer 5-jarige leeftijd met het instroomniveau. Hierbij 
gaat het om het herkennen van talent. Vervolgens wordt in Basisniveau A en B het talent 
verder ontwikkeld om vervolgens terecht te komen bij het LOOT-traject. Tenslotte stromen 
de talent indien voldoende talent door naar Jong Oranje ITF, Jong Oranje ATP / WTA en 
uiteindelijk naar het Davis Cup of Fed Cup team. 
Binnen de TTTB wordt weinig onderscheid gemaakt in verschillende fasen. Kinderen die < 
10 jaar zijn, spelen enkel regionaal. Daarna beginnen ze met het spelen van K5 t/m K1 
toernooien. Vanaf K1 staan spelers bij de beste 64 jeugdspelers van Nederland en nemen ze 
deel aan de nationale kampioenschappen. Dit verloopt geleidelijk en hier wordt alleen 
gekeken naar de ranking. Een bepaalde classificatie wordt niet zomaar verkregen. Wanneer 
het niet lukt om door de ranking hoog te komen, kan geprobeerd worden dit via de rating te 
doen. Dit wil zeggen dat een speler hogerop kan komen door veel toernooien te spelen en 
daar hoog te eindigen. Binnen de tennisschool wordt het trainen in verschillende groepen te 
duur en daarom wordt flexibeler getraind zonder in fases te denken. 
 
School 
Binnen de tennisschool gaan de meeste kinderen minder tennissen als het even wat minder 
goed gaat met school. Dit is voor de tennisschool nadelig aangezien zij financieel afhankelijk 
zijn van de trainingen en het geld slechts in een paar maanden per jaar moeten verdienen. 
Bosman-Jansen denkt dat de combinatie van school en sport ‘echte’ talenten over het 
algemeen gemakkelijker afgaat, omdat zij immers ook slim moeten kunnen spelen en 
trainen. Zij kunnen hun grenzen vaak beter bepalen. School kan een storende factor zijn in 
het talentontwikkelingsproces. Scholen zijn echter steeds meer bereid medewerking te 
verlenen bij de sportieve ontwikkeling van kinderen.   
 
Sociaal leven 
Door de combinatie van sport en een sociaal leven gaan kinderen vaak minder snel 
helemaal voor de sport. Dit begint al op recreatief niveau. Een voorbeeld hiervan is dat 
kinderen bijvoorbeeld niet op woensdagmiddag kunnen trainen, omdat ze dan buitenspelen. 
Om zich hier op hoger niveau niet te laten belemmeren, moeten jonge talenten sterk 
gemotiveerd zijn. Kinderen zullen dan hun sociale contacten vanzelf binnen de sport gaan 
zoeken. Dit is overigens per kind anders, wat te maken heeft met het karakter van het kind. 
Het is belangrijk om dit vanaf het begin op de juiste manier te doseren. Uit ervaring zegt 
Bosman-Jansen dat de sociale contacten vooral bij meisjes een factor van afhaken is. 
Jongens blijken hier toch minder of op een andere manier waarde aan te hechten.  De 
ouders spelen overigens een belangrijke rol in de keuze voor sport, sociale contacten of een 
combinatie hiervan. 
 
Volgens kent het talentontwikkelingsproces voor kinderen vooral leuke kanten. Een minder 
leuke kant zou het moeten laten van bepaalde dingen kunnen zijn. De leuke kant is volgens 
Bosman-Jansen het winnen en dus het niet willen verliezen. Het gedrag wat vaak bij verlies 
wordt getoond is niet goed, maar de karaktertrek die daar mee samenhangt is bijna 
noodzakelijk. Bosman-Jansen denkt dat tennistalenten het zelden moeilijk vinden drank, 
drugs en sigaretten te laten staan. Deze middelen worden vaak gebruikt uit onzekerheid en 
verveling. Door tennis hebben ze met deze twee aspecten niet/nauwelijks te maken, maken 
ze hier dus ook geen gebruik van doordat ze hier boven staan. 
 
Ouders 
Een goede bijdrage van ouders is volgens Bosman-Jansen wanneer ouders een gepaste 
afstand houden op het juiste moment, zich niet teveel bemoeien met de prestaties en 
bovendien stimuleren, motiveren en discipline bijbrengen. Wat het volgens hem voor een 
trainer moeilijk maakt een goede relatie met de ouder te hebben is het feit dat de trainer 
vanzelf taken van de ouder gaat overnemen als hij/zij deze taken zelf niet doet.  
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Wat hem opvalt en volgens hem veroorzaakt wordt door de wijze waarop ouders met hun 
kinderen omgaan is dat kinderen steeds minder goed met een streng optreden van een 
volwassenen om kunnen gaan. Kinderen bepalen steeds sneller of ze iets leuk vinden of 
niet. Dit kan de ontwikkeling van kinderen bedreigen. Hij heeft verder geen idee of de rol van 
ouders in verschillende niveaus of leeftijdscategorieën verandert. 
Ouders worden binnen de KNLTB begeleid door een speciale informatieavond. Bovendien 
ontvangen ze een bondsboekje met verschillende tips en regels binnen de bond en 
bondstrainingen. Om de begeleiding binnen de bond te verbeteren zou dit allemaal nog 
frequenter plaats moeten vinden. De TTTB begeleid ouders door het geven van workshops 
over verschillende onderwerpen. Ook houdt de TTTB oudergesprekken waar het kind niet bij 
aanwezig is. De begeleiding van ouders zou verbeterd kunnen worden door deze 
gesprekken frequenter plaats te laten vinden. Het is moeilijk om ouders op de ‘juiste’ manier 
te benaderen over het gedrag van hun kind, omdat de thuissituatie niet bekend is en dus niet 
te achterhalen is waar het gedrag vandaan komt. Tevens zouden ouders van toppers hierbij 
betrokken kunnen worden zodat zij wellicht tips kunnen geven aan ouders van jong talent. 
De TTTB helpt ouders regelmatig door hun kind te verwijzen naar een sportpsycholoog. Zo 
leren ze omgaan met mentale druk om vervolgens problemen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Sporters kunnen door ervaring de mentale druk verlagen. Helaas houden veel ouders dit 
tegen door hun kind niet teveel toernooien te laten spelen. Ouders maken ook vaak de fout 
dat te veel naar momentopnames wordt gekeken en te weinig naar de algehele 
sportontwikkeling van het kind. Tenslotte wordt hier aan toegevoegd dat ouders onderling 
teveel ‘kwebbelen’. Uiteindelijk is Bosman-Jansen van mening dat ouders heel belangrijk zijn 
in de ontwikkeling van hun kind en daarom goed begeleidt moeten worden. 
 
Mentaal 
Het mentale aspect is volgens Bosman-Jansen net zo belangrijk als andere factoren. Dit is 
echter per kind verschillend. Voor het ene kind is dit aspect aan het begin van de carrière het 
belangrijkste, voor een ander kind tegen het eind van de carrière. Hij noemt mentale druk 
ook wel positief faalangstig. Een sporter moet zich kunnen focussen en de mentale druk uit 
kunnen schakelen, kunnen relativeren maar vooral niet te laks worden en een balans vinden 
tussen rust en adrenaline. De mentale gesteldheid is voor een groot deel aangeboren, maar 
omgaan met deze factoren kan (meestal in een vroeg stadium) aangeleerd worden. De 
ouders of de sportpsycholoog zouden zich hier het beste mee bezig kunnen houden, omdat 
zij het kind het beste kennen. Mentale gesteldheid kan dus aangeleerd worden door 
ervaringen binnen de sport. Iedere sporter moet individueel bekeken worden. Een zwakke 
mentale gesteldheid kan het afhaken of niet tot optimale groei komen van talent 
veroorzaken. Zwakke mentale eigenschappen kunnen gecompenseerd worden door andere 
mentale aspecten sterker te maken. 
 
Actoren en factoren 
Alle factoren beïnvloeden de ontwikkeling van talent. Dit is afhankelijk van de sporter als 
individu. Om de top te kunnen bereiken moet alles perfect zijn en (minder) ontwikkelde 
actoren en factoren veroorzaken een soort ‘kaartenhuisprincipe’. Juist daarom is het 
belangrijk dat er een grote vijver met talent is waaruit gevist kan worden. Het belangrijkste is 
dat zowel ouders als de bond en trainers hun best doen de goede balans te vinden. 
 
Competenties 
Geen van de vaardigheden mag ‘te’ aanwezig zijn. Een jonge talentvolle sporter moet zowel 
fysiek als mentaal, technisch, coördinatief en sociaal sterk zijn. Er moet gezocht worden naar 
een balans van vaardigheden. Dit kan soms moeilijk zijn omdat deze vaardigheden 
individueel bepalend zijn en door de desbetreffende persoon aangevoeld moet kunnen 
worden. 
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Martijn van Dooremalen 9 februari 2007 15.00 uur (90 minuten) 
 
Martijn van Dooremalen is de Bondscoach en technisch directeur van de NBB. Hij selecteert 
en traint talentvolle sporters en zet ze uit naar evenementen om daarmee zo goed mogelijke 
resultaten te behalen. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle nationale selecties en 
selecties voor trainingen. Dus van het begin tot het eind. Van Dooremalen schrijft plannen, 
draagt zorg voor het geld, evalueert en rapporteert. Hij werkt samen met trainers in 
verschillende trainingscentra, met drie trainers binnen de nationale selecties, met twee 
assistenten binnen de topselectie, sportpsychologen en fysiotherapeuten 
Uiteindelijk draag hij zorg voor het aansturen van trainers aan de hand van technische 
plannen, het inzetten van vervolgtrajecten, het selecteren en begeleiden van de juiste 
spelers op het juiste moment. Hij houdt zich overigens vooral bezig met de toptraining van de 
senioren ofwel het Olympisch team. 
 
Geldrop en Amsterdam zijn de belangrijkste trainingscentra van Nederland. Daar komen de 
meeste talenten vandaan. Hier trainen talenten uit Noord-Brabant, Limburg en Noord-
Holland. John matthijs regelt het als manager van het trainingscentrum in Geldrop 
uitstekend. In Noord-Holland regelt het bondsbureau alles. 
 
Van Dooremalen is van mening dat sport en het bedrijfsleven elkaar vaak overlappen. 
 
School 
Waneer talenten en ouders wordt gevraagd tijd van school vrij te maken voor trainingen en 
wedstrijden, is er niets mogelijk. Uiteindelijk lukt het bijna altijd om iets te regelen met school.  
LOOT-scholen zijn volgens de bondscoach niet noodzakelijk. Uitstel, vrijstellingen voor 
proefwerken en lessen lukt bijna altijd wel. Zolang LOOT-scholen niet zeggen: ‘dit zijn de 
trainingstijden, dan passen we hier de lessen op aan’ is een LOOT-school geen pré. Veel 
scholen presenteren zich ‘topsport-minded’ maar zijn dit niet, omdat geen plaats in het 
lesrooster wordt gemaakt. Alles moet gevolgd worden en trainen moet daarom ’s avonds 
gebeuren. Dan ben je als school niet ‘topsportminder’. Om als school ‘topsport-minded’ te 
zijn, moeten lessen kunnen wijken voor trainingen en wedstrijden. Meestal past de sport zich 
aan en niet de school. De afgelopen jaren is wel veel verbeterd in alle vormen van onderwijs. 
Het middelbaar onderwijs is over het algemeen goed geregeld, maar verschillende hogere 
beroepsopleidingen en een groot aantal universitaire studies zijn niet/nauwelijks te 
combineren met het trainen voor het leveren van sportieve prestaties op hoog niveau. 
Het kan voor talenten moeilijk zijn om te kiezen tussen topsport en een maatschappelijke 
carrière. Een topsportcarrière kan niet voorspeld worden en kan altijd uit overmacht 
afgebroken worden door bijvoorbeeld blessures. Alle rechten van de sporter vallen dan weg; 
men mag niet langer meer doen over de studie en dit heeft ook financiële gevolgen. Dus niet 
alles is perfect geregeld. Halverwege vervolgonderwijs is sporter geen talent meer, ook nog 
geen topsporter maar wel op weg daar naartoe. Dit is voor iedere sporter anders en daarom 
zijn ze moeilijk met elkaar te vergelijken b.v. turnen, badminton (vroege of late top). Aziaten 
bereiken in sport vaak de top op veel jongere leeftijd omdat zij weinig/geen waarde hechten 
aan maatschappelijke belangen op jonge leeftijd.  
De begeleiding stopt niet als spelers de training of wedstrijd verlaten. Bijvoorbeeld school en 
sport hebben veel raakvlakken. Vb Badminton Academy Zuid-Holland is een proef voor de 
combinatie van sport en school. Ook op Papendal wonen tegenwoordig sporters. Alles gaat 
in samenspraak met scholen zodat voldoen plaats bestaat om te trainen en te werken aan 
een topsportcarrière.  
 
Trainingscentrum Geldrop heeft een manager die zich bezighoudt met deze combinatie. Hij 
adviseert ouders als ze daar behoefte aan hebben. Scholen zijn steeds bereidwilliger mee te 
werken en het een en ander aan te passen aan de sport van het kind. Van Doormalen 
ondervindt over het algemeen weinig problemen. Problemen ontstaan pas bij kinderen die op 
jonge leeftijd ineens veel meer moeten gaan trainen.  
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Papendal speelt hier op in en biedt faciliteiten voor deze sporters. Er verandert veel voor 
deze kinderen, omdat ze op jonge leeftijd thuis weggaan en zelfstandiger zullen gaan leven, 
naar een andere school gaan en dus voor een topsportcarrière kiezen. Daarom is 
begeleiding hiervoor erg belangrijk.  
 
NBB 
Een keer per week komen alle nationale selectiespelers < 19 jaar naar papendal. Het is 
volgens hem belangrijk om met elkaar te trainen en tegen elkaar te spelen. Talenten leren 
meer van elkaar en van tegen betere spelers spelen dan van trainers en coaches. Talenten 
leren slechts 10% van de trainer/coach. De rol van de trainer/coach in het proces is kleiner 
dan men denkt. Talenten leren veel meer van kijken dan van hetgeen trainers en coaches 
vertellen. 
Badminton is kleine sport in Nederland. Het is moeilijk toppers uit het Nederlandse 
Badminton te filteren. Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan een relatief kleine 
groep talenten die uiteindelijk topsporter zouden kunnen worden. Om bij de top te blijven 
horen is het voor de Nederlandse Badmintonsport belangrijk veel aandacht te besteden aan 
talentontwikkeling. Om zoveel mogelijk rendement te halen uit deze groep bepaalt de NBB 
alle trainingen, voorwaarden etc. Om zo een compleet plaatje te creëren van iemand die 
capabel is het seniorenteam te versterken.  
Verbeteringen die volgens van Dooremalen zouden moeten plaatsvinden zijn; 
-Progressie in kwantiteit. Verschillende dingen worden nog niet optimaal ingezet.  
-Kwaliteit mensen die opleiden en begeleiden verbeteren. Beperkte hoeveelheid tijd, daarom 
weinig voordelen voor trainers/coaches. Daarom mensen fulltime naar Papendal gehaald. Zo 
gaat kwaliteit en kwantiteit omhoog. 
-Daarna de komende jaren vanzelf kopieergedrag naar andere leeftijden. Het blijft immers 
een ontwikkelingsproces. Echter wordt wel steeds meer aandacht besteed aan het zoeken 
(herkennen) van talenten. De ontwikkeling verloopt over het algemeen intensief maar 
geleidelijk. 
 
De samenleving raakt steeds meer gewend aan intensieve trainingen, trainingskampen en 
trainen overdag i.p.v. in de avonduren. Als ouders en talenten niet bereid zijn hier in mee te 
gaan, zal het talent afvallen omdat ze dan niet geschikt zijn op intensieve wijze de top 
proberen te bereiken. Zolang dit stap voor stap gebeurt, zal dit zelden fout gaan en is dit 
zelden een factor die ervoor zorgt dat talent afhaakt. 
Sinds vorig jaar wonen een aantal 16-jarigen fulltime op Papendal. Talenten vragen 
inmiddels om deel uit te mogen maken van deze groep, omdat ze zien wat het oplevert. Er is 
al veel bereikt, maar men is er nog lang niet. De (buitenlandse) concurrentie zit immers ook 
niet stil. 
 
Herkennen en ontwikkelen 
Herkennen is meer dan het opsporen van kinderen die van leeftijdsgenoten winnen. Een 
sporter wordt als talent herkend als hij/zij over bepaalde motorische vaardigheden beschikt. 
Motivatie en verschillende omgevingsfactoren zoals ouders zijn ook belangrijk. Als sporters 
rond 11/12-jarige leeftijd over verschillende gunstige factoren beschikken worden ze 
geselecteerd voor nationale selecties. Dan begint het talentontwikkelingsproces en wordt 
gekeken welke vaardigheden in een bepaald tijdsbestek eigen gemaakt moeten/kunnen 
worden. Het is belangrijk door de ‘standaardontwikkeling’ heen te kijken, want dit verloopt 
niet bij iedereen hetzelfde. Bij het ontwikkelen van talent is het belangrijk dat het geleidelijk 
aan verloopt. Winnen staat niet centraal. Stap voor stap wordt van het talent een topsporter 
gemaakt. Het is de kunst progressie te blijven voortzetten.  
 
Het is voor talent heel belangrijk dat ze merken dat ze bepaalde dingen kunnen die ze een 
tijd geleden niet konden. Alleen dan zal optimaal rendement gehaald worden uit de trainings- 
en begeleidingsinvesteringen. Uiteindelijk is winnen natuurlijk wel het doel, maar dit moet 
niet centraal staan.  
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Bij talentontwikkeling staat het proces centraal en niet het product ofwel het resultaat. 
Wanneer men bezig is met het leveren van belangrijke prestaties is het belangrijk dat men 
zich bezig houdt met het productieproces en nog steeds niet alleen met het product. 
Vaak wordt alleen gekeken naar winnen en verliezen, maar het is meer dan dat. 
Het Canadese LTAD-model is volgens van Dooremalen moeilijk toe te passen op Nederland 
aangezien Canada een geheel andere situatie kent.  
 
Leuke en minder leuke kanten 
Volgens van Dooremalen is de leuke kant van het talentontwikkelingsproces voor talenten 
om naar iets toe te werken en uiteindelijk resultaat te zien. Minder leuk zijn onder andere de 
mislukkingen en teleurstellingen waarmee het soms moeilijk is om te gaan omdat hard is 
gewerkt. Volgens de bondscoach kent het proces voor talent vooral goede kanten. Talenten 
ervaren het maken van keuzes niet als moeilijk, omdat echte talenten kiezen voor hun sport. 
Zolang talent uit de omgeving de gelegenheid krijgt hiervoor te kiezen is dit niet moeilijk. 
Binnen badminton worden weinig problemen ervaren. Problemen komen pas te voorschijn 
als ouders overstappen naar een andere rol en talenten keuzes maken omdat de ouders dit 
graag zo willen. Ouders overschatten de kwaliteiten van hun kind vaak. Het kind beseft dat 
hij/zij niet hetgeen waar kan maken wat de ouders denken/hopen. Vervolgens zien ouders de 
prestaties van hun kind als falen of mislukking, maar zij hebben de kwaliteiten gewoon 
verkeerd in geschat. Dit zie je ook bij het maken van een keuze voor een school na de 
basisschool. Als trainer/coach is het ook heel belangrijk de speler niet te overschatten en 
duidelijk voor ogen te hebben wat het ‘plafond’ van deze speler is. Vervolgens wordt getracht 
dit doel te bereiken. Omgevingsfactoren zoals ouders en vrienden zijn een bepalende factor, 
en dit hoeft niet altijd een belemmerende factor te zijn. Bij vrienden als bepalende factor zal 
op een bepaald moment bepaald moeten worden of zij wel vrienden zijn als zij de sporter 
niet de ruimte geven veel tijd aan de sport te besteden. 
Trainers kunnen de sporter veel te veel willen pushen. Ze willen vaak naam maken over de 
rug van talenten. Een grote fout van de trainer is ook het kind te afhankelijk maken van de 
trainer/coach. Wanneer een trainer wegvalt, staat het kind er namelijk alleen voor.  
Een kind voelt zelf het beste aan wanneer het niet verder kan ontwikkelen. Bemoeienis van 
ouders etc werkt dan alleen maar averechts. Men kijkt te weinig naar het kind en teveel naar 
de sport. 
 
Ouders 
Er vinden halfjaarlijkse gesprekken met ouders plaats op regionaal en nationaal niveau (1-
op-1) ook met speler erbij. De gesprekken hebben betrekking op vorderingen, stand van 
zaken, vooruitzichten etc. Er wordt ook advies gegeven over de rol die ouders op bepaalde 
momenten zouden kunnen aannemen. Als ouders niet bereid zijn te veranderen wordt 
afscheid genomen van hun kind als talent. Zonder de ouders is het onmogelijk het doel te 
bereiken. Dit gebeurt overigens zelden. Ouders ervaren dit vaak moeilijk, omdat met een 
‘vreemde’ over hun kind en hun rol als ouder wordt gesproken. Uiteindelijk maakt een 
‘vreemde’ beslissingen voor hun kind. Deze gesprekken worden gehouden door 
trainers/coaches.  
De ideale ouder is volgens van Dooremalen betrokken, steunend (als het goed en slecht 
gaat en iets minder als het goed gaat, want dan hebben zoveel mensen aandacht voor de 
sporter. Als het slecht gaat veel minder en juist dan heeft het kind de steun van ouders 
nodig), ruimte gevend, nooit iets ‘te’ doen en nooit pushen maar juist stimuleren. 
 
Zolang de rol van ouders maar goed vervuld wordt kan de sport van een talent prima 
gecombineerd worden met het gezinsleven. Uiteindelijk bepalen ouders dus de situatie 
binnen het gezin. Van ieder kind moet de ontwikkeling gestimuleerd worden en zolang dit 
voor ieder kind gedaan wordt, zal dit geen negatief effect op het gezin hebben. Ouders 
moeten niet pronken. In het dagelijkse leven zijn ouders nooit hetzelfde. Soms zijn ze 
dwingend, soms afstandelijk of soms stimulerend. In de sport is dit eigenlijk net zo. Het is 
moeilijk dit in specifieke fasen aan te geven.  
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De rol moet passen bij de fase en dit is voor iedere ouder en ieder kind anders. Ouders 
moeten hun gevoel volgen en ervoor proberen te waken dat ze later spijt krijgen van de wijze 
waarop ze gehandeld hebben. 
Er wordt niet te weinig aandacht aan ouders besteed, omdat sport niet verschilt van andere 
maatschappelijke gebieden. Sport is niet anders dan de rest. De ouder moet zelf zijn/haar rol 
als ouder invullen. Sport wordt steeds meer maatschappelijk aanvaard, maar toch vinden 
veel mensen het nog steeds vreemd als je fulltime iedere dag traint en dan vooral voor 
sporten waarin financieel (relatief) weinig verdiend wordt. 
 
Mentale aspect 
Dit is het belangrijkste aspect in talentontwikkelingsproces en kan de doorslaggevende factor 
zijn maar kan de ontwikkeling ook heel sterk belemmeren. Een goede mentale gesteldheid 
kan ontwikkeld worden, maar het is belangrijk hoe de omgeving (school, vrienden, ouders) 
hiermee omgaat. De NBB doet niet aan specifieke mentale training, maar geeft wel 
voorlichting over de mogelijkheden. Het gaat erom hoe trainers/coaches zich tegenover 
spelers in woord en gebaar gedragen (betrokken, procesgericht of productgericht?). Van 
trainers binnen de NBB die productgericht te werk gaan wordt ‘afscheid’ genomen.  
 
Een kind moet zich ontwikkelen, op welke manier dan ook (sport, school, backpacken etc). 
Je leert jezelf kennen, anderen kennen, je legt jezelf doelen op. De Nederlandse overheid 
zegt dat sport heel belangrijk is en dat komt omdat zowel de overheid als de samenleving 
steeds meer zien dat sport bijdraagt aan de ontwikkeling van dit geval het kind. Daarom 
worden veel scholen ook steeds makkelijker in het geven van vrijstellingen en het verlenen 
van medewerking wat betreft uitstel van examens etc. De overheid zegt wel belang te 
hechten aan sport, maar in het regeerakkoord komt hier helaas niets van terug. 
 
Factoren 
Het ontbreken van veiligheid en geborgenheid door te hoge eisen vanuit o.a. de ouders kan 
een factor zijn die de ontwikkeling van talent kan belemmeren. De ontwikkeling mag niet ten 
koste gaan van het kind zowel mentaal als fysiek gezien. Kinderen moeten kunnen durven 
en niet bang hoeven zijn dat het hun wanneer het mislukt kwalijk wordt genomen. Het moet 
nadrukkelijk gaan om de sport en niet alleen om het presteren (proces i.p.v. product). 
 
Competenties 
Belangrijke sportspecifieke competenties zijn volgens van Dooremalen oog-hand-coördinatie 
(kijken-raken) en in staat zijn dit in tactisch concept te doen. Dit is echter wel aan te leren, 
maar moet er in enige mate wel al zijn. Verder zijn doorzettingsvermogen en bereidheid om 
te leren belangrijke persoonlijke competenties. Een sporter moet een sterk mentaal 
uithoudingsvermogen hebben en goed kunnen relativeren met grensloos optimisme door 
heel veel te vallen en daarna pas weer een keer op te staan. Dit is eigenlijk hetzelfde als bij 
het bereiken van andere doelen in het leven. Tenslotte moet een topsporter doelgericht zijn 
en dus kunnen denken in fasen en rekening houden met het eigen ‘plafond’. 
 
Van Dooremalen raadt mij aan om voor het onderzoek de onderzoeken van J. van Rossum 
te raadplegen en wellicht eens contact op te nemen met Gijs van de Heuvel als Nederlands 
hockeycoach of met Jos Kuipers van het Olympisch Netwerk Noord-Brabant. 
Ook vertelt hij dat Ad Roskam directeur is geweest bij de zwembond. Hij richt zich heel erg 
op de regelgeving. Tijdens mijn onderzoek moet ik oppassen voor de regels die er zijn. Van 
Dooremalen is zelf namelijk niet zo’n voorstander van dergelijke werkwijzen. Van 
Dooremalen zou overigens graag op de hoogte gehouden willen worden van het onderzoek 
en het eindresultaat. 
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Marjan Olyslager 7 februari 2007 12.00 uur (90 minuten) 
Dit interview heb ik samen met Esther van Esch gedaan en zij heeft het gesprek uitgewerkt. 
Ik heb echter wel enkele aanpassingen gedaan. 
 
Marjan heeft atletiek gedaan, horde gelopen. Ze heeft aan de olympische spelen en 
wereldkampioenschappen meegedaan. Nooit echt gewonnen, maar net er tegen aan. Het is 
nu makkelijker om én te studeren en op hoog niveau te sporten dan vroeger. Het wordt nu 
geaccepteerd dat je langer kan studeren en later je sportcarrière gaat beginnen.  
Marjan heeft tot twee jaar geleden gewerkt in de huidige functie van Ad Roskam bij het 
NOC*NSF. Roskam werkt nu met het Canadese Long Term Atlete Development programma 
(LTAD). Marjan is na haar baan bij het NOC*NSF een eigen bedrijf begonnen en werkt met 
het Long Term Professional Development programma wat ze aan de hand van het LTAD min 
of meer zelf heeft ontwikkeld . Ze werkt met mensen uit het bedrijfsleven en sporters. De 
sportwereld en het bedrijfsleven hebben heel veel overeenkomsten.  
 
Ze heeft veel ervaring opgedaan met het werken met topsporters en talenten. Ze zag om 
haar heen dat er soms maar wat aangerommeld werd. Ze zag bijvoorbeeld dat mensen niet 
geselecteerd werden en dat ook niet uitgelegd kregen. Je ziet ouders zich er dan mee 
bemoeien. Het is goed om als kind zelfstandig keuzes te maken.  
 
Ouders 
Ouders kunnen een heel belemmerende factor zijn in het talentontwikkelingsproces. Het is 
belangrijk om als bond aan te geven wat ouders te wachten staat. Ouders kunnen heel erg 
op hun kinderen zitten. Je ziet vaak dat ouders niet meer denken van ‘ik heb een zoon en oh 
ja die voetbalt’, maar ‘ik heb een voetballer als zoon die later bij Chelsea speelt’. Het is goed 
om enthousiast te zijn als ouder, maar dan om de zoon, niet om de voetballer. Vaak hebben 
ouders het helemaal niet door. Als je zelf maar beseft welke rol je aanneemt en dat je op 
verschillende momenten verschillende rollen inneemt. Je moet ouders bewust maken van 
deze rollen, zodat ze er bewuster van worden welke rol ze innemen.  
Je moet als ouder betrokken zijn. Als je zoon verlies, moet je hem opvangen, maar het moet 
niet de teleurstelling van de ouders worden. Het is dan belangrijk om te weten welke rol je 
normaal gesproken inneemt en in welke situatie deze rol niet handig is. Je kunt bij 
ouderbijeenkomsten adviezen geven wat je moet doen. Het is wel belangrijk dat je dat per 
leeftijdsfase doet. In een dergelijk beginfase van een sport, zijn ouders enthousiast. Het 
winnen maakt dan niet uit. Het trainen moet leuk zijn. Daarna wordt presteren belangrijker. 
Turnsters bijvoorbeeld zijn in een turnhal al heel volwassen. Maar daarbuiten moeten ze 
door ouders behandeld worden als kinderen en niet als een volwassen persoon. Het is voor 
ouders moeilijk en verwarrend om die omschakeling te maken.  
Het is niet de rol van de trainer om op te voeden. Je kunt best wel eens met ze praten. Je 
moet wel als trainer bijvoorbeeld rekening houden met examens als je een toernooi wil 
organiseren. Het is wel belangrijk om met ouders te praten als ze bijvoorbeeld een drukke 
periode moeten combineren met schoolexamens.  
 
Op 12 maart a.s. is er een ouderavond voor talentvolle kinderen in Goes. Dit wordt door een 
Olympisch Netwerk georganiseerd. Het zijn allemaal kinderen die wel iets kunnen, maar die 
nog niet echt als talent bestempeld zijn (de vereniging zegt dat ze iets kunnen, ze zitten 
bijvoorbeeld in een selectie). Je weet niet wat er van die kinderen terecht komt, dus het is 
heel slim om hier alvast met de ouders over te praten. Het is dan leuk om een paar maanden 
later met ouders te praten om te kijken of het dan gelukt is. De investering maakt ouders 
vaak ‘bang’. Je investeert er als ouder en kind heel veel tijd, energie en geld in, maar het is 
maar de vraag of de jonge sporter doorbreekt. Het is belangrijk dat een ouder zich niet 
frustreert, vooral niet in de beginfase. Je investeert tijd in het kind, niet in de sport. Je kind 
maakt hoe dan ook een ontwikkeling door. Als het kind er later voor kiest om voor de sport te 
kiezen, zou de passie van het kind niet belemmerd mogen worden. Als je het financieel als 
ouder niet redt, zijn dat lastige keuzes. Er is wel vaak meer mogelijk dan je denkt.  



 126 

Je kunt altijd aankloppen bij de bond, een steunpunt of een vereniging. Er zit vaak iets van 
schaamte in. Waar zit die financiële drempel in?; Is het het niet kunnen betalen of is het het 
schamen om te lenen? Knelpunt bij ouders is vaak geld en andere kinderen. Het is moeilijk 
om je aandacht aan goed te kunnen verdelen. Het is belangrijk om daar binnen het gezin 
over te spreken. Als je het niet redt als ouder om het te organiseren, kan je om hulp vragen. 
Doe je dit niet, moet je je afvragen of je het als ouder graag wil.  
 
Je moet opletten als ouder dat je jongste kind niet gaat turnen, omdat haar zus het doet. Je 
moet ze met meerdere sporten kennis laten maken om ze er zo achter te laten komen wat ze 
leuk vinden. Er is een leuk onderzoek over de succesfactoren van een sporter van Jacques 
van Rossum. Er wordt gekeken naar sporters die vroeger meerdere sporten hebben gedaan 
en op welk moment ze voor een bepaalde sport gekozen hebben. Als je al heel jong voor 
een bepaalde sport kiest, is de kans dat je slaagt niet groot. Ook als je al op heel jonge 
leeftijd heel intensief één bepaalde sport doet, is het moeilijker. De kans van slagen is veel 
groter, als je veel sporten beoefent en op een bepaald moment bepaalt dat je dat het leukst 
vindt. Het is heel belangrijk dat het kind dit keuzemoment zelf bepaalt. De ouder zou zich 
daar niet mee moeten bemoeien. Iemand die al heel jong begint met hockeyen, kan op zijn 
twaalfde beter zijn dan leeftijdsgenoten, maar iemand die laat zijn sportkeuze heeft gemaakt, 
maar heel bewust kan later alsnog een inhaalinslag maakt en tot topper uitgroeien. 
Sportlessen zijn daarom heel belangrijk op scholen. Niet de gewone gymlessen, maar echt 
kennis maken met verschillende sporten. 
 
Het is belangrijk om niet betrokken ouders bij de begeleiding te betrekken. Ouders die 
interesse hebben en betrokken zijn bezoeken bijeenkomsten en de website uit eigen 
initiatief. Bij de bijeenkomst ‘Ouders talenten tasten in het duister’ werd gewerkt met 
stemkastjes. Eén van de uitkomsten was dat ouders informatie willen over het begeleiden 
van hun kind, maar niet weten waar ze dat kunnen vinden. Een trainer staat het dichtste bij 
de ouders. Het is alleen de vraag of trainers dat willen. In trainersopleidingen wordt er vaak 
alleen technisch opgeleid. Psychologie van het kind is misschien een onderdeel, maar over 
ouders horen ze volgens Olyslager niets. Het werkt als een keten: bonden, verenigingen, 
coaches. Je moet hierop sturen. Vaak weten mensen hoe het moet, maar doen ze het niet. 
Vaak verschuilen ouders zich achter smoesjes. Dit is ze niet kwalijk te nemen: het zijn vaak 
gewoon aannames. Een ouder weet dat fruit belangrijk is, maar toch wordt het vaak niet 
gegeten. Je moet dan kijken wordt het door ouders in huis gehaald of niet. Als het niet in huis 
is, kan een sporter het niet eten. Je moet er dus voor zorgen dat ouders het in huis halen.  
Vaak moeten ouders iets aangereikt krijgen. Het is niet fout, want je bent wel betrokken. Je 
moet ouders en talenten stimuleren zelf op pad te gaan. Je moet als ouder faciliteren en een 
beetje helpen. Niet alleen als sportouder, maar alle ouders moeten dit doen. Het lukt niet 
altijd, maar het moet een gewoonte worden. 
 
School 
Je merkt wel vaak dat school voor ouders het belangrijkste is. Olyslager vraagt zich af hoe 
erg het is als je een jaar langer doorgaat met de studie. Als je dan vraagt waarom ouders 
school voor sport kiezen, zeggen ze bijvoorbeeld dat het te duur is. Maar als je dan vraagt 
hoe duur het is weten ze het niet.  
Je moet van elkaar accepteren dat iets belangrijk is voor iemand. Je moet rekening met 
elkaar houden. Bepaalde personen kunnen hier een belemmerende factor in spelen. Ouders, 
vriendjes, vriendinnetjes, docenten zijn hierin stimulerend of belemmerend. Je kunt vaak een 
goede oplossing bedenken, als je er samen goed over praat. Als ouder is het belangrijk dat 
je een goede rol inneemt. Je kunt je kind dit ook leren, zodat kinderen zelf goede afspraken 
kunnen maken. Het ligt vaak aan de manier waarop je iets brengt. LOOT scholen zijn 
volgens Olyslager goede instituten. Er is een periode geweest dat deze scholen exclusief 
waren. Wat Marjan betreft is bijna iedere school tegenwoordig soepel voor jong sporttalent. 
Kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontplooien.  
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Het is goed dat steeds meer scholen dit zijn. Het voordeel van een LOOT-school is dat je bij 
examens ook bepaalde regelingen hebt, bij ‘gewone’ scholen kan dat niet.  
In sommige gevallen is het niet nodig om speciaal sportonderwijs te volgen. Het is vaak 
gewoon te combineren. Het is vaak een kwestie van organiseren en plannen. Je hebt op 
school tegenwoordig bijvoorbeeld keuzewerkuren. In die uren kun je bijles volgen of een 
afspraak maken met een docent waarvan je lessen mist. Het is dus vaak afhankelijk van hoe 
de school en de sporter het organiseren. Het is belangrijk dat ouders helpen met het 
plannen. Hoe graag wil je als ouder dat je kind zich ontplooit? Je moet als ouder betrokken 
zijn. Als je een training niet haalt als kind, is het vaak dat je niet goed hebt gepland of gebrek 
aan discipline hebt. Ouders moeten hierin stimuleren. Aangezien het niet mogelijk is een 
studie over de rol als ouder te volgen is zoiets als bankpraat heel handig. Je kunt van 
elkanders ervaringen leren. Je merkt alleen vaak dat ouders een excuus hebben. Het is bij 
andere altijd vaak net anders dan bij hen, waardoor ze iets niet kunnen doen. Is het dan een 
kwestie van kunnen of willen? 
 
Gezin 
Het is goed om te kijken naar het hele gezin. In het boekje sportouders zegt turnster Renske 
van Endel bijvoorbeeld dat ze het rustige van thuis heeft gemist, terwijl haar broers en 
zussen zeggen dat alles altijd om haar draaide en dat ze best eens jaloers waren. Het is dus 
heel belangrijk dat je hier als gezin over praat. De rol van ouders is per tak van sport 
verschillend. Dit is afhankelijk van hoe de sport georganiseerd is. Bij voetbal is er 
bijvoorbeeld heel veel geregeld. Je kunt gemakkelijk sturen in het proces als bond, als 
vereniging of coach.  
 
Je krijgt vaak als weerwoord, dat talenten uit achterstandswijken vaak toppers worden door 
hun vechtersmentaliteit. Dit is geen reden om kinderen in een internaat te zetten. In het 
buitenland is de situatie vaak heel anders. Er wordt voor een sport gekozen om uit het milieu 
weg te komen, niet het plezier in een sport. In Nederland zal dit niet vaak de drive zijn. De 
sport moet de drive zijn. In Oostbloklanden worden alle kleuters getest. Als je kijkt naar het 
rendement is dat niet zo wonderbaarlijk groot.  
 
De talentenmappen waarmee Olyslager en daarmee de Talenten Academie werkt, wordt 
gevuld met een gebruikershandleiding over jezelf. Er zit soms ook input van anderen in; van 
bijvoorbeeld een collega, trainer of ouder. Je moet als sporter een doel voor ogen hebben, 
doelgerichtheid is een heel belangrijke competentie. Competenties zijn afhankelijk van 
leeftijdsfases. In het begin meer willen leren, later komt presteren erbij.  
 
 
John Matthijs 21 februari 2007 17.00 uur (60 minuten) 
 
11 jaar geleden is John Matthijs begonnen als kracht- en coördinatietrainer bij het 
trainingscentrum in Geldrop. Hij werkte daarvoor in Medisch trainingscentrum in St. Anna 
ziekenhuis. De toenmalige manager van het JTC/TTC wilde zich binnen de selectie meer 
gaan richten op het fysieke kunnen van de verschillende spelers. Toentertijd speelde veel 
Nederlandse toppers bij de selectie. Het was de bedoeling meer fysiek training te gaan 
geven en een keer per week per groep ongeveer 20 tot 30 minuten training op fysiek vlak te 
geven. Op deze manier werden spelers fysiek sterker en kregen zij oefeningen mee die ze 
thuis konden doen om zo nog meer aan een goede fysieke conditie te werken. Een 
bijkomende gedachte achter de fysieke training was ook een stukje blessurepreventie. Sinds 
ongeveer vier jaar is Matthijs ook manager van het trainingscentrum in Geldrop.  
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Zijn taken bij het trainingscentrum zijn als manager en kracht- en coördinatietrainer zorgen 
voor het op peil brengen/houden van de fysieke belastbaarheid van de spelers, het 
bijhouden van een financieel overzicht, zorgdragen voor materialen / kleding en sponsoring, 
het coördineren van de trainers, het contact met en tevredenstellen van ouders, kinderen 
tevreden houden, inschrijvingen voor toernooien verzorgen en contacten met verschillende 
externe partijen zoals de gemeente leggen. 
Tevens heeft hij een duo-functie in het kader van jeugd van de NBB dus Jong Oranje, 
jeugdselectie <15 en < 17 jaar. Hij heeft alleen zicht op de herkenning en ontwikkeling van 
jeugd in deze categorieën. Matthijs kijkt naar wat er rond loopt en wie er wel/niet naar de 
Nationale jeugdselectie en uiteindelijk de seniorenselectie kunnen doorstromen. Hij kijkt 
voornamelijk naar hoe talent er op fysiek vlak voorstaat. Voor techniek en tactiek heeft hij te 
weinig specifieke kennis van de sport. Dit wordt gedaan door verschillende trainers. 
Bovendien wordt gekeken naar de houding/attitude van de speler en of deze voldoet aan de 
eisen van de selecties. De houding van de sporter is al op jonge leeftijd belangrijk. Willen 
winnen is heel belangrijk, ook al op die leeftijd. Als die drive er niet is, is de kans klein dat 
deze zich nog optimaal zal ontwikkelen. In het trainingscentrum in Geldrop  kan deze 
houding nog wel ontwikkeld worden, maar in een volgende fase niet meer. Daarom wordt 
hier veel aandacht aan besteed. 
 
JTC/TTC Geldrop 
Het JTC traint alleen in Geldrop en Eindhoven. Het TTC traint een keer in de week (op 
woensdag) op Papendal. Spelers van het JTC kunnen na het tweede jaar <13 jaar of na het 
eerste jaar <15 jaar doorstromen naar het TTC en uiteindelijk naar de Nationale selectie. Als 
dit niet lukt vallen deze spelers af. Een groot deel van de beoordeling vindt plaats tijdens 
toernooien en belangrijke wedstrijden, omdat dat het moment is waarop gepresteerd moet 
worden. Als een jonge speler niet presteert op momenten dat dit moet gebeuren zal hij/zij dit 
als topsporter ook niet op het juiste moment doen en is de speler dus niet geschikt om de 
weg naar de top verder te volgen. Dit komt vaak hard over, maar men moet eerlijk zijn 
tegenover zowel de speler als de ouders. En over het algemeen ondervindt men hier bij het 
Trainingscentrum in Geldrop weinig/geen problemen mee. Men ziet dan zelf in dat de 
hoeveelheid tijd, geld en energie die in de sport wordt gestoken niet voldoende rendement 
oplevert. Matthijs denkt dat de mensen in het zuiden van het land waar hij vooral mee te 
maken heeft daar toch gemakkelijker in zijn en niet zo snel een heftig bezwaar maken. De 
doelstelling van alles spelers in het trainingscentrum is uiteindelijk de Nationale selectie te 
halen. Trainingscentrum Geldrop is een van de weinige centra die deze doelstelling kan 
stellen, omdat hier relatief veel talent uiteindelijk de Nederlandse top behaald. Om deze 
reden kan in dit trainingscentrum relatief veel geld geïnvesteerd worden. De meeste factoren 
waarmee spelers en ouders te maken hebben zijn in deze regio gunstig. De afstanden zijn 
relatief goed bereikbaar, waardoor onder andere de kosten beter te beheersen zijn en 
spelers kunnen trainen met spelers die hetzelfde niveau hebben of beter zijn.  
 
Het meeste talent komt uit de provincie Noord-Brabant en het Westen van het land. De 
trainingscentra in Amstelveen en Geldrop leveren de meeste Nationale selectiespelers. Eén 
van de trainers van het JTC/TTC Geldrop traint ook de Noord-Brabantse Jeugdselectie 
(NBBJ) die op dit moment nog wegens financiële redenen slechts een keer per week trainen. 
Hier is duidelijk verschil op te merken met de tijd dat deze selectie nog twee keer per week 
trainde. In de huidige situatie spelen de spelers dus maar één keer per week met of tegen 
spelers van hetzelfde niveau of beter. Daarom is de stap naar het JTC zo belangrijk. De 
trainers zien ook dat de spelers in korte tijd veel vooruitgang boeken. Het spelen met en 
tegen betere spelers maakt spelers beter. Dit is veel belangrijker dan de adviezen die zij 
krijgen van trainers. Hier maken de spelers, vaak voor het eerst, ook kennis met verliezen en 
door het leren omgaan met verlies ontwikkelt de speler zijn/haar mentale weerbaarheid.  
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De werkwijze die op dit moment aangehouden wordt, is al jaren ongeveer hetzelfde. Een 
combinatie van trainingen in groepjes van zes tot maximaal acht spelers per trainer, 
aandacht voor fysieke ondersteuning en samenwerking met het Olympisch Steunpunt in 
Noord-Brabant en Limburg. Men probeert hiermee duidelijk te maken dat de aanwezigheid 
van een Olympisch Steunpunt de ideale situatie is om gebruik van te maken. Veel ouders 
zijn hiervan nog niet op de hoogte. Soms komt er iemand langs om het één en ander uit te 
leggen of voor te lichten. Omdat de financiële mogelijkheden beperkt zijn, wordt er gewerkt 
met betaalde vrijwilligers. Als er meer financiële mogelijkheden zouden zijn, zouden 
bepaalde dingen beter geregeld kunnen worden zoals de frequentie van het aantal 
trainingen. Doordat weinig geld beschikbaar is, kan door de vrijwilligers naast hun betaalde 
baan beperkt tijd worden gestoken in het trainingscentrum. Matthijs zou graag iemand 
ongeveer één dag in de week met het trainingscentrum bezig willen laten zijn, maar het ziet 
er niet naar uit dat dit voorlopig niet haalbaar is.  
Vooral bij de Nationale jeugdselecties is de afwezigheid van trainers vaak een probleem. Als 
trainers met de Nationale Senioren selectie naar toernooien en wedstrijden in het buitenland 
zijn, is het moeilijk hier vervanging voor te regelen zodat de achterblijvers die ‘net buiten de 
boot zijn gevallen’ kunnen blijven trainen. Matthijs is voor het feit dat spelers af en toe 
wisselen van trainer, zodat weer nieuwe dingen geleerd kunnen worden of bepaalde dingen 
juist op een andere manier.  
 
Mentaal 
Als de top bereikt wordt is het mentale aspect het meest essentiële voor het behalen van 
succes. 
Spelers moeten leren hun spel niet te laten beïnvloeden door onbelangrijke factoren. Hier 
kan op jonge leeftijd veel invloed op uitgeoefend worden. Spelers moeten vooral vertrouwen 
hebben in hun eigen kunnen. Veel talenten die hier zwak in scoren, wordt geleerd negatieve 
gedachten om te zetten in positieve gedachten. Een sportpsycholoog kan hierin helpen. 
Spelers die mentaal niet sterk genoeg zijn wordt ook aangeraden contact op te nemen met 
een sportpsycholoog zodat door middel van vooral cognitieve therapie geleerd wordt hoe 
gedachten beïnvloedt kunnen worden en hoe de beste keuzes op het juiste moment 
gemaakt kunnen worden.  
Jonge spelers beseffen buiten de wedstrijd vaak wel dat ze mentaal soms niet zo sterk zijn, 
maar tijdens de wedstrijd beseffen ze dat vaak niet. Volgens Matthijs wordt door spelers te 
vaak gezocht naar externe factoren die slechte prestaties veroorzaken, en te weinig wordt 
gekeken wat hij/zij zelf kan doen om de prestatie te verbeteren.  
 
Ouders 
Ouders spelen tot en met de leeftijd van 18 jaar een essentiële rol in het 
talentontwikkelingsproces (vervoer, geld etc). Het is vaak ook moeilijk voor ouders om alle 
kinderen binnen het gezin evenveel aandacht te geven, aangezien het sportende kind veel 
tijd en energie vergt van de ouder en minder tijd overblijft voor andere kinderen.  
 
Spelers van het JTC trainen twee keer per week bij het JTC, minimaal één keer per week bij 
de club en vaak nog extra privé-training. Bovendien spelen ze dan nog competitie en 
toernooien.  
Spelers van het TTC trainen drie keer per week bij het TTC, één keer per week op Papendal 
en dan vaak nog privé-training. Bovendien spelen ze competitie en toernooien zowel 
nationaal als internationaal. Het is heel belangrijk dat ouders de juiste rol op het juiste 
moment aannemen. Het is ook belangrijk dat de trainer zich hiermee bezig houdt. Dit is vaak 
moeilijk omdat de trainer zich het liefst alleen met de speler bezighoudt, maar men krijgt de 
ouders er min of meer ‘gratis’ bij.  Vorig jaar zijn bij het TTC wat problemen geweest met 
ouders, omdat zij het niet eens waren met bepaalde dingen in het beleid van de trainer. Dit is 
opgelost door een goed gesprek te voeren met de ouders en uiteindelijk zijn beide partijen 
tevreden gesteld.  
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Matthijs is dan als manager de persoon die de klacht ontvangt en deze door overleg met de 
verschillende partijen probeert op te lossen. Ouders beïnvloeden het kind continue. 
 
Volgens Matthijs vinden ouders het vaak moeilijk op het juiste moment de juiste rol te spelen 
in het proces. Uiteindelijk willen alle ouders iets terug krijgen voor de inspanning die geleverd 
wordt. Ouders vinden het ook vaak moeilijk om te begrijpen waarom een trainer bepaalde 
keuzes maakt voor hun kind. Bij slechte prestaties of problemen zoeken ook ouders vaak 
naar factoren buiten zichzelf en buiten het kind en is het vaak moeilijk om in te zien dat de 
oorzaak hier misschien niet te vinden is. Uiteindelijk is presteren op het juiste moment 
belangrijk en ouders zien dat hun kind veel talent heeft, maar begrijpen soms niet dat 
wanneer niet gepresteerd wordt talent niet voldoende is om door te groeien. Daarom 
begrijpen ouders vaak niet waarom hun kind afvalt binnen de betreffende selectie. 
 
Een aantal toevalligheden bepalen of een kind het wel of niet haalt, maar in principe is iedere 
relatie tussen een ouder en een kind anders. Daarom bereikt ook geen kind op dezelfde 
manier de top en bestaat de ideale ouderbijdrage niet. 
 
School 
Hier heeft het trainingscentrum weinig mee te maken, omdat het Olympisch Steunpunt hier 
een belangrijke rol in speelt. Zij ondersteunen het trainingscentrum en adviseren ouders en 
talenten over de wijze waarop sport met school gecombineerd kan worden. Soms neemt het 
trainingscentrum zelf contact op met scholen om te vragen of het lesrooster aangepast kan 
worden aan trainingen en wedstrijden. Steeds meer gewone scholen zijn bereid mee te 
werken aan de ontwikkeling van het kind als sporter. Volgens Matthijs is de enige reden 
hiervoor dat scholen graag zoveel mogelijk leerlingen willen aantrekken en zich daarom als 
school willen profileren die rekening houdt met de ontwikkeling van sporttalent. De school 
laat dan weten dat ze maatwerk leveren en dus ook voor topsporters.  
Studie kan een belemmerende factor zijn, omdat kinderen in de meeste gevallen van de 
ouders een keuze moeten maken tussen school en sport. Overigens volgen de meeste 
kinderen binnen het trainingscentrum VWO. Volgens Matthijs komt dit omdat deze kinderen 
doorzetters zijn, hard werken en alles serieus oppakken, zowel op school als in de sport. 
Vaak zijn het kinderen die hun opleiding met gemak doorlopen en dus tijd hebben om 
daarnaast veel tijd in de sport te investeren. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Willen 
presteren is daarbij heel belangrijk. 
 
Competenties 
De belangrijkste competenties zijn volgens Matthijs in te delen in fysiek, mentaal, technisch 
en tactisch. 
Mentale vaardigheden zijn volgens hem het om kunnen gaan met verlies en teleurstellingen, 
gedrevenheid en houding. Fysieke vaardigheden hebben vooral te maken met de vraag of 
het talent topsport lichamelijk aan kan en of de belasting niet te hoog wordt. Uiteindelijk is het 
belangrijkste of je als talentvolle sporter vaak eerste wordt. Daarbij kan de hoeveelheid talent 
van dezelfde leeftijd op een bepaald moment een positieve of negatieve invloed hebben. 
Matthijs noemt dit ‘scorebordjournalistiek’. De jeugd moet op Junior Master Toernooien 
minimaal (halve) finales halen. Degene die dit niet halen worden uiteindelijk ook geen 
Nationale selectiespelers. Een talent moet bovendien kritisch op zichzelf zijn en geen foute 
analyserende aanpak hanteren, maar verder te denken dan bijvoorbeeld ‘ik moet de shuttle 
de volgende keer beter raken’. Tenslotte moet talent leergierig zijn en kunnen begrijpen wat 
iemand duidelijk probeert te maken. 
 
Laatbloeiers ontstaan meestal door fysieke ‘achterstand’ ten opzichte van de lichamelijke 
ontwikkeling van andere talenten.  
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Ouders 
Ouders moeten er zijn als het nodig is en niet als het niet nodig is. De juiste ouder is de 
betrokken ouder die wanneer dit nodig is op het juiste moment de juiste rol vervult. Het is 
moeilijk in hokjes in te delen. Kinderen verschillen heel erg van elkaar. Sommigen hebben 
behoeften aan de perfecte ouder, anderen juist niet. Ouders hebben absoluut behoeften aan 
begeleiding en voorlichting. Topkinderen hebben topouders nodig. Ouders moeten zoveel 
mogelijk begeleid worden, net als hun kinderen. Bij het trainingscentrum in Geldrop wordt dit 
wel nog steeds als een ‘ondergeschoven kindje’ beschouwd en hier zouden ze graag 
verandering in willen brengen. De begeleiding vanuit het trainingscentrum en het Olympisch 
Steunpunt kan geoptimaliseerd worden. 
 
Actoren en factoren 
Actoren en factoren die de ontwikkeling kunnen belemmeren zijn techniek, tactiek, mentale 
gesteldheid, ouders en publiek. Het verschil bij presteren wordt vooral op hoger niveau 
bepaald door details. Uiteindelijk moet de speler zelf keuzes leren maken voor wat goed en 
niet goed is voorafgaand aan het spelen van een belangrijke wedstrijd. Omdat iedereen dit 
vanuit zijn/haar eigen referentiekader (ervaring als trainer, speler etc) bekijkt wordt het 
interessant. Hier kom ‘fingerspitzengefuhl’ bij kijken. 
Talenten gaan vaak als team op stap en dan zijn kosten beter te beheersen. De periode bij 
JTC/TTC is cruciaal. Gedurende deze periode haken de meeste talenten af. Op hoger 
niveau zijn dit er veel minder. Op jonge leeftijd worden keuzes vaak door iemand anders dan 
het talent gemaakt en daarom is het voor trainers soms moeilijk hier invloed op te hebben. 
Veel talenten haken af als de stap naar Papendal wordt gemaakt. De reistijd wordt dan te 
lang (extra auto etc). Het is belangrijk ouders duidelijk te maken dat hoe verder hun kind als 
sporter komt, hoe meer investeringen dit vraagt van het kind, de ouder en het gezin. 
 
Website 
De website voor ouders van talent zou een forum moeten hebben dat duidelijk 
gecategoriseerd is. Misschien is het interessant verschillende literatuur te benoemen wat 
voor ouders en wellicht voor talent leuk en leerzaam is om te lezen. De website zou niet 
alleen op topsport gericht moeten zijn, maar vooral op de weg er naartoe. Een beschrijving 
van financiële aspecten mag niet vergeten worden. 
 
 
Stephan Ehritt-Vanc 20 maart 2007 10.00 uur (60 minuten) 
 
Stephan Ehritt-Vanc zorgt er als regiocoach van de KNLTB samen met de regioscout en 
regioconditietrainer voor dat talent gescout en geholpen wordt zich verder te ontwikkelen. Dit 
drietal stuurt drie districten aan die binnen de regio Zuidwest vallen. De regiocoach is 
verantwoordelijk voor het technische beleid en de technische staf in de regio. Bovendien 
staat hij in direct contact met de privé-coaches en de spelers met LOOT-predikaat. Kortom 
zijn taken en verantwoordelijkheden kunnen omschreven worden als het geven en 
organiseren van LOOT-trainingen, het aansturen van de regio en het aansturen van het 
beleidsplan. De verdeling binnen de bond van toptennis en breedtesport is respectievelijk 
45% en 55%.  
 
KNLTB 
Het programma van de KNLTB met betrekking tot de ontwikkeling van jong sporttalent begint 
vanaf zes jaar. De tennisbond stelt de ranglijsteisen op, bepaalt de voorwaarden van het 
LOOT-traject en waarborgt de kwaliteit ervan en helpt tenslotte clubs een 
topsportprogramma op te zetten. Een sterk punt binnen de bond noemt Ehritt-Vanc de 
herkenning van talent. Met name de regioscouts besteden hier veel aandacht aan. Een zwak 
punt noemt hij de interne communicatie met betrekking tot het evaluatieproces. Dit zou 
volgens hem structureel plaats moeten vinden. Er is echter wel een nieuw communicatieplan 
opgesteld en hier zal de komende 2 a 3 jaar veel aandacht aan besteedt worden.  
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Er zullen de komende twee jaar onder leiding van de nieuwe directeur geen grote 
veranderingen plaatsvinden aangezien het huidige meerjarenbeleidsplan nog geldt tot 2008 
en voorlopig gehanteerd zal worden. 
 
Het traject dat tennistalenten doorlopen vindt plaats in ‘piramidevorm’ en loopt van 
ontwikkelen naar presteren. Tot ongeveer 10-jarige leeftijd houden kinderen zich 
voornamelijk bezig met algemene trainingsoefeningen om de basis zo goed mogelijk onder 
de knie te krijgen. Daarna wordt getracht de kinderen tot hun 14-jarige leeftijd een vloeiende 
overgang te laten maken naar een meer specifieke training. Vanaf 16-jarige leeftijd worden 
de trainingen heel specifiek en zijn ze alleen nog maar gericht op presteren in plaats van het 
ontwikkelen uit de voorgaande fasen. 
 
Volgens Ehritt-Vanc moeten er voor talent zo weinig mogelijk minder leuke kanten aan de 
sport zitten. Ze leren vroeg kiezen voor een serieuze ontwikkeling naar de top. De leuke 
kanten zijn volgens hem vooral het voelen dat ze iets goed kunnen, het hebben van plezier 
in hun ontwikkeling en de competitieve aard waar ze mee te maken krijgen. Het is belangrijk 
dat een jonge sporter niet alleen sport voor het krijgen van waardering, maar vooral  voor het 
eigen plezier. 
 
Studie 
De regiocoach ervaart deze combinatie bij de sporters binnen de KNLTB als vrij 
probleemloos. De reden hiervoor is volgens hem de bondsjeugdopleiding in combinatie met 
de LOOT-scholen. Zonder het LOOT-traject zouden de meeste talenten waar hij mee werkt 
het erg moeilijk krijgen en uiteindelijk afvallen. 
 
Sociaal leven 
De fanatieke sporters ondervinden volgens hem weinig problemen met de combinatie van 
sport en een sociaal leven. Ze hebben zoveel plezier voor de sport dat ze vanzelf hun 
sociale contacten binnen de tennissport zoeken of de LOOT-school waar ze op zitten. 
Voordat de KNLTB samenwerkte met de LOOT-scholen werden hiermee wel problemen 
ondervonden, en konden de jonge sporters niet of nauwelijks een sociaal leven naast hun 
sport hebben. 
 
Ouders 
Ouders zijn volgens de regiocoach een heel belangrijke factor. Talenten die de top willen 
halen en hun trainer/coach kunnen niet zonder ze. De LOOT-groep krijgt vier keer per jaar 
speciale mentale training om de spelers en ouders te begeleiden. Wanneer ouders volgens 
de KNLTB niet de ‘juist’ bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind kan dit een reden 
zijn om de talenten niet te selecteren. Uiteraard wordt er getracht deze ouders zo goed 
mogelijk te begeleiden, maar als dit niet lukt is het voor de KNLTB helaas niet mogelijk het 
kind naar de top te begeleiden.  
De goede ouder heeft begrip voor de topsportgedachte van zijn/haar kind en is emotioneel 
stabiel. De rol die ze aannemen moet passen bij het kind en moet gerelateerd zijn aan 
gedrag in plaats van aan prestatie. De verandering van de rol van ouders is volgens Ehritt-
Vanc afhankelijk van de mate waarin zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. 
Een belangrijk knelpunt bij de rol van ouders is het feit dat ouders in dezelfde ‘vreemde’ 
wereld als hun kind verkeren maar door niemand, in tegenstelling tot hun kind, worden 
'teruggefloten' bij fout gedrag. Dit foute gedrag wordt veroorzaakt door het niet om kunnen 
gaan met de prestaties van hun kind. 
De samenwerking tussen de trainer en ouder(s) kan soms problematisch zijn, maar dit is per 
ouder anders.  
Om de situatie te verbeteren zou in de toekomst een programma opgesteld kunnen worden 
om de begeleiding van ouders te verbeteren. Als dit programma gecontinueerd zou worden 
kan dit de begeleiding en invulling van de rol van ouders kunnen optimaliseren. 
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Mentaal 
Het mentale aspect is voor jonge talentvolle sporters erg belangrijk, zonder dit aspect 
ontwikkeld te hebben zouden ze veel moeite hebben met het bereiken van de top. Vanaf het 
begin wordt hier in de bondsjeugdopleiding aandacht aan besteed. Onder andere de trainers 
hanteren hun eigen 'ABN-principe' waarin de A voor alles staat, B voor beetje en N voor 
niets. Het principe werkt probleemoplossend om talent zelf ‘problemen’ op te laten lossen. 
Voor talenten gebeuren dingen waaraan ze wel/niets kunnen doen. Dus als ze bijvoorbeeld 
hun huiswerk niet hebben kunnen maken, wordt hen gevraagd in hoeverre ze hier zelf iets 
aan konden doen.  
Bovendien ondergaan de talenten in groep 8 een mentale test waarna een soort SWOT-
analyse wordt gemaakt met onder andere sterktes en zwaktes van het talent en zijn/haar 
omgeving. 
Alle mentale aspecten kunnen uiteindelijk de topsportcarrière ‘verknallen’ of niet. Hij is wel 
van mening dat aspecten met elkaar gecompenseerd kunnen worden. Belangrijke mentale 
aspecten zijn volgens Ehritt-Vanc zelfstandigheid, verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld 
goede voeding, competitief ingesteld zijn en plezier en succes van elkaar kunnen scheiden 
om zich als sporter te kunnen verbeteren. Bovendien moet een talentvolle sporter zijn 
behoeftebevrediging kunnen uitstellen wat wil zeggen dat hij/zij moet openstaan voor 
ontwikkeling en zelf invloed moet kunnen uitoefenen op hun ontwikkeling om zo succesvol te 
worden. Wanneer bijvoorbeeld een bepaald onderdeel verbeterd moet worden, kan dat 
tijdelijk mindere prestaties opleveren, maar zal talent dit toch moeten accepteren om 
uiteindelijk beter te worden. 
Wedstrijden worden zowel tactisch als mentaal voor- en nabesproken. Samen met de sporter 
worden in overeenstemming doelen geformuleerd. 
De mentale gesteldheid zal volgens Ehritt-Vanc doorslaggevend zijn bij het wel/niet 
belemmeren van de ontwikkeling van de sporter. Bij mentaliteit ligt tijdens selecties en de 
complete ontwikkeling van het kind het zwaartepunt. Hier wordt dus door de KNLTB veel 
waarde aan gehecht. De persoonlijkheid van kinderen vanaf 12 jaar geldt als uitgangspunt in 
het proces. Het basisprogramma waarmee gewerkt wordt is opgesteld aan de hand van het 
Canadese LTAD-model. Inhoudelijk bestaat hier binnen de organisatie te weinig kennis over 
om het model geheel in te vullen, maar omdat dit volgens de bond een goed programma is 
wordt in ieder geval de opzet van het model gehanteerd.  
 
Kortom, het LTAD-model wordt erkend als een inhoudelijk sterk model maar binnen de 
tennisbond is te weinig kennis aanwezig om het model volledig in te vullen, wat het LTAD-
model voor de KNLTB een gecompliceerd model maakt. De KNLTB volgt internationale 
managementopleidingen waarbij ze vooral veel ervaringen uitwisselen met andere 
(internationale)sportbonden en ‘sportpartijen’.  
Op dit moment is de KNLTB ook bezig met het ontwikkelen van een opleidingsplan om de 
ontwikkeling en begeleiding van talent te optimaliseren. 
 
Actoren en factoren 
Het is voor jong sporttalent erg belangrijk dat ze er zo snel mogelijk achter komen wat ze 
echt willen. Iets leuk vinden is volgens Ehritt-Vanc iets heel anders dan iets heel graag 
willen. En alleen als een sporter de top heel graag wil bereiken en niet alleen maar sport 
omdat ze tennis ‘wel’ leuk vinden, zal het mogelijk zijn de top te bereiken. Volledig 
gemotiveerde sporters zullen volgens hem dan ook zelden afhaken vanwege de moeilijke 
combinatie van sport en studie of sport en een sociaal leven. Een factor die het afhaken of 
afvallen van talenten wel kan veroorzaken is de fysieke gesteldheid. Daarom moet onder 
andere voorkomen worden dat sporters op jonge leeftijd al overtraind raken. Laatbloeiers 
krijgen overigens op het moment dat ze aan het traject beginnen of juist terugkeren dezelfde 
faciliteiten als de overige sporters. Mannen bereiken hun top gemiddeld wanneer ze 27 jaar 
zijn. Vrouwen daarentegen bereiken dit al wanneer ze rond de leeftijd van 24 zijn. 
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Competenties 
Belangrijk om rekening mee te houden is het feit dat mannen ver het algemeen meer fysieke 
druk voelen dan vrouwen. Bij het noemen van competenties voor sporttalenten en 
topsporters is het belangrijk om ‘wapens’ te hebben waarmee minder sterke competenties 
gecompenseerd kunnen worden. In principe kan iedere competentie gecompenseerd 
worden. Er mogen echter geen factoren aanwezig zijn waarop verloren kan worden, want 
deze zijn niet/nauwelijks te compenseren. Tenslotte zijn volgens Ehritt-Vanc de volgende 
competenties van belang voor een sporttalent en/of topsporter; competitieve houding, 
zelfstandigheid, assertiviteit / voor zichzelf op kunnen komen, doelmatig en planmatig zijn, 
doorzettingsvermogen en willen werken om uiteindelijk je doel te bereiken. 
 
Als tip voor de interactieve website voor ouders noemt Ehritt-Vanc de website van de 
engelse tennisbond waarop ook veel aandacht wordt besteed aan de rol van ouders van jong 
tennistalent. 
 
 
Tineke Ras-Marees 26 maart 2007 15.00 uur (90 minuten) 
 
Tineke Ras-Marees is behalve werkzaam voor uitgeverij Toerboek in Leiden ook actief 
binnen de PR-commissie van Tennisvereniging Dekker Tennis in Warmond. Ze tennist op 
recreatief niveau bij deze tennisvereniging en heeft vroeger fanatiek aan ballet gedaan. 
Een aantal jaar geleden bestond er een groot gat tussen het eerste en tweede team van de 
Dekker tennis. Er is toen besloten hieraan structureel te gaan werken. Daarom zijn 
vervolgens een business club en Stichting Top Tennis opgericht. Haar man heeft overigens 
de structuur van de stichting bedacht. Inmiddels wordt in samenwerking met de vereniging 
gewerkt aan een vereniging waarin sporters geleidelijk kunnen groeien. Stichting Top Tennis 
heeft een opleidingsplan geschreven en de Business Club probeert zoveel mogelijk geld te 
genereren voor de eerste teams. Verschillende bedrijven ondersteunen de activiteiten van 
Stichting Top Tennis die er dus op gericht is de topteams en talentvolle jeugd van Dekker 
Tennis optimaal te begeleiden. Het resultaat was tot nu toe dat het eerste team van de 
vereniging uitkwam in de eredivisie. Bovendien zitten er geen gaten meer tussen de 
verschillende teams en kan de doorstroom dus geleidelijk aan verlopen. 
Tineke Ras-Marees doet sinds ongeveer zeven jaar de PR van zowel de Business Club als 
de vereniging en Stichting Top Tennis. Hieronder vallen onder andere perspubliciteit en 
folders en de PR kan dus omschreven worden als de interne en externe communicatie. 
Dekker Tennis is een vereniging met ambitie, maar moet concurreren met andere 
verenigingen. De werkzaamheden van Ras-Marees hebben niet/nauwelijks te maken met 
talentontwikkeling, aangezien de vereniging over een beperkt aantal talentvolle jeugdleden 
beschikt. De vereniging is gevestigd in een commercieel centrum waardoor te weinig 
specifieke aandacht aan de jeugd besteed kan worden. De vestiging in het commerciële 
center zorgt ervoor dat de kosten van onder andere eten en drinken erg hoog oplopen. 
 
Ras-Marees is van mening dat hoe talentvoller de jeugd is hoe meer zij met verleidingen te 
maken krijgen. Dekker Tennis biedt een zeer goede trainer die bekwaam is om op ieder 
niveau goed les te geven. Helaas heeft de vereniging geen specifiek opleidingsplan voor 
talent, volgens haar waarschijnlijk omdat de vereniging over een beperkt aantal talentvolle 
jeugdleden beschikt. 
 
De vereniging heeft door een soort van conflict in het verleden slecht contact met de nabij 
gelegen tennisschool. Om deze reden maken zij ook geen gebruik van elkaars diensten en 
faciliteiten. Het aanbod van tennisverenigingen in de omgeving is erg groot. Wel is Dekker 
Tennis de enige vereniging met teams op verschillende niveaus.  
 



 135 

KNLTB 
Ras-Marees heeft weinig kennis van het beleid van de KNLTB ten aanzien van 
talentontwikkeling. Ze heeft vele contact met topsporters en hun ouders. Van horen zeggen 
kan ze vertellen dat de begeleiding van talent en ouders erg ‘star’ is waardoor voorbij wordt 
gegaan aan de doelen door het streng naleven van de regels van de bond. Bovendien wordt 
ervaren dat de begeleiding vanuit de bond te weinig individueel is. Het contact dat zij met de 
bond heeft, heeft betrekking op de publiciteit binnen de eredivisie. Zij verzorgt deze publiciteit 
in media zoals huis-aan-huis bladen, de regionale omroep en verschillende dagbladen. De 
KNLTB verzorgt volgens Ras-Marees veel te weinig publiciteit. Zo wordt bijvoorbeeld in het 
tennismagazine zelden of nooit aandacht besteed aan het nationale tennis. Prestaties van 
Nederlandse sporters worden veel teveel onderschat door de beperkte stimulering vanuit de 
bond. De bond zou bovendien meer doelgroepgericht moet zijn in de media.  
 
Dit zouden ze onder andere kunnen doen door de website te verbeteren, omdat deze op dit 
moment erg matig is doordat verschillende onderwerpen moeilijk te vinden zijn. De KNLTB 
zou meer en betere publiciteit moeten verzorgen om nog meer talent te kunnen vinden. De 
KNLTB zou negatieve publiciteit zoveel mogelijk moeten voorkomen, omdat dit jong talent 
afschrikt uiteindelijk voor een fanatieke tenniscarrière te kiezen. 
Ook tennisvereniging Dekker Tennis heeft een matige website. De website is nu gebaseerd 
op de structuur van de vereniging i.p.v. op onderwerp. Het feit dat bijvoorbeeld activiteiten 
staan vermeld onder zowel het kopje jeugdcommissie als de kopjes recreatiecommissie en 
technische commissie zorgt ervoor dat websitebezoekers lang moeten zoeken naar de juiste 
informatie. 
 
Ouders 
Ras-Marees is van mening dat het voor ouders vaak moeilijk is een balans te vinden tussen 
het begeleiden en vrijlaten van hun kind. Dit is volgens haar per kind anders omdat ieder 
kind andere karaktertrekken heeft en niet ieder kind evenveel talent heeft. 
Ouders zouden hun kind positief moeten stimuleren en achter de keuze van het kind staan. 
Eigenlijk is deze rol hetzelfde als die ouders vervullen tijdens de schoolcarrière van hun kind. 
Ouders vervullen hun rol vooral als financieel geldschieter, vervoer van en naar trainingen en 
wedstrijden en in de vorm van het investeren van tijd. 
De rol van ouders zou verbeterd kunnen worden als de bond meer financiële middelen zou 
investeren in de begeleiding van ouders en verder hun begrip voor het belang van de rol van 
ouders kenbaar zouden maken. De begeleiding van ouders zou structureel aangepakt 
moeten worden.  
 
Mentaal 
Het mentale aspect is volgens Ras-Marees erg belangrijk, vooral in de sport als tennis die 
individueel is en bovendien ‘scherpte’ vereist. Een topsporter krijgt van verschillende kanten 
veel druk om te winnen opgelegd. Het mentale aspect kan een struikelblok zijn gedurende de 
sportieve ontwikkeling van jong talent. Hoe meer de focus op winnen ligt, hoe sterker een 
sporter mentaal moet zijn. 
Het mentale aspect zou beter bespreekbaar gemaakt moeten worden, zodat het geen ‘taboe’ 
blijft om de hulp van een mental coach of sportpsycholoog in te schakelen. In andere landen 
is dit aspect veel beter bespreekbaar. Er zouden in de toekomst veel meer faciliteiten 
geboden moeten worden om sporters mentaal sterker te maken. De trainer van Dekker 
Tennis traint zijn pupillen wel op dit aspect en probeert de belasting van de sport zoveel 
mogelijk te benadrukken in zijn training, zodat sporters hiermee om leren gaan. Dit aspect 
zou tevens meer gestimuleerd kunnen worden door de extra aandacht die de media hier aan 
besteedt.  
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Volgens Ras-Marees kan de druk binnen de wedstrijd of vanuit de omgeving de ontwikkeling 
van talent belemmeren als een sporter hier niet sterk genoeg voor is. Een sporter zou veel 
meer punt voor punt moeten spelen i.p.v. op het eindresultaat gericht te zijn. Een voorbeeld 
van een sporter die erg veel met druk te maken had is volgens haar tennisster Michaella 
Krajicek. 
 
Om de talentontwikkeling binnen verenigingen te verbeteren is het volgens Ras-Marees heel 
belangrijk dat de competitiestructuur in ieder niveau voorziet. 
 
School 
Tennistraining kent in vergelijking met een aantal andere sporten een relatief lage 
trainingsintensiteit. Dit maakt de combinatie van sport en school vooral op jonge leeftijd 
gemakkelijker. 
 
Sociaal leven 
Deze combinatie wordt volgens haar vaak als moeilijk ervaren. Om deze combinatie 
succesvol te laten zijn is een sterke motivatie vanuit de sporter erg belangrijk. Volgens haar 
is daarom de topsport niet voor iedereen weggelegd.  
 
Competenties 
Belangrijke competenties voor een topsporter of sporttalent zijn doorzettingsvermogen, 
discipline, gezond egoïsme en egocentrisme (dit moet je willen en kunnen), voor jezelf 
opkomen en knokken, tegen eenzaamheid kunnen, ambitie, zelfkennis, verlies zien als 
uitdaging, hard kunnen zijn en dus niet te lief. 
Het is voor een sporter belangrijk altijd de sport en het plezier wat hij/zij daarin heeft in 
gedachte te houden.  
 
Tenslotte geeft Ras-Marees als tip om eens contact op te nemen met sportjournalist Peter 
Klein van het Leids- en Haarlems Dagblad en Noelle van Lottum (zus van…) die zelf oud-
tennisspeelster is en nu oprichtster, mede-eigenaar en trainer van de Intime Tennisschool is. 
 
 
Martin (en Yvonne) Pastijn 2 maart 2007 11.00 uur (150 minuten) 
 
Martin Pastijn is algemeen bestuurslid van de Badminton Academy Zuid Holland (BAZH). De 
taken en werkzaamheden die hij voor deze functie heeft worden op dit moment nog concreet 
in kaart gebracht. De hoofdtaak is een overkoepelende functie richting de ouders door onder 
andere het beantwoorden van vragen en indien nodig het doorspelen van deze vragen naar 
de juiste personen. Bovendien heeft hij verschillende bijtaken zoals het ondersteunen van 
andere bestuursleden en het assisteren bij trainingen. Zijn dochter speelt bij de Nationale 
Selectie <17 jaar. 
 
Op dit moment is de BAZH op zoek naar sponsoren, zodat nog meer mogelijk gemaakt kan 
worden binnen de organisatie. 
 
In het verleden was het opleiden van badmintontalent goed geregeld in de provincie Zuid-
Holland. Een paar jaar geleden had de organisatie minder geld tot haar beschikking en kreeg 
daarom hulp van het Olympisch steunpunt in Den Haag. Nadat het onderbrengen van het 
steunpunt bij verenigingen niet succesvol bleek te zijn, is op initiatief van het steunpunt de 
BAZH opgericht die steeds meer talent voortbrengt. 
In de toekomst hoopt de BAZH steeds meer continuïteit te krijgen, zodat steeds meer talent 
tot de Nationale Selectie opgeleid kan worden. Veel dingen zijn op dit moment echter 
moeilijk te realiseren vanwege tijdgebrek en gebrek aan voldoende financiële middelen. 
De BAZH heeft veel contact met verenigingen en proberen verenigingstrainers te betrekken 
bij de Academy door ze te laten mee trainen. 
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De BAZH biedt de jonge talentvolle sporter sport gecombineerd met school. Het is daarbij als 
organisatie belangrijk goed te sturen. Gelukkig verleent LOOT-school ‘het Segbroek College’ 
volgens Pastijn fantastische medewerking. Door zowel de BAZH als het Segbroek College 
wordt een uitstekende combinatie geboden van trainen, school en reistijd. Om als talent deze 
zware combinatie door het zware ritme succesvol te ondergaan is enorm veel discipline 
nodig. Met name door de BAZH maken talenten binnen de Academy een erg steile 
prestatiecurve.  
 
Sociaal leven 
Pastijn acht een sociaal leven naast fanatiek sporten zeer belangrijk. Ondanks dat kinderen 
in de meeste gevallen erg gedreven zijn is het vaak moeilijk een sociaal leven met het 
leveren van sportieve prestaties op hoog niveau te combineren. Veel vroegtijdige afhakers 
haken dan ook om deze reden af. 
 
Ouders 
Het gezin waaruit het talent komt draait vaak vooral om de sporter. Pastijn en zijn vrouw 
proberen er daarom ook zoveel mogelijk op te letten dat ook hun andere dochter voldoende 
aandacht krijgt. Ze proberen hun kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen te bieden. Dit 
kost hen echter wel veel tijd, energie en moeite, maar ze hebben dit er graag voor over. Ze 
geven hun sportende dochter zoveel mogelijk vrijheid in keuzes die zij voor de sport maakt. 
Het fanatieke sporten moet haar eigen keuze blijven. Zij zien de rol van ouders in het geheel, 
vooral op jonge leeftijd, echter wel als een beperkende factor. Veel talenten haken af als zij 
het jeugdniveau binnen de vereniging ontgroeid zijn, omdat dan vaak overgestapt zou 
moeten worden naar een vereniging verder weg en ouders hier vaak geen tijd voor willen of 
kunnen vrijmaken. De perfecte ouder of rol van een ouder bestaat niet, maar de BAZH 
probeert ouders hier wel zoveel mogelijk in te begeleiden.  
 
De BAZH geeft (vaak in samenwerking met het Segbroek College) regelmatig voorlichting 
aan ouders om hen zo te ondersteunen in de wijze waarop zij hun kind begeleiden.  
Volgens Pastijn en zijn vrouw is de ideale ouder bereid tijd te investeren in de sport van 
zijn/haar zoon/dochter, stuurt het kind, blijft op de achtergrond waar dat nodig is en moet 
vooral voorkomen dat verschillende rollen die zij op bepaalde momenten innemen averechts 
werken. Het feit dat ouders het vaak niet meer zien zitten veel tijd te blijven / gaan investeren 
in de sport van hun kind haken ze af en daarmee hun kind automatisch ook. Pastijn en zijn 
vrouw zijn echter wel heel stellig van mening dat de beslissing van een ouder om af te haken 
nooit afgekeurd mag worden. Zij beseffen zich juist heel goed dat een volgende stap veel 
(financiële) investering vraagt. Het is voor ouders ook vaak moeilijk de sport van hun 
zoon/dochter te combineren met werk, omdat het niet altijd mogelijk is vroeger weg te gaan 
of vrije dagen te nemen. Voornamelijk voor het kind is het beter dat ouders vroegtijdig 
afhaken, dan wanneer dit op een veel later tijdstip gebeurd wanneer al veel inspanningen 
geleverd zijn. 
Als ouders van een talentvolle dochter ondervinden zij zelf meerdere voordelen. Door de 
vele reistijd van en naar trainingen en wedstrijden brengen zij veel tijd met hun dochter door 
en hebben daarom een speciale band met haar. Bovendien hebben Pastijn en zijn vrouw 
veel steun aan elkaar. Ze denken dat het als trainer moeilijk is in te spelen op de rol die 
ouders van zijn pupillen spelen, maar dat hij erop moet letten dat de ouders het kind niet 
teveel pushen. 
 
De BAZH zou in de toekomst graag een vervoersplan invoeren, om zo hun voorzieningen te 
optimaliseren. Zolang er niet voldoende geld beschikbaar is, zal het moeilijk worden dit in te 
voeren. 
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Mentaal 
Alles draait volgens Pastijn en zijn vrouw om het mentale aspect dat bij (de weg naar) 
topsport komt kijken. Behalve beschikken over talent, moet een sporter ook sterk 
gemotiveerd zijn en ‘hard’ worden. Een jonge sporter wordt vaak ‘hard’ gemaakt door ouders 
en trainers, en dit zal een sporter in de meeste gevallen alleen maar ten goede komen. 
Sporters en ouders worden mentaal ondersteund door de BAZH. Regelmatig vinden 
workshops plaats die specifiek gericht zijn op (top)badminton. Voorheen waren deze 
workshops veel algemener en minder gericht op specifieke sporten. 
 
De BAZH wordt door de NBB alleen gesteund in natura in de vorm van een gerenommeerde 
trainer door de NBB, zaalhuur door het Steunpunt en een samenwerking met het Segbroek 
College als LOOT-school. 
Sponsoring vindt vaak plaats voor individuele sporters. In de toekomst wil de BAZH dit graag 
collectief regelen en daarom is de organisatie ook op zoek naar mensen die hen kunnen 
helpen met het opstellen van een plan waarmee de Academy vervolgens sponsoren kan 
werven. De BAZH heeft hier zelf te weinig kennis en tijd voor en vindt het daarom moeilijk op 
de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen die binnen dit onderwerp plaatsvinden.  
 
De meeste talenten haken af tot ongeveer de leeftijd van 17 jaar bereikt is. Veel talenten 
haken af vanwege blessures en de moeite die zij moeten doen om sport te combineren met 
een sociaal leven. Omdat zoveel talenten om de meest uiteenlopende redenen afhaken, is 
het belangrijk door o.a. een opleiding te volgen zoveel mogelijk proberen te werken aan een 
maatschappelijk leven naast de sport. 
 
Vaardigheden / kwaliteiten die talent volgens Pastijn en zijn vrouw zouden moeten hebben 
zijn behalve talent en een sterke fysieke gesteldheid 

• Discipline 
• Motivatie 
• Streberig 
• Hard zijn 
• Egoïstisch kunnen zijn 
• Leider en bazig kunnen zijn 

 
Yvonne Pastijn heeft opgemerkt dat een groot deel van de talenten die zij regelmatig 
ontmoet het sterrenbeeld steenbok of kreeft hebben. De eigenschappen die bij deze 
sterrenbeelden ‘horen’ zijn vaak ook eigenschappen die nodig zijn om binnen de sport of 
andere sector op opvallend hoog niveau prestaties te leveren. 
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Bijlage 4.  Uitwerkingen diepte-interviews 
 
 
Sophie de Korver 3 april 2007 17.00 uur (45 minuten) 
 
Sophie is nu 11 jaar en is begonnen met het spelen van tennis toen ze 7 jaar was. Inmiddels 
traint ze bijna iedere dag bij haar vereniging, bij een Bredase tennisschool, bij een 
tennisschool uit Goirle en samen met haar vader en andere tennissers. Bovendien doet ze 
een keer per week onder begeleiding van een trainer aan individuele looptraining. Soms 
vindt ze het wel jammer dat ze zoveel traint om ze daardoor soms niet met vriendinnetjes 
kan afspreken. 
Ze wilde op jonge leeftijd graag een keertje proberen te tennissen nadat ze op schaatsen 
had gezeten. Ze vond het tennissen erg leuk en is geleidelijk aan steeds meer gaan trainen 
en spelen. Haar droom is om de top-10 bij de senioren te bereiken, maar haar doel is de top-
10 in haar leeftijdscategorie te bereiken. 
 
Winnen doet ze voor zichzelf, want dit geeft haar een opluchting. Bovendien vindt ze het leuk 
om te zien dat haar ouders blij zijn met haar overwinning. 
De personen die het belangrijkste zijn voor de ontwikkeling van haar talent zijn haar ouders 
en haar trainer. Haar ouders motiveren haar en blijven haar altijd steunen. Ze komt uit een 
echte tennisfamilie waarvan een aantal op hoog niveau hebben getennist. 
 
Haar hele ontwikkeling heeft meer leuke dan minder leuke kanten. Ze vindt het soms jammer 
dat ze niet naar feestjes kan omdat ze dan moet tennissen. Ze vindt het ook wel eens 
vervelend dat er in vakanties gewoon tennistraining is. 
 
School 
Ze ondervindt nog weinig problemen met de combinatie van haar sport met school. Ze 
verwacht dat ze het moeilijker krijgt vanaf het moment dat ze volgend schooljaar naar de 
brugklas gaat. Ze is daarom van plan goed te gaan plannen zodat ze gewoon kan blijven 
tennissen. Ze probeert nu overigens ook al goed te plannen. Op dit moment gaat ze eerst 
tennissen en daarna maakt ze haar huiswerk, maar gelukkig is dit nog niet zo veel. Haar 
ouders zullen haar blijven helpen om zo haar sport zo goed mogelijk te blijven combineren 
met school. 
 
Keuzes 
Samen met haar ouders kiest Sophie de K-3 toernooien uit die ze gaat spelen. Haar vader 
geeft haar adviezen over haar medespeler, maar uiteindelijk kiest ze die zelf. 
 
Ouders 
Ze heeft haar ouders altijd nodig bij wedstrijden. Als ze er niet zijn, voelt ze zich niet goed. 
Ze vindt het vooral fijn als haar vader er is, omdat hij ook betrokken is bij haar training. Hij 
geeft haar dan tips. Haar vader is heel gemotiveerd en soms teleurgesteld als ze niet zo 
goed gepresteerd heeft. Ze heeft een goede band met haar trainer, maar soms is hij te ‘softy’ 
en mag hij wat strenger reageren. Haar zussen vinden het soms wel eens vervelend dat er 
zoveel tijd aan haar sport wordt besteed, want haar ouders kunnen op dat moment dan niet 
naar hun dansuitvoeringen kijken. Ze gaat soms wel eens samen met haar vader op vakantie 
en dan gaan ze samen trainen. 
 
Mentaal 
Ze denkt dat het mentale aspect heel belangrijk is, vooral tijdens een wedstrijd. Ze wordt zelf 
wel eens boos als ze zichzelf voor haar gevoel in de weg zit. Dit is haar zwakke mentale 
punt. Volgens Sophie zal iemand die mentaal zwak is nooit de top halen. Vroeger was ze 
heel verlegen, maar door het tennissen is dat nu veel minder. Ze is mentaal sterker 
geworden door het trainen met haar vader. Samen blijven ze aan haar mentaliteit werken.  
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Ze denkt dat ze mentaal soms niet zo sterk is omdat ze te verwent is. Ze heeft wel eens 
gewonnen en verloren op haar mentaliteit. Gelukkig is ze heel gemotiveerd. Bovendien wordt 
je mentaal sterker als alles lukt. Fysiek gezien is haar zwakke punt haar voetenwerk. 
 
Heel soms twijfelt ze wel eens of ze door wil gaan met fanatiek sporten op hoog niveau, 
maar als ze dan eenmaal op de baan staat heeft ze weer heel veel plezier in de sport.  
 
Volgens Sophie moet een sporter gemotiveerd zijn en vooral veel plezier hebben in de sport. 
Bovendien moet je als tennisser zowel individueel als in een team kunnen functioneren en er 
uiteraard helemaal voor gaan en veel doorzettingsvermogen en vechtlust te tonen. 
 
 
Anne Luijpen 13 maart 2007 18.45 uur (60 minuten) 
 
Het dagelijkse leven van het 15-jarige tennistalent Anne Luijpen ziet er vooral heel druk uit. 
Ze traint veel en speelt bovendien veel toernooien en andere wedstrijden. Daardoor heeft ze 
weinig vrije tijd die ze met andere dingen in kan delen. De vrije tijd die ze heeft vindt meestal 
plaats in het weekend, omdat ze dan niet naar school hoeft en ook niet ieder weekend 
wedstrijden hoeft te spelen. Ze heeft veel vrienden en vriendinnen in de tenniswereld. Vanaf 
5-jarige leeftijd speelt Anne tennis en hield zich in het begin vooral bezig met balvaardigheid. 
Van ongeveer haar tiende levensjaar is ze intensiever gaan tennissen. Vroeger heeft ze 
verschillende sporten gedaan zoals turnen. De rest van het gezin tenniste en Anne wilde dit 
ook graag proberen. Ze heeft toen uiteindelijk tennis boven het turnen verkozen. 
 
Doelen 
Anne zou in de toekomst graag de nummer 1 van de wereld willen worden, dit is overigens 
meer een droom dan een doel. Het bereiken van de mondiale top-100 is voor haar een 
realistisch doel. Ze moet dan wel keihard blijven werken. Ze speelt nu voor het tweede jaar 
bij de senioren en wil nu graag de Nederlandse top-50 bereiken. Dit jaar is ze begonnen met 
het spelen van ITF-toernooien, dit zijn de internationale jeugdtoernooien. Komend jaar hoopt 
ze nog meer van deze toernooien te kunnen spelen. 
 
Anne heeft de afgelopen jaren voornamelijk als heel druk ervaren, maar heeft er nooit aan 
gedacht om te stoppen met tennissen. Ze is begonnen met tennissen bij een 
tennisvereniging in de Bredase wijk Haagse Beemden (TVHB) en is vervolgens bij de BLTV 
gaan spelen. Na twee jaar is ze terug overgestapt van de BLTV naar de senioren bij haar 
oude club TVHB. Na daar twee jaar gespeeld te hebben is op een hoger niveau bij de 
Lobbelaar gaan spelen en tenslotte met name door de slechte begeleiding bij deze clubweer 
terug gegaan naar de BLTV waar ze momenteel veel leert van ervaren spelers. Ze heeft 
nooit bij de bond getraind, omdat zij en haar ouders vonden dat trainers en begeleiders erg 
streng met kinderen omgaan en de afstanden erg groot zijn. 
De belangrijkste personen in haar tennisontwikkeling van de afgelopen jaren zijn haar ouders 
en trainer. 
 
Het leukste aan het fanatiek tennissen, vindt ze de mensen die ze ontmoet en het contact 
dat ze met hen heeft. Het lange wachten bij toernooien vindt ze soms vervelend. Ze vindt het 
niet moeilijk om een vriendin als vijand te zien tijdens een wedstrijd. 
 
School 
De combinatie van sport met school ervaart Anne als zwaar. Ze moet veel inhalen, maar 
omdat ze gelukkig gemakkelijk leert ondervindt ze weinig tot geen problemen. Haar school 
werkt bovendien goed mee en is altijd bereid een oplossing te zoeken voor ‘problemen’ die 
ontstaan door de combinatie van school met haar sport. Ze heeft hierover weinig 
meningsverschillen met haar ouders.  
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Af en toe zou ze willen dat haar ouders zich minder met haar huiswerk ‘bemoeien’. Keuzes 
die ze betreffende haar sport moet maken, maakt ze veelal zelf. Ze overlegt echter wel met 
haar ouders. 
 
Ouders en gezin 
De rol die haar ouders vervullen heeft veelal te maken met financiële steun. Bovendien 
denken ze met haar mee, maar zorgen ze ervoor dat het haar eigen keuzes blijven. Ze vindt 
het niet moeilijk om te bepalen welke adviezen ze op een bepaald moment het beste op kan 
volgen. De techniek en tactiek neemt ze aan van haar trainer. Als ze het idee heeft dat haar 
trainer eigenwijs is, volgt ze het advies van haar ouders op. Ze heeft niet het idee dat andere 
gezinsleden ‘lijden’ onder haar sportplanning en de investeringen die haar ouders doen. 
 
Mentaal 
Mentale gesteldheid is volgens Anne heel belangrijk en bepaald met name op hoger niveau 
uiteindelijk of een wedstrijd gewonnen of verloren wordt. Ze is de afgelopen jaren mede door 
de hulp van een sportpsycholoog mentaal sterker geworden. Het kwam voornamelijk in het 
verleden wel eens voor dat ze een wedstrijd verloor door een op dat moment zwakke 
mentale gesteldheid. Ze heeft door de hulp van de sportpsycholoog beter met hoge druk om 
leren gaan, waardoor ze beter is gaan presteren. 
 
Winnen 
Het winnen van wedstrijden doet ze voor zichzelf, zodat alle energie die ze in de sport 
investeert niet voor niets is geweest. Het bereiken van doelen en het beter worden motiveren 
haar enorm. Iets wat ze graag nog zou willen verbeteren is het ‘gekker worden’, om daardoor 
nog meer gedreven te worden en iedere bal te willen halen. Bovendien wil ze in de toekomst 
nog beter met spanning om leren gaan. 
 
Wat ze vaak moeilijk vindt is dat wanneer ze moe is van school en het sporten, ze het liefst 
zou willen slapen, terwijl ze dan haar huiswerk nog moet maken. Vooral de combinatie met 
school maakt het voor haar, ondanks het feit dat ze gemakkelijk leert, best zwaar. 
 
Uiteindelijk tennist Anne al jaren met veel plezier en is dan ook heel gedreven. Ze heeft nog 
nooit een moment gehad waarop ze twijfelde of ze door wilde gaan met fanatiek sporten. 
Tenslotte is het volgens Anne voor een sporter belangrijk discipline te hebben, een sterke wil 
hebben, bereid te zijn hard te werken en goed te kunnen plannen en managen om zo de 
sport zo optimaal te kunnen combineren met andere dingen zoals school en een sociaal 
leven. 
 
 
Jan de Korver 19 maart 2007 10.00 uur (90 minuten) 
 
Jan de Korver, vader van 11-jarig tennistalent Sophie de Korver uit Breda vertelt dat zijn 
dochter met tennis begonnen toen ze acht jaar oud was. Net als de rest van de familie was 
ook Sophie van jongs af aan al erg ‘sport-minded’. Vooral haar moeder heeft het sporten erg 
gestimuleerd. Zij heeft vroeger altijd getennist. Al heel snel bleek dat Sophie veel balgevoel 
en enorme aanleg had. Uiteindelijk heeft ze zelf gekozen voor de sport die haar moeder 
vroeger ook fanatiek beoefende. Sophie is begonnen met vooral veel plezier rustig te trainen. 
Sport was toen binnen het gezin al heel belangrijk. Langzamerhand is ze steeds fanatieker 
gaan tennissen en nadat bleek dat ze talent had voor de sport hebben haar ouders haar de 
kans geboden verder te gaan in de sport met als doel haar talenten verder te laten 
ontwikkelen. De voorwaarde die ze hiervoor stelden was dat ze er dan wel zoveel mogelijk 
energie in moest steken en hard voor moest werken. Inmiddels speelt ze niveau 5 en speelt 
ze regelmatig tegen volwassenen. Sophie is een dochter met pit en heel eigenwijs. Op dit 
moment is ze iedere dag met tennis bezig.  
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Haar vader is golftrainer en is vaak aanwezig bij trainingen van zijn dochter. Op deze manier 
kan hij de training goed met zijn dochter evalueren en probeert hij haar mentaal te 
verbeteren door ‘tennis te leren denken’. 
 
De Korver is van mening dat Nederland in de sport niet gedreven genoeg is. Het wordt de 
sporters vaak te gemakkelijk gemaakt door de Nederlandse leefstijl die anders is dan in veel 
andere landen in de wereld. Overigens geldt dit volgens hem niet alleen voor sporters, maar 
in de gehele maatschappij. Voor Nederlandse sporters zijn teveel afleiders die het traject 
verstoren. De maatschappij zou volgens hem wat dat betreft harder moeten worden. 
Nederlanders zijn onvoldoende geschikt voor topsport. Gedurende het traject van 
talentontwikkeling is het belangrijk dat alle factoren met elkaar in harmonie zijn en dat het 
kind daardoor de juiste balans vindt om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Het fanatiek 
sporten met ambitieuze doelen zou niet gepusht moeten worden, maar slechts gestimuleerd. 
Talent alleen is niet voldoende om de top te bereiken, er moet vooral veel tijd geïnvesteerd 
worden en er moet consequent mee omgegaan worden. 
 
KNLTB 
De KNLTB heeft de afgelopen jaren steeds meer structuur in het beleid ten aanzien van de 
jeugd aangebracht, dit zou volgens de Korver echter nog wel verbeterd kunnen worden. 
Sophie traint niet bij de bond en daarom kan hij weinig specifieke dingen vertellen over het 
beleid van de KNLTB ten aanzien van talent. Wel traint Sophie onder andere bij een Bredase 
tennisschool. De Korver vindt deze trainingen van Han H. niet voldoende voor optimale 
ontwikkeling van zijn dochter en daarom doet ze ook een keer per week aan individuele 
looptraining o.l.v. een looptrainer. Als aanvulling op de technische training bij de Bredase 
tennisschool traint Sophie bij tennisschool Gijs in Goirle. Volgens de Korver houdt Han H. 
Sophie te klein en wordt haar talent te weinig individueel bekeken.  
De Korver noemt zijn dochter ‘lui aangelegd’ en daarom vindt hij het belangrijk dat ze leert 
afzien om zo haar kansen om door te groeien te vergroten. Hij zou graag zien dat ze niet 
alleen met leeftijdsgenoten traint, maar meer met oudere kinderen die hetzelfde of een hoger 
niveau hebben. Op deze manier kan ze zich optrekken aan anderen en zich beter 
ontwikkelen. De Korver heeft zelf een topsportachtergrond binnen de tennis- en golfsport. Hij 
weet hoe moeilijk het is om dit te bereiken en leert haar daarom dat alleen keihard werken 
haar hier naartoe kan brengen. Zijn dochter zou meer haar verstand moeten leren gebruiken. 
Tot nu toe ziet de Korver het niet als nadeel dat zijn dochter niet bij de bond traint aangezien 
zij de kinderen van de bond bij kan houden met minder trainingsuren.  
De hoge maandelijkse kosten maken het voor de Korver en zijn vrouw wel moeilijk om haar 
zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.  
 
De Korver is van mening dat het binnen de bond redelijk goed geregeld is door met name de 
structuur die ze in hun beleid hebben aangebracht. Een minder goed iets is de grote 
spreiding van trainingslocaties waardoor de reistijd er omvangrijk wordt wanneer je als 
sporter intensief wil trainen. Het niveau van de kinderen die bij de bond trainen is overigens 
erg hoog en dit geeft aan dat het beleid wat gehanteerd wordt effectief is. De Korver probeert 
zijn dochter zoveel mogelijk trainingsuren te laten maken. Trainer Han H. is hier niet altijd blij 
mee, maar de Korver denkt dat dit het beste is voor zijn dochter. 
 
Mentaal 
Sophie verliest nog regelmatig van zichzelf. Op dat moment is ze mentaal niet sterk genoeg, 
terwijl haar vader dit als een heel belangrijk aspect ziet. Volgens de Korver kunnen ouders 
hier een goede bijdrage aan leveren, maar moeten dit ook uit handen durven geven aan 
bijvoorbeeld een sportpsycholoog of mentale begeleider. De vader van Sophie wil graag 
coördinator zijn van de ontwikkeling van zijn dochter en de juiste personen zoeken om haar 
in verschillende opzichten optimaal te laten ontwikkelen. Hij heeft moeite met het feit dat 
trainer Han H. graag alles zelf wil doen en bepaalde dingen niet uit handen wil geven. 
Volgens de Korver kan Sophie zich zo niet op alle aspecten ontwikkelen.  
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Sophie doet op initiatief van haar vader ook aan lichte krachttraining en doet thuis dagelijks 
oefeningen. Hij doet zijn best om een zo goed mogelijk totaalplaatje te creëren, zodat zo 
weinig mogelijk haar ontwikkeling in de weg kan staan. Door dit totaalplaatje probeert de 
Korver afhaken te voorkomen. Hij vindt het tevens belangrijk dat ze buiten het tennis om nog 
veel andere dingen blijft doen. Zo doet ze bijvoorbeeld regelmatig mee aan 
voetbaltoernooien en andere toernooien via school. 
Volgens de Korver is het voor kinderen moeilijk om te gaan met mentale aspecten en 
daarom is het belangrijk dat ouders hier sturing aan geven. Hij vindt dat wangedrag bij met 
name jonge sporters te weinig gecorrigeerd wordt en hij probeert dit wel te doen. 
 
Volgens de Korver heeft het fanatiek sporten voor zijn dochter alleen maar leuke kanten. 
Omdat ze zo gemotiveerd is, heeft het sporten voor haar geen minder leuke kanten. De 
leuke kanten zijn het kunnen uitleven in de sport en het worden gevormd als persoon. Zo 
leert ze om niet op te geven, te knokken en tegenslagen te verwerken. Op dit moment mist 
ze niet veel in haar ‘niet-tennisleven’. Ze doet dingen steeds bewuster en kan dingen steeds 
beter relativeren.  
 
School 
Zolang zijn dochter nog op de basisschool zit ondervindt de Korver weinig problemen met de 
combinatie van sport en school. Hij denkt dat het in de toekomst erg belangrijk is dat zijn 
dochter medewerking van school krijgt. Hij heeft dan ook al een voorkeur voor een school in 
Breda, waarvan hij door ervaringen van andere sportouders weet dat zij bereid zijn mee te 
werken aan de combinatie van sport en school binnen de sportieve ontwikkeling van 
kinderen. Sophie is niet een kind wat gemakkelijk leert, maar door haar sterke motivatie 
denkt hij dat ze een combinatie van sport en school wel aankan.  
 
Keuzes met betrekking tot de sport van zijn dochter nemen de Korver en zijn vrouw. Sophie 
is nog te jong om deze keuzes zelf te maken. Ze hebben verder weinig meningsverschillen 
over keuzes die gemaakt worden. 
 
Ouders 
Een goede ouderbijdrage houdt volgens hem in dat je als ouder de regie houdt over het 
proces dat het kind doorloopt. Zowel de ouders als de trainer moeten dingen uit handen 
leren geven. De begeleiding van ouders vanuit de Bredase tennisschool is volgens de Korver 
matig. Naar zijn mening vinden de voorlichtingsavonden plaats vanuit de verkeerde visie en 
worden ouders niet optimaal ingelicht. Onafhankelijke organisaties zouden zich hiermee 
meer bezig kunnen houden. Er zou naar een platform gewezen kunnen worden, waar ouders 
goede begeleiding krijgen. 
De rol van ouders verandert in de verschillende (leeftijds)fasen van de ontwikkeling. Een kind 
wordt steeds zelfstandiger, krijgt steeds meer discipline en heeft minder stimulans nodig 
vanuit de ouders. Zo zullen kinderen op den duur zelf toernooien gaan bepalen. 
De KNLTB besteedt aandacht aan de rol van ouders door intakegesprekken op nationaal 
niveau te houden. Op een lager niveau is de begeleiding naar ouders veel minder. 
De ideale situatie met betrekking tot de begeleiding van ouders beschikt volgens de Korver 
over een platform voor ouders waar zij te allen tijde terecht kunnen voor hulp. Ouders 
zouden bijvoorbeeld geholpen kunnen worden door advies op het gebied van 
sportsponsoring. De begeleiding die geboden kan worden zou ‘dichterbij’ gehaald moeten 
worden. De Olympische Steunpunten hebben volgens hem een te hoge drempel vanwege 
het ‘Olympische’ predikaat. 
 
Gezin 
Binnen het gezin worden weinig problemen ervaren met de sportplanning van de sportende 
dochter. Soms is het moeilijk de aandacht onder de kinderen goed te verdelen, maar meestal 
is er in de avonden of het weekend wel tijd voor leuke dingen.  
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De sport van Sophie blijft centraal staan binnen het gezin en daarom is het heel belangrijk 
dat zo goed mogelijk gepland wordt. Eigenlijk hebben ze alleen maar te maken met slechts 
kleine dingetjes die voor andere gezinsleden wel eens vervelend zijn. 
 
Factoren 
Factoren die volgens de vader van Sophie de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden zijn 
ouders, trainers, school, motivatie en de hoeveelheid talent die een kind heeft. Het is zoals 
eerder gezegd erg belangrijk harmonie in het kind te brengen, indien dit niet gebeurt, is het 
voor een kind moeilijk om gemotiveerd te blijven. Er moet zoveel mogelijk voorkomen 
worden dat bepaalde factoren gaan falen. De Korver is van mening dat echt talent afhaakt 
omdat begeleiders gefaald hebben.  
 
Competenties 
Een competentie die volgens de Korver belangrijk is bij de ontwikkeling van talent is ten 
eerste intelligentie, zowel intellectueel als sportief gezien. Vooral bij een sport als tennis is 
‘slim’ denken heel belangrijk. Een volgende competentie is egoïstisch kunnen zijn en eigen 
belangen binnen de sport voorop te kunnen stellen. Ten derde moet een sporter kunnen 
afzien en gedreven zijn in wat hij/zij doet. Bovendien moet een sporter technisch leren 
denken in plaats van teveel resultaatgericht denken. Een andere competentie is doelgericht 
zijn op zowel korte als lange termijn. Het doel van zijn dochter is de bondskinderen bij te 
houden en hen uiteindelijk voorbij te streven. Doelstellingen moeten continue bijgesteld 
worden en reëel gehouden worden. Het is vooral belangrijk dat de doelstellingen binnen de 
mogelijkheden van de sporter blijven vallen. Uiteindelijk is de Korver van mening dat 
mentaliteit het verschil maakt tussen winnen en verliezen, maar dat een sporter gedurende 
zijn/haar ontwikkeling meer moet verliezen dan winnen om beter te worden. 
 
 
Bert en Annemieke Luijpen 13 maart 2007 17.30 uur (75 minuten) 
 
Het leven van Bert en Annemieke Luijpen ziet er op dit moment als sportouders van een 
tennissende dochter van 15 jaar vooral druk uit. Ze wachten af hoe alles de komende jaren 
gaat lopen. Ze proberen echter wel het een en ander te plannen, om niet onvoorbereid een 
nieuwe fase in te gaan. Ze helpen hun dochter blessures te voorkomen. Eigenlijk vinden ze 
het over het algemeen niet erg moeilijk om met de sportcarrière van hun dochter om te gaan, 
omdat ze er geleidelijk aan ingegroeid zijn. Vanaf 10-jarige leeftijd is hun dochter op initiatief 
van haar trainer intensiever gaan trainen. In het begin vervulden zij vooral een begeleidende 
rol naar hun dochter toe, inmiddels wordt hun dochter Anne steeds zelfstandiger en gaat ze 
steeds meer dingen zelf regelen zoals vervoer van en naar trainingen en wedstrijden en het 
contact met haar sponsoren. Het gehele proces is voor alle partijen wel heel tijdsintensief 
door voornamelijk het vele reizen. Bovendien vervullen zij vooral de rol van financiële 
geldschieter, aangezien het moeilijk is de sport te laten sponsoren en dus nog veel kosten 
voor de ouders overblijven. 
 
Bond 
Naar mening van de ouders van Anne is het bij de bond met betrekking tot talentontwikkeling 
redelijk goed geregeld. Aangezien hun dochter nooit bij de bond heeft getraind en nog niet bij 
Jong Oranje speelt hebben ze hier beperkt mee te maken. De ranking wordt soms wel te 
belangrijk gevonden, waardoor op sommige momenten niet de juiste spelers worden 
geselecteerd voor toernooien. Ze vinden dat in de opbouw van de sportcarrière weinig 
voorzieningen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de bondstrainingen ver buiten de stad. De 
communicatie tussen de clubtrainers en de bondstrainers is niet optimaal. 
Ze denken dat dit niet specifiek door de KNLTB komt, maar dat dit een erkend probleem is 
bij de meeste individuele sporten. Het feit dat Anne bij een privé-trainer traint biedt volgens 
hen veel voordelen, zoals de trainingstijden de beperkte reistijd naar de training. 
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School 
Doordat de reistijden naar trainingen beperkt zijn en trainingen veelal plaatsvinden na 
schooltijd gaat weinig schooltijd verloren. Bovendien zijn duidelijke afspraken gemaakt met 
school over schooltijd die verloren gaat door de tennissport. De school is zeer bereid mee te 
werken en te zoeken naar oplossingen. De laatste afspraak die is gemaakt betreft de laatste 
twee jaar van haar Vwo-opleiding, die zij waarschijnlijk in drie jaar zal gaan doen. Wat dat 
betreft klagen ze absoluut niet over de medewerking vanuit school. 
 
Anne is begonnen met het spelen van clubtoernooien, daarna is ze ook andere 
clubtoernooien gaan spelen en vervolgens ging ze ook K5 t/m K1 toernooien spelen. Dit 
traject is heel geleidelijk verlopen, ook vanwege het feit dat Anne zichzelf lager inschatte dan 
haar werkelijke capaciteiten en dus niet te overmoedig was met het spelen van toernooien 
en andere wedstrijden. 
 
Een minder leuke kant van de sportloopbaan van hun dochter is dat ze heel gebonden zijn 
aan wat hun dochter doet met betrekking tot tennis. Ze houden met bijvoorbeeld het boeken 
van vakanties altijd rekening met de toernooien van hun dochter. Over het algemeen hebben 
ze wel een sociaal leven, maar houden met het maken van afspraken wel rekening met het 
tennis. Het dagelijkse leven thuis wordt in grote mate aangepast aan de sport, zoals de 
voeding en de nachtrust. De minder leuke kant voor Anne is dat ze niet altijd met vrienden tot 
laat leuke dingen kan ondernemen. Het leuke is uiteraard de winst die geboekt wordt en tot 
nu toe vindt ze voornamelijk het reizen naar het buitenland, waar ze overigens weinig van de 
omgeving ziet, nog erg leuk. 
 
Keuzes 
Het aandeel van de ouders in de keuzes die gemaakt worden, wordt steeds kleiner. Ze 
maakt inmiddels buiten de door de trainer verplichte toernooien om zelf de keuze om 
bepaalde toernooien wel/niet te spelen.  
 
Ouders 
De ouders van Anne vervullen de rol van chauffeur naar toernooien. Het vervoer naar 
trainingen verzorgt ze zelf door op de fiets te gaan. Vader is meestal aanwezig bij 
wedstrijden en moeder is daarvoor te gespannen waardoor haar dochter geïrriteerd raakt. 
Daarom gaat moeder zelden mee naar wedstrijden. Toen Anne een tijd geleden erg negatief 
op de baan stond hebben zij ingegrepen en er samen met een sportpsycholoog voor 
gezorgd dat deze ‘agressieve’ houding verdween. Bovendien geven de ouders buiten de 
sponsor om financiële steun en steun bij tegenslagen. Zonder sponsor zou deze wijze van 
sport overigens niet mogelijk zijn en zou hun dochter slechts op recreatief niveau kunnen 
spelen waardoor zij haar talent dus niet zou kunnen ontwikkelen. 
Een goede sportouder mag volgens hen absoluut geen agressieve rol aannemen. Een ouder 
moet neutraal zijn en er voor het kind zijn, langs de zijlijn. 
Thuis wordt weinig over tennis gesproken, alleen de belangrijkste dingen worden besproken. 
Het analyseren van de wedstrijd moet met de coach gedaan worden en heel beperkt met de 
ouders. Sportouders moeten vooral betrokken zijn bij de sport en de prestaties van hun kind. 
De rol van de ouders van Anne is de afgelopen jaren wel veranderd, namelijk van een 
beschermende naar een meer corrigerende en aanmoedigende rol. Door de bond wordt voor 
zover zij weten weinig begeleiding en aandacht besteed aan de rol van ouders. Wat precies 
het beleid en de voorzieningen zijn weten ze niet, omdat Anne niet bij de bond heeft 
getraind. Een voorbeeld wat ze noemen is dat ouders naar een aantal toernooien niet mee 
mogen. 
Het contact met de huidige trainer van Anne wordt onderhouden door onder andere 
ouderavonden die zij als zeer nuttig ervaren. Hierin wordt alles besproken aangaande het 
talentontwikkelingsproces. Onderwerpen die belicht worden zijn onder andere voeding, 
blessures, mentale aspecten en de rol van ouders. Bovendien vinden er regelmatig 
individuele gesprekken plaats waarin de voortgang van de sportloopbaan wordt besproken. 
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De ouders missen begeleiding in het zoeken naar financiële mogelijkheden. Zij zouden graag 
informatie krijgen over de financiële mogelijkheden voor de toekomst en eventuele 
contactpersonen om het financiële gedeelte wat minder moeilijk te laten zijn. Een nieuwsbrief 
zou hier een middel voor kunnen zijn.  
 
Trainer/coach 
Het contact dat de ouders met de trainer/coach hebben is over het algemeen goed, een 
enkel meningsverschil uitgezonderd. 
 
Gezin 
Binnen het gezin worden eigenlijk geen problemen ondervonden, volgens de ouders 
waarschijnlijk omdat ze de jongste uit het gezin is. De oudere zus die nog thuis woont, ziet 
het juist als iets positiefs, ze heeft het huis vaak voor zich alleen. 
 
Mentaal 
Dit is volgens de ouders van Anne bijna het belangrijkste aspect. Uit ervaring met hun 
dochter kunnen ze zeggen dat het een sporter tegen kan werken als dit aspect niet 
voldoende is ontwikkeld. Het is als ouder soms moeilijk je kind dit in te laten zien. Voor zowel 
het kind als de sporter is het vergelijken met andere kinderen erg leerzaam. Ze leren 
daardoor wat wel en niet ‘hoort’ en hoe hiermee omgegaan kan worden. Toen Anne een tijd 
geleden mentaal nogal zak was en zich ‘misdroeg’ op de baan is door de trainer een 
sportpsycholoog aangeraden. Ze heeft deze een paar keer per jaar bezocht en heeft hier 
veel van geleerd wat betreft zelfbeheersing op de baan. Het is belangrijker dat je lekker in je 
vel zit, als dit niet zo is gaan de prestaties achteruit en verdwijnt langzaam het plezier in de 
sport. 
 
Actoren / factoren 
Om het afhaken van talent te voorkomen moeten de verschillende factoren volgens de 
ouders van Anne in harmonie zijn. Hierbij valt te denken aan zowel fysieke als mentale groei, 
studie, de thuissituatie en het gezin. Problemen die zich thuis voordoen kunnen de harmonie 
van de aspecten sterk beïnvloeden. Het op elkaar afstemmen van de factoren is dus heel 
belangrijk. 
 
Competenties 
Een sporter moet volgens Bert en Annemieke Luijpen een goede motoriek hebben, 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen hebben, ‘gek’ zijn, jong zelfstandig zijn en discipline 
hebben. 
 
 
Tara Bollebakker 16 maart 2007 13.45 uur (60 minuten) 
 
Tara badmintont op dit moment bij B.C. de Zwaluwen in Prinsenbeek. Ze is begonnen toen 
ze tien jaar was. Daarvoor heeft ze verschillende sporten gedaan zoals judo, turnen en 
paardrijden. Ze wilde graag verschillende sporten proberen. Uiteindelijk deed ze alleen aan 
paardrijden en badminton en is ze gestopt met paardrijden omdat ze graag intensiever wilde 
gaan badmintonnen. Inmiddels was door haar trainer ook al geconstateerd dat ze talent voor 
de sport had. Het afgelopen jaar is ze meer tijd aan school gaan besteden en wat minder tijd 
aan haar sport. Met de combinatie van sport en school was ze een beetje laks en daarom 
werden de schoolresultaten minder goed. Ze speelt nu minder toernooien en speelt niet 
meer bij het NBBJ. Ze traint op dinsdag, vrijdag en soms op donderdag bij de vereniging en 
op maandag heeft ze privé-training van Hugo Gijselman die ze via haar eigen vereniging 
kent en haar een paar jaar geleden ook als talent herkende. Ze vindt het overigens niet erg 
dat ze nu wat minder traint. 
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De afgelopen jaren heeft Tara vooral als leuk ervaren en vooral bij het NBBJ in Boxtel was 
het gezellig, maar helaas moest ze daar stoppen om ze te oud werd voor de groep. Het doel 
dat zij wil bereiken is om uiteindelijk 2e of 3e divisie te gaan spelen. Als ze over anderhalf jaar 
gaat studeren verwacht ze dat ze nog minder tijd aan haar sport zal gaan besteden en deze 
dus minder intensief zal gaan beoefenen. Wedstrijden wil ze winnen voor haar eigen plezier. 
Als ze geen plezier in de sport zou hebben, zou ze minder wedstrijden winnen. Volgens haar 
is het vooral heel belangrijk dat ze voor zichzelf speelt en voor niemand anders. 
 
Traject 
Tara is begonnen met badmintonnen bij B.C. de Zwaluwen in Prinsenbeek. Na een half jaar 
is ze stage gaan lopen bij het toenmalige RTC, waar ze vanwege gebrek aan voldoende 
kracht niet werd aangenomen. Vervolgens is ze alsnog breedtetraingen gaan volgen bij het 
RTC, inmiddels NBBJ, en wilde heel graag bewijzen dat ze voldoende kwaliteiten had. 
Helaas was ze sinds vorig jaar te oud om bij het NBBJ te mogen trainen. Het feit dat haar 
motivatie voor intensief sporten de afgelopen maanden minder is geworden, komt volgens 
haar doordat ze naar haar idee al drie jaar op te laag niveau gespeeld heeft en naar haar zin 
te weinig geleerd heeft. Het team waarin ze competitie speelt beïnvloedt haar prestaties. Ze 
leert meer met gezellige en betere teamgenoten. 
 
De personen die de afgelopen jaren voor haar het belangrijkste zijn geweest zijn haar ouders 
voor het vervoer en de financiering van de sport en de trainer voor de techniek en het 
mentale aspect.  
 
School 
Ze vindt de combinatie van school en sport erg fijn, omdat na een vermoeiende dag op 
school het sporten juist ontspannend is. Ze vindt het vervelend dat ze soms niet kan trainen 
omdat ze dan teveel werk heeft voor school, maar soms heeft ze ’s avonds ook wel eens 
geen zin meer om te trainen. Ze baalt er vaak van dat ze na de training dan nog iets voor 
school moet doen. Gelukkig hoeft ze nooit eerder weg van school, maar de school is wel 
bereid mee te werken. Ze neemt haar schoolboeken wel mee naar toernooien, maar 
uiteindelijk kijkt ze er niet eens in.Uiteindelijk hoeft ze maar weinig te laten voor haar sport, 
vooral nu ze niet meer zo fanatiek speelt. 
 
Ouders 
Keuzes die ze maakt met betrekking tot de sport maakt ze zelf, maar ze bespreekt ze vooraf 
wel met haar ouders die dan advies geven. Tara beseft dat haar ouders heel belangrijk zijn 
en dat het zonder hun vervoer en financiële middelen niet mogelijk zou zijn de sport op deze 
manier te bedrijven. Ze is tevreden met de rol die haar ouders vervullen. Ze laten haar 
zelfstandig worden door haar bijvoorbeeld zelf toernooien te laten plannen. 
 
Mentaal 
Ze denkt dat het mentale aspect heel belangrijk is en dat het vooral op hoger niveau van pas 
kan komen bij het intimideren van de tegenstander. Tara vindt zichzelf mentaal niet sterk 
genoeg. Slechte prestaties kan ze moeilijk van zich afzetten. Mentale aspecten kunnen 
volgens haar verbeterd worden door het opdoen van ervaring in de sport. Sinds ze bij de 
senioren speelt heeft ze eigenlijk weinig geleerd. Haar trainer probeert haar vooral te leren 
rustig te blijven. Een voorbeeld van een moment waarop ze mentaal niet sterk genoeg was is 
haar stage bij het NBBJ. Omdat ze zich zo graag wilde bewijzen, raakte ze gespannen en 
verloor ze uiteindelijk haar wedstrijd. Wanneer ze speelt tegen een minder sterke 
tegenstander, verliest ze haar concentratie en moet ze uiteindelijk moeite doen om de 
wedstrijd alsnog te winnen. Tenslotte wordt haar zelfvertrouwen minder als ze merkt dat ze 
tijdens een wedstrijd mentaal niet sterk genoeg is. 
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Uiteindelijk is Tara door de drukte die ze had met school en de beperkte tijd voor een sociaal 
leven minder gaan trainen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat ze, vooral voor haar 
leeftijd en lichaamsbouw, nog wel ‘leuk’ speelt maar niet meer wordt gezien als zeer 
talentvolle speelster die in de toekomst op sportief gebied nog veel kan bereiken. Het 
afgelopen jaar heeft ze wel eens getwijfeld of ze wel door wilde gaan met fanatiek sporten. 
Het feit dat ze zichzelf niet meer zag groeien in de sport werkte voor haar demotiverend. Een 
sporter mag volgens Tara niet te arrogant zijn, moet vooral zichzelf blijven en bereid zijn 
samen te werken. 
 
 
Cindy van de Zwaan 26 maart 2007 19.30 uur (60 minuten) 
 
Cindy van de Zwaan is nu 14 jaar en is op 8-jarige leeftijd begonnen met badmintonnen bij 
B.C. de Zwaluwen in Prinsenbeek. Bij deze vereniging speelt ze nu nog steeds. Ze is door 
haar neef die ook bij deze vereniging speelde gaan badmintonnen. Voordat ze ging 
badmintonnen deed ze fanatiek aan turnen. Tegen de tijd dat ze bij de selectie mocht gaan 
turnen is ze met de sport gestopt omdat ze heel graag verder wilde met badminton. 
Ze zou in de toekomst graag nog 2e of 3e divisie willen spelen. Ze speelt sinds een paar jaar 
ook bij het NBBJ in Boxtel. Helaas is ze daar nu te oud voor en kan ze niet bij het NBBJ 
blijven spelen. Cindy zou heel graag verder willen komen met badminton, maar ze is niet 
goed genoeg om bij de beste talenten te horen. Ze gaat voorlopig wel door met de privé-
trainingen van haar Hugo Gijselman, want deze zijn namelijk erg leerzaam. Winnen doet ze 
voor de eer. Helaas wordt ze meestal tweede, maar ze zou graag nog eens eerste willen 
worden. 
Ze is niet van plan nog eens van vereniging te veranderen, omdat ze de vereniging veel te 
gezellig vindt. Bovendien denkt ze niet dat ze ooit een niveau zal bereiken dat de 
Prinsenbeekse vereniging ontgroeid. 
 
Haar trainer Hugo heeft er toentertijd voor gezorgd dat ze naar de selectiedag van het NBBJ 
ging. Daar is ze ook door andere trainers erkend als talentvolle badmintonster. Ze is na de 
eerste selectie meteen toegelaten, ondanks het feit dat het NBBJ toen veel strenger was dan 
het nu is. Behalve trainingen bij het NBBJ heeft ze ook breedtetrainingen gevold.  
De afgelopen jaren heeft ze als positief ervaren en heeft ze vooral veel plezier gehad in de 
sport. Ze vond het bij het NBBJ minder leuk dat er veel verplichte toernooien waren waarbij 
ze zich soms lager in moest schrijven dan haar niveau. 
 
School 
Ze had altijd voldoende discipline om na het trainen nog tijd aan school te besteden. Nadat 
haar laatste rapport niet zo goed was, zei haar docent dat dit kon komen door het feit dat ze 
na het trainen te weinig kennis in zich opnam. Ze is toen tijdelijk gestopt met trainen bij het 
NBBJ en inmiddels weer begonnen.  
De school gaat vrij gemakkelijk om met het combineren van sport en school. Cindy en haar 
ouders vinden school belangrijker dan het fanatiek sporten, dus als haar schoolprestaties 
minder worden zal ze minder aan de sport gaan besteden. Zij en haar ouders hebben dan 
ook nooit meningsverschillen over de combinatie van sport en school. 
 
Sociaal leven 
Soms kan ze niet naar feestjes omdat ze de volgende dag een toernooi heeft. Ze vindt dit 
niet erg maar soms wel moeilijk om ergens niet bij te kunnen zijn. 
 
Haar vader helpt haar met het maken van keuzes voor toernooien. Cindy kiest zelf haar 
partner. 
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Ouders 
De belangrijkste personen gedurende haar ontwikkeling zijn haar trainers en ouders 
geweest. Haar ouders hebben haar voornamelijk gesteund door hun aanwezigheid tijdens 
trainingen en wedstrijden, hulp in de breedste zin van het woord en het coachen. Haar 
ouders steunen haar met alles. Ze heeft niet het idee dat het binnen het gezin moeilijk is de 
aandacht te verdelen onder haar en haar broertje. Bovendien doet haar broertje aan voetbal 
en gaat haar vader ook mee naar zijn wedstrijden en trainingen. 
Ze vindt het niet moeilijk om te bepalen naar wie ze op bepaalde momenten moet luisteren. 
Ze denkt dat ze allemaal hetzelfde bedoelen, maar het op een andere manier duidelijk 
maken. 
 
Mentaal 
Het mentale aspect is volgens Cindy erg belangrijk, omdat je om te winnen zelfvertrouwen 
nodig hebt. Je moet uiteindelijk zelf leren met mentale aspecten om te gaan. De mentale 
gesteldheid bepaalt het winnen of verliezen van een wedstrijd. Zelf heeft ze wel eens 
verloren door een zwakke mentaliteit, maar ze heeft ook wel eens gewonnen door een juist 
sterke mentaliteit. Haar concentratie is niet altijd sterk; ze laat zich soms snel afleiden door 
bijvoorbeeld mensen langs de kant. Verder denkt ze dat ze wel goed met spanning om kan 
gaan. 
 
Factoren 
De drukte die ze soms op school heeft en haar sociale leven maken het soms wel eens 
moeilijk veel tijd en energie te besteden aan de sport. Ze heeft nog nooit overwogen om te 
stoppen met badminton. Soms als het slecht gaat tijdens een wedstrijd of training roept ze 
wel eens dat ze gaat stoppen, maar dat meent ze op dat moment niet. 
 
Competenties 
Een sporter moet volgens Cindy zichzelf nooit overschatten, een goede mentaliteit hebben, 
kunnen luisteren naar de trainer en tips en aanwijzingen kunnen/willen opvolgen. Bovendien 
moet een sporter niet alleen zijn eigen ding willen doen. Tenslotte moet een sporter tijdens 
een wedstrijd vrienden als vijand kunnen zien. 
 
 
Aafke Jacobs 13 maart 2007 13.30 uur (75 minuten) 
 
Aafke Jacobs, badmintontalent bij B.C. de Zwaluwen in Prinsenbeek, is op 7-jarige leeftijd 
begonnen met badmintonnen. Ze was toen eigen nog een jaar te jong om lid te mogen 
worden van de vereniging, maar de trainster constateerde op dat moment dat ze met name 
motorisch voldoende ontwikkeld was om te mogen beginnen. 
De afgelopen jaren heeft zij verschillende sporten (o.a. dansen) gedaan en heeft uiteindelijk 
gekozen voor badminton. Op dit moment traint ze buiten de toernooien en de competitie in 
het weekend om vier keer per week badminton. Ze heeft op maandag privé-training en traint 
op dinsdag, donderdag en vrijdag bij haar club. Bovendien helpt ze om de week met het 
geven van training aan de jongste badmintonners van de vereniging. De toernooien speelt ze 
in de B-klasse en dit niveau kan ze redelijk goed aan. 
Haar doel is uiteindelijk 1e of 2e divisie te kunnen spelen. Komend jaar zal ze voor de eerste 
keer 3e divisie gaan spelen. Afgelopen jaar heeft ze voor haar gevoel te laag gespeeld. 
Omdat ze slecht tegen de druk van het ‘moeten presteren’ kan heeft ze enkele wedstrijden 
verloren. Omdat ze behoefte aan een uitdaging heeft gaat ze komend seizoen hoger spelen. 
Als ze speelt tegen iemand waarbij haar kansen theoretisch gezien beperkt zijn, verdwijnt 
voor haar de druk en zorgt ze regelmatig voor verrassingen. 
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Traject 
Een aantal jaar geleden werd ze gevraagd voor het toenmalige RTC ofwel de NBBJ. 
Vervolgens mocht ze voorspelen bij het JTC om zich zo te kunnen bewijzen. Nadat ze een 
tijdje heeft gespeeld bij het JTC is ze daar gestopt mede omdat een van de trainers vond dat 
ze ‘iets’ niet had. Bovendien was ze zelf al van plan te stoppen met de trainingen bij het JTC. 
Voor haren waren de trainingen niet zwaar genoeg. Naar eigen zeggen is ze vooral na het 
JTC pas veel gegroeid in haar spel. Ze denkt dat wanneer ze bij het JTC was blijven spelen 
ze waarschijnlijk sneller was gegroeid en nu inmiddels meer had bereikt. Maar omdat ze zelf 
niet achter het JTC stond, is ze blij deze keuze gemaakt te hebben. In gesprekken met het 
JTC werden voornamelijk de negatieve dingen erg benadrukt en dat vond ze moeilijk. 
Bovendien vindt ze een persoonlijke band met haar trainer erg belangrijk en die had ze bij 
het JTC niet met alle trainers. Tenslotte is ze van mening dat het JTC erg streng is voor de 
nog jonge sporters. 
 
Winnen 
Aafke wil graag winnen omdat dit haar een kick geeft. Ze ziet dan dat ze beter is geworden 
en dat het trainen niet voor niets is geweest. Winnen doet ze voor zichzelf, maar ze vindt het 
fijn om te zien dat haar vader trots op haar is. 
 
Een goede trainer/coach is volgens haar heel belangrijk. Een trainer/coach moet bij de 
sporter passen en als dit niet het geval is en er wordt vooral naar het karakter van de sporter 
gekeken i.p.v. naar de kwaliteiten is het moeilijk om je ten opzichte van de trainer te 
bewijzen. Naar haar idee werkt de NBB niet altijd met trainers die deze twee aspecten apart 
van elkaar kunnen zien. 
 
Haar ouders zijn erg belangrijk in het traject dat ze doorloopt. Ze zorgen vooral voor vervoer 
naar toernooien en trainingen en investeren veel tijd, geld en energie. Bovendien ervaart ze 
de emotionele steun van haar ouders als heel belangrijk. Een andere belangrijke persoon is 
haar toenmalige trainer Tony van Dam die altijd vertrouwen heeft gehad in haar capaciteiten 
en haar persoonlijkheid.  
Tenslotte is haar huidige trainer Hugo Gijselman belangrijk omdat hij behalve het bijbrengen 
van onder andere tactiek en techniek ook praat over haar privé-leven buiten badminton en 
haar stimuleert en motiveert. Met hem heeft ze een persoonlijke band en dat beïnvloedt haar 
prestaties positief. 
 
De leuke kanten van het intensief sporten zijn voor haar het opbouwen van een goede 
conditie, veel plezier, bewondering die ze krijgt, de gezelligheid tijdens trainingen en 
toernooien, de hechte band met andere sporters en de kick van het winnen. Minder leuke 
kanten zijn voor haar de hoeveelheid tijd die aan de sport besteedt wordt waardoor soms 
minder tijd over is voor andere dingen, de regelmatige blessures door zware belasting, het 
geld dat haar ouders in de sport investeren en de mentale druk waar ze niet altijd goed mee 
om kan gaan. 
 
School 
Inmiddels is ze gewend aan het combineren van school met sport, maar omdat ze hard moet 
werken om op school goede resultaten te leveren is het niet altijd gemakkelijk. Gelukkig doet 
de school niet moeilijk wanneer sport op dat moment even belangrijker is. Soms blijft ze wel 
eens thuis van school vanwege blessures of toernooien. Ze moet wel alles wat ze mist 
inhalen, maar tot nu toe lukt dit met hard werken wel. Het komt ook regelmatig voor dat sport 
even moet wijken voor school, omdat het niet altijd lukt om belangrijke lessen of proefwerken 
te missen. Ze heeft zelden meningsverschillen met haar ouders over school. Ze hebben 
samen afspraken gemaakt en regels vastgesteld. Ze vindt het meestal niet moeilijk zich 
hieraan te houden, omdat ze weet dat school heel belangrijk is. Haar moeder helpt haar met 
het combineren van sport met school.  
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Het is erg belangrijk dat alles goed gepland wordt en dat op vaste tijden aandacht aan school 
besteedt word. Ze denkt dat dit zonder de hulp van haar ouders niet zo goed zou gaan. 
 
Sociaal leven 
De sport gaat bijna altijd voor een sociaal leven, maar ze ervaart dit zelf niet als een 
probleem omdat ze vindt dat er voldoende tijd overblijft voor vrienden en gezellige dingen. Ze 
laat zelden een training schieten. Haar vrienden begrijpen dat badminton belangrijk voor 
haar is. Bovendien weet ze precies wanneer iets wel/niet mogelijk is. 
 
Keuzes en beslissingen maken ze meestal zelf, maar wel in overleg met haar ouders 
waardoor ze wel eens beïnvloedt wordt door hen. Ze noemen de voor- en nadelen op en 
Aafke maakt vervolgens de keuze. Ze staat wel altijd achter de keuze die gemaakt wordt. Ze 
vindt de band die dit met haar ouders schept heel bijzonder. Haar vader geeft haar advies, 
informeert haar over belangrijke informatie, steunt haar en vindt het heel belangrijk dat ze 
doet wat ze zelf wil. 
Haar moeder helpt haar vooral met school en haar sociale leven en het plannen daarvan, 
haar vader helpt haar met alles wat met badminton te maken heeft. Ze hoopt dat haar ouders 
wat minder streng worden qua planning als ze wat ouder wordt. Haar ouders kennen haar zo 
goed dat ze precies weten wanneer ze welke rol aan moeten nemen. Ze wordt door haar 
ouders nooit ergens toe gedwongen en zegt dan ook dat het zonder de steun van haar 
ouders niet mogelijk zou zijn fanatiek te sporten. 
 
Voor badmintontechnische aanwijzingen volgt ze altijd de aanwijzingen van haar coach op 
en krijgt ze de steun voornamelijk van haar vader. Als ze niet weet wie op welk moment het 
beste advies geeft, kiest ze haar eigen weg. Ze ervaart dat het meestal het beste is om naar 
de coach te luisteren.  
 
Ze heeft het idee dat andere gezinsleden geen moeite hebben met de planning rond haar 
badmintonsport. Badminton is heel vaak thuis geen gespreksonderwerp. Bovendien wordt de 
aandacht tussen haar en haar broertje, die ook veel tijd in zijn sporten investeert, goed 
verdeeld. 
 
Mentaal 
Ze denkt dat het mentale aspect bij sport heel belangrijk is en verbetert naarmate je als 
sporter ouder wordt. Hoe verder je in de sport komt, hoe belangrijker een goede mentaliteit 
wordt. Wanneer ze te maken heeft met de druk van presteren is ze mentaal niet altijd heel 
sterk, dan gaat ze fouten maken en durft ze weinig risico’s te nemen. In een dubbelspel heeft 
ze hier minder moeite mee omdat ze elkaar dan kunnen steunen, motiveren en stimuleren. 
Soms verliest ze een derde set wel eens omdat ze dan mentaal minder sterk is dan haar 
tegenstander. 
Zelfvertrouwen, concentratie, motivatie en het omgaan met tegenslagen zijn voor haar 
belangrijke mentale aspecten. Haar zelfvertrouwen is in tegen stelling tot een paar jaar 
geleden goed. Wel kent ze veel zenuwen voorafgaand aan een wedstrijd. Met haar 
concentratie heeft ze door de adrenaline wel eens moeite. Ze vindt dat ze erg gemotiveerd is 
dat ze soms slecht tegen tegenslagen kan. Op dat moment heeft ze dan niet voldoende 
zelfvertrouwen, maar gelukkig peppen andere spelers waar ze goed mee omgaat haar dan 
op. Haar vader is dan wel teleurgesteld, maar als ze haar best heeft gedaan, is dit geen 
probleem. Als iets in haar privé-leven even niet zo goed gaat, bijvoorbeeld de prestaties op 
school, heeft deze invloed op haar mentale gesteldheid. 
Ze zou graag rustiger willen blijven tijdens bijvoorbeeld een verlenging en in bepaalde 
situaties nog zelfverzekerder willen zijn. Bij blessures wil ze graag leren positief te blijven. Ze 
leert steeds meer om de tegenstander te kunnen intimideren. Ze straalt op de baan uit wat 
ze voelt en dat is volgens haar in veel gevallen al intimiderend genoeg. Ze laat zich soms 
zelf snel door de tegenstander intimideren, Jimmy haar clubgenoot, helpt haar daarmee 
beter om te leren gaan.  
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Actoren / factoren 
Aspecten die voor haar de meeste invloed hebben op haar proces zijn de combinatie van 
school met sport, een sociaal leven en de mentale druk die ze vaak voelt. Overigens heeft ze 
in het dagelijkse leven veel profijt van de mentaliteit die ze met sporten heeft ontwikkeld. Ze 
heeft nu meer zelfvertrouwen en is zelfverzekerder doordat ze nu ergens in uitblinkt.  
 
Soms twijfelt Aafke wel eens of ze door wil gaan met fanatiek sporten en dan voornamelijk bij 
meerdere malen onnodig verlies in een bepaalde periode. Als ze geen uitdaging heeft in de 
sport, waar ze heel veel behoefte aan heeft, heeft ze geen zin meer om veel in de sport te 
investeren. De hogere divisie waarin ze volgend seizoen gaat spelen is een grote uitdaging 
voor haar en ze hoopt dan ook veel te leren. 
 
Een sporter die hoge prestaties levert moet volgens haar tegen zijn verlies kunnen, zichzelf 
kunnen motiveren, zelfverzekerd zijn en dat ook uitstralen, houding hebben, voor jezelf 
opkomen en een doel hebben. Wat betreft de doelen is ze van mening dat je niet teveel 
doelen moet hebben, want als het doel niet bereikt wordt is de kans groot dat het plezier in 
de sport verdwijnt. Voor haarzelf is het hebben van plezier in de sport namelijk het 
allerbelangrijkste. 
 
 
Ineke Maes 16 maart 2007 17.00 uur (75 minuten) 
 
Ineke Maes is moeder van een badminton spelende zoon en dochter. Zij spelen bij het TTC 
in Geldrop en spelen bovendien bij badmintonclub Roosterse bc. Haar leven als sportouder 
bestaat vooral uit veel rijden van en naar trainingen. Ze besteden gemiddeld tien uur aan 
alleen het rijden naar trainingen en de reistijd naar toernooien komt hier nog extra bij. Haar 
rol als sportouder bestaat vooral uit het scheppen van voorwaarden en het plannen en 
organiseren van zowel de sport als de thuissituatie. Gelukkig heeft ze werk waarbij enige 
speelruimte qua tijd mogelijk is. Als ze dit niet had gehad, was het erg moeilijk geweest 
zoveel tijd te investeren in de sport van haar kinderen. Mede door de fanatieke 
sportbedrijving van haar kinderen is ze financieel gezien genoodzaakt te werken. Ze denkt 
dat het niet verstandig is de kosten uit te rekenen, maar het feit dat de familie een tweede 
auto heeft aangeschaft en gemiddeld 45.000 km extra rijdt voor de sport geeft aan hoe hoog 
de kosten kunnen oplopen. Ze beleeft vooral veel plezier van de sport en geniet ervan. Zelf 
heeft ze vroeger een topsportcarrière gehad binnen de tafeltennissport en daarvan veel 
geleerd. Haar ervaring helpt haar bij de begeleiding en ondersteuning van haar kinderen.  
 
NBB 
Ze ervaart de voorzieningen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van talent binnen de 
NBB positief. Voornamelijk de bij de bond aangesloten vereniging waar haar kinderen spelen 
werkt samen met een zeer goede trainer en daarmee is de club zeer gericht op talent. Vanuit 
de club zijn haar kinderen voorgedragen bij het RTC, doorgestroomd naar het JTC en TTC in 
het trainingscentrum in Geldrop en de nationale selectie. Sinds 2 a 3 jaar worden deze 
trainingen centraal georganiseerd. De doorstroom is vooral heel geleidelijk aan gegaan en 
goed georganiseerd. Helaas is er geen onkostenvoorziening vanuit de bond, maar ze 
begrijpt dat dit financieel onhaalbaar is. Dit is echter wel jammer, aangezien dit niet door 
iedereen gefinancierd kan worden waardoor bepaalde talenten geen kansen kunnen worden 
geboden. Maes vindt dat ze als ouder veel terug krijgt voor de financiële investeringen die zij 
en haar man doen. Hun kinderen krijgen immers van een deskundige trainer kwalitatieve en 
intensieve training. Ze moet als ouder veel zelf regelen, omdat dit door de bond beperkt 
gedaan wordt. Het feit dat ze zelf een fysiotherapeut, diëtiste en sportpsycholoog hebben 
uitgezocht heeft vooral voordelen. Ze vindt het een prettig idee dat de deskundigen geen 
club- of bondsbelangen hebben. Maes maakt weinig gebruik van het Olympisch Steunpunt. 
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Wel leest ze de informatiemap die zij beschikbaar stellen en bekijkt wekelijks de website voor 
actuele informatie over bijvoorbeeld toernooien en ontwikkelingen binnen de bond. 
Wat volgens Maes verbeterd zou moeten worden is het contact dat trainers van de 
verenigingen, het JTC en TTC onderling hebben. Ten tweede is het soms moeilijk dat 
iedereen zijn/haar eigen belangen heeft en dat maakt het noodzakelijk om bij een vereniging 
te spelen. Op deze manier kan gemakkelijker deelgenomen worden aan competities en 
toernooien. Trainingen binnen het TTC zijn erg sterk gericht op de groep, wat absoluut 
voordelen heeft, maar zou meer gericht moeten zijn op individuen aangezien niet een kind 
hetzelfde is en op dus op dezelfde manier benaderd kan worden. Maes vindt het jammer dat 
het TTC en de vereniging niet reageren op de toernooischema’s die zij bij de trainers 
inlevert, als ze dit wel zouden doen zouden trainingen hierop beter aangepast kunnen 
worden. Tenslotte zouden zoals bij het JTC individuele gesprekken gehouden kunnen 
worden, volgens Maes is dit net zo belangrijk als bij de jongere trainingsgroep. 
 
Volgens Maes zijn de minder leuke kanten van het talentontwikkelingsproces voor het kind 
dat ze verliezen, wel eens leuke dingen moeten laten en het hardlopen in de vrije tijd. 
Gelukkig heeft ze het idee dat de leuke kanten voor haar kinderen de minder leuke kanten 
overtreffen. De leuke kanten zijn volgens haar dan ook de contacten die haar kinderen 
opdoen in de ‘badmintonwereld’, het leren omgaan met verlies en van zichzelf zien dat ze 
zich daarin verbeteren, de nieuwe ervaringen die ze opdoen en ten slotte de complimenten 
en de beloning die ze ontvangen voor prestaties. Maes merkt dat haar kinderen op school 
veel profijt hebben van dingen die ze binnen de sport ontwikkeld of geleerd hebben. Door de 
sport zijn ze bijvoorbeeld zelfstandig in het dagelijkse leven en kunnen ze beter dan 
leeftijdsgenoten omgaan met tegenslagen. Het nemen van rust voor het kind is overigens erg 
belangrijk. 
 
School 
Maes is van mening dat school het belangrijkste is en dat dus daarom gezocht moet worden 
naar een goede combinatie hiervan met sport. Het geluk van haar kinderen is dat ze beide 
gemakkelijk leren en dus relatief weinig tijd aan de studie hoeven te besteden. Bovendien 
zitten haar kinderen op de LOOT-school in Sittard, die overigens niet ver van hun 
woonplaats is. Ze kunnen hier op de fiets naartoe, waardoor weinig tijd aan reizen verloren 
gaat. Wanneer medewerking van school nodig is, is een telefoontje naar de desbetreffende 
persoon voldoende voor toestemming. In overleg is alles mogelijk. Ze vindt een zo normaal 
mogelijk leven voor de kinderen belangrijk en dus geen leven waarbij ze op hun tenen 
hoeven te lopen voor bijvoorbeeld school. Het dagelijkse leven is voor de kinderen 
vermoeiend en zwaar, maar voorlopig nog niet problematisch. Wat dat betreft verloopt de 
combinatie van sport en school bij haar kinderen heel goed en is ze daarom ook blij dat ze 
voor een LOOT-school hebben gekozen. Tot nu toe heeft ze geen meningsverschillen met 
haar kinderen over de combinatie van sport en school en de hoeveelheid aandacht die ze 
daaraan besteden. 
 
Sociaal leven 
Een sociaal leven naast de sport kan goed gemist worden, mits zich binnen de sport wel een 
soort van sociaal leven afspeelt en het kind de wil heeft het een en ander te moeten laten om 
de sport fanatiek te bedrijven. Aangezien haar kinderen zeer fanatiek en gemotiveerd zijn 
voor hun sport, komt hun sociaal leven buiten de sport op een laag pitje te staan. Op school 
hebben ze overigens wel vrienden en vriendinnen. Maes heeft veel begrip voor de situatie, 
waarschijnlijk ook door de ervaring die ze zelf heeft binnen de topsport. Ze ziet dit dan ook 
als een voordeel. Ze brengt veel tijd door met haar kinderen door onder andere de lange 
reistijden en haar aanwezigheid bij wedstrijden en toernooien. Ze denkt dat het contact wat 
ze met haar kinderen heeft daarom van hoge kwaliteit is en ze een speciale band hebben. 
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Keuzes 
Haar kinderen maken de keuzes steeds meer zelf. Wel legt ze hen de voor- en nadelen voor 
en geeft ze advies. Een beslissing maken ze uiteindelijk zelf, omdat ze denkt dat haar 
kinderen er inmiddels zelfstandig genoeg voor zijn. Maes geeft bewust geen begeleiding bij 
wedstrijden en denkt dat haar kinderen zelf moeten kiezen voor de persoon waar ze op 
verschillende momenten behoeften aan hebben. Als ze haar nodig hebben, zal ze er 
uiteraard voor haar zijn. Ook de keuze voor badminton hebben haar kinderen zelf gemaakt.  
 
Ouders 
Maes heeft haar kinderen bewust niet gestimuleerd om tafeltennis te gaan spelen, omdat ze 
niet de ouder wilde zijn die hen technisch advies zou geven. Ze wilde haar kinderen steunen 
als ouder en niet als ex-topsporter. Ze steunt haar kinderen vooral preventief dat wil zeggen 
dat ze hen helpt met voeding, huiswerk, het wassen van kleding, het laten nemen van rust 
en ondersteuning in het mentale gedeelte. Ze probeert hen door hen te ‘ontzien’ problemen 
te voorkomen. 
Bij het als ouder leveren van een goede bijdrage is het belangrijk de sport van het kind te 
laten zijn,  hen alles mee te geven wat van pas kan komen en het beste voor het kind te 
willen door zelf een stap terug te zetten. Maes is zich als ouder bewust van de mogelijkheid 
tot afhaken, maar zal ongeacht het moment van afhaken van haar kinderen nooit spijt krijgen 
van de investeringen die zij en haar man gedaan hebben. Ze vindt dat de sport een positieve 
invloed heeft op haar kinderen en dit is voor haar heel veel waard. Als ouder verplaatst ze 
zich steeds meer naar de achtergrond. Dit doet ze heel bewust omdat ze weet dat haar 
kinderen op bepaalde gebieden steeds beter zonder haar kunnen. Ze vindt het jammer dat 
ouders vaak door andere partijen niet als ouders worden gezien en daarom niet de aandacht 
en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Voor een trainer bijvoorbeeld is het contact met 
de ouders moeilijk, vanwege de verschillende belangen die zij hebben. 
De begeleiding van ouders is naar haar mening minimaal. Ouders hebben over het 
algemeen zelf veel vragen en die worden nauwelijks beantwoord, maar door het zelf ervaren 
als ouder heeft ze inmiddels veel geleerd. Ook binnen het trainingscentrum in Geldrop is de 
begeleiding minimaal en er komt dan ook weinig initiatief vanuit de trainer. Een wel positief 
feit binnen het JTC/TTC Geldrop is de manager die regelmatig trainingen en wedstrijden 
bezoekt en contact zoekt met de ouders. Binnen het TTC wordt tweemaal per jaar informatie 
verstrekt richting de ouders en het Olympisch Steunpunt organiseert eenmaal per jaar een 
bijeenkomst. 
Een stap richting verbetering zou gezet kunnen worden door regelmatig ouder-kind-trainer 
gesprekken te laten plaatsvinden. Voor kinderen ouder dan 16 jaar is dit minder belangrijk, 
omdat ze steeds zelfstandiger worden en dus in mindere mate de hulp van ouders nodig 
hebben.  
 
Gezin 
Over het algemeen worden door de sport van haar twee kinderen weinig problemen 
ondervonden binnen het gezin. Wel is het niet altijd gemakkelijk voor het derde kind in het 
gezin dat wel sport maar niet p het hoogste niveau. Daarom probeert ze met haar zoveel 
mogelijk uitjes te plannen en als het moet in combinatie met de sport van haar andere 
kinderen. Zo boekt ze tijdens toernooien bijvoorbeeld een overnachtingsplaats waar voor 
haar andere dochter ook wat leuks te doen is, zoals de camping die ze voor volgend 
weekend tijdens het NJK hebben geboekt bij vakantiepark Duinrell in Wassenaar. Een leuk 
voorbeeld daar is overigens het feit dat haar sportende kinderen heel graag gebruik zouden 
willen maken van het spectaculaire zwembad op het park, maar dit niet zullen doen omdat 
het risico dat ze de volgende dag niet fit zijn voor de wedstrijd te groot is. De andere dochter 
kan dit uiteraard wel en zal dit samen met broers en zussen van andere sporters zeker doen. 
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Mentaal 
Mentaal sterk zijn is voor een fanatieke sporter heel belangrijk. Zonder een sterke mentaliteit 
is het heel moeilijk en bijna onmogelijk goede resultaten te behalen. Ze kunnen dit 
ontwikkelen door vooral veel ervaring op te doen. 
Bovendien kan een sportpsycholoog hier extra kennis over geven, omdat hij/zij onafhankelijk 
is en dus verder geen belangen heeft. Ze heeft door de hulp van een sportpsycholoog meer 
inzicht gekregen in de gedachten van haar zoon als sporter en de ervaring hiermee is dan 
ook dat haar zoon hier veel baat bij heeft gehad en mentaal sterker is geworden. Een 
zwakke mentale gesteldheid kan volgens Maes uiteindelijk het afhaken van talent 
veroorzaken als hij/zij bijvoorbeeld niet met stress en spanning om kunnen gaan. Een talent 
moet zich vooral niet alleen op winnen focussen, maar juist op verbetering. Bovendien moet 
men voorkomen dat de druk vanuit de trainer of thuis te groot wordt. Het plezier van de sport 
moet altijd voorop blijven staan. 
 
Factoren die veel invloed hebben op de wijze waarop een kind zich ontwikkeld zijn fysieke 
gesteldheid, motivatie, mentale gesteldheid, techniek, tactiek en het wel/niet hard willen 
werken. Competenties die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van talent zijn het voor zichzelf 
kunnen zorgen, plannen & organiseren, initiatief nemen, stressbestendig zijn, 
zelfstandigheid, assertiviteit, communicatief vaardig, discipline en leergierig zijn wat vaak 
aangeboren is. Heel veel vaardigheden kunnen met elkaar gecompenseerd worden, maar ze 
moeten toch wel in enige mate aanwezig zijn. Zo kunnen minder ontwikkelde vaardigheden 
alleen gecompenseerd worden met zeer sterke vaardigheden. 
Het afhaken van talent wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de ouders, als zij 
geen volledige medewerking kunnen/willen geven wordt het voor talent tot een bepaalde 
leeftijd heel moeilijk en bijna onmogelijk door te gaan met hun sportieve ontwikkeling. 
 
Bij vooral jonge kinderen moet zoveel mogelijk gedacht en gekeken worden op lange termijn. 
Dit komt namelijk de lichamelijke en psychische ontwikkeling ten goede. Volgens Maes wordt 
binnen de badmintonsport vooral vanuit het kind gekeken en is er slechts in beperkte mate 
sprake van ‘vriendjespolitiek’. Voor een talent is het belangrijk dat zij continue resultaten 
laten zien, als ze dit niet doen groeien ze te weinig en zullen ze uiteindelijk de top niet 
bereiken als andere talenten deze resultaten en groei wel bereiken. Zoals eerder genoemd 
vindt Maes intrinsieke motivatie voor de sport heel belangrijk, maar ze denkt wel dat dit 
gestimuleerd kan worden. Bovendien noemt ze het contact en de band tussen ouders 
onderling heel gezellig. 
 
Tenslotte zijn de tips van Ineke Maes voor de website voor ouders van talent dat ze website 
vooral actueel moet blijven en veel ervaringen van ouders, talenten, topsporters etc te lezen 
zijn. Ze zou zeker geïnteresseerd zijn in een logboek en het kunnen plaatsen van foto’s van 
de ontwikkeling van haar kinderen binnen een eigen digitale omgeving. 
 
 
Gay Gayet 20 maart 2007 18.15 uur (105 minuten) 
Aangezien het gesprek tijdens een training plaatsvindt, zijn nog meer ouders aanwezig die 
zich regelmatig in het gesprek hebben gemengd. Het gesprek met Gaby Gayet is uiteindelijk 
een interessante groepsdiscussie geworden waaraan onder andere ook Ellen van Gils 
(moeder van Jelle  Maas), de vader van Soraya de Visch Eijbergen en trainer Gerben 
Bruijstens aan deelnamen. 
 
Gaby Gayet is de moeder van badmintontalent Nick Fransman. Hij speelt op dit moment bij 
het TTC in Geldrop en behoort tot de Nationale selectie < 17 jaar. Hij is 15 jaar en speelt bij 
B.C. Smashing in Wijchen. Ze ervaart het leven als sportouder vooral als erg druk. De 
ontwikkeling van haar zoon is gelukkig heel geleidelijk gegaan. Omdat ze er langzaam is 
ingegroeid is ze continue haar grenzen blijven verleggen. Soms vindt ze het wel moeilijk dat 
ze minder over haar kind te zeggen heeft en dat andere beslissingen voor hem maken.  
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Ze is steeds beter gaan aanvoelen wat op bepaalde momenten kan, mag en moet. 
Uiteindelijk is het leven als sportouder voor haar erg belastend en bestaat haar leven vooral 
uit het regelen van en voor de sport van haar zoon. Zowel Gaby Gayet als Ellen van Gils de 
moeder van Jelle Maas doen dit alleen maar omdat dit is wat hun kind graag wil.  
Als ze van te voren hadden geweten welke impact de sport op hun leven zou hebben, 
hadden ze de keuze nooit gemaakt. Uiteindelijk hebben ze geen spijt van hun beslissing 
omdat het veel leuke dingen met zich meebrengt, maar ze zouden de keuze geen van 
beiden nog eens maken. Kortom, hun leven is door de sport van hun kind altijd druk. 
 
NBB 
Gayet en van Gils zien de communicatie naar spelers en ouders als een zwak punt van de 
badmintonbond. Er wordt niet/nauwelijks informatie verstrekt naar de ouders en deze worden 
dan ook nauwelijks begeleid. Er wordt echter wel voldoende aandacht besteed aan de 
kinderen. Ouders hebben geen idee waar ze op bepaalde momenten aan toe zijn. In het 
verleden zou bovendien teveel geld geïnvesteerd zijn in de topsport en te weinig in jong 
talent. Dat is de reden dat er nu een soort van gat zit tussen de ‘oude garde’ en de 
toekomstige toppers. Een aantal jaar geleden is de reiskostenvergoeding vanuit de bond 
weggevallen, dit wordt gezien als een groot gemis aangezien de kosten die voor de sport 
gemaakt worden erg hoog oplopen.    
 
TTC 
Over het TTC in Geldrop zijn de ouders erg positief, vooral als ze dit trainingscentrum 
vergelijken met andere TTC’s. Gayet en de andere ouders missen eigenlijk niets binnen het 
trainingscentrum. De ouders laten van zich horen en gelukkig geeft het TTC hier ook de kans 
voor zodat beide partijen tevreden gesteld kunnen worden. Binnen het TTC worden de 
ouders zo goed mogelijk betrokken bij de sportieve ontwikkeling van hun kind. 
 
Gayet omschrijft het traject dat haar zoon Nick tot nu toe heeft doorlopen als stapsgewijs. 
Nick heeft het traject gemakkelijk doorlopen, omdat hij altijd heel constant is geweest en 
alles vrij gemakkelijk ging. Nick is begonnen bij de vereniging, al snel kwam hij terecht bij het 
JTC in Geldrop waarna hij doorstroomde naar het TTC in Geldrop waar hij uiteindelijk 
geselecteerd werd voor de Nationale selectie. Volgens Gayet en van Gils is het vooral voor 
het kind erg belangrijk dat de ontwikkeling geleidelijk en gefaseerd verloopt. 
 
Volgens van Gils en de moeder van Jeroen kunnen de beperkte sociale contacten buiten de 
sport om een minder leuke kant zijn van het gehele proces. Gayet vertelt juist dat haar zoon 
Nick hier helemaal geen moeite mee heeft en dit niet als een minder leuke kant ziet. Hij heeft 
binnen de sport zijn eigen dingen. De leuke kanten zijn volgens het drietal de teamspirit 
binnen de trainingsgroep en met andere spelers zowel nationaal als internationaal. 
Bovendien ervaren hun kinderen het zelfvertrouwen wat ze opbouwen en wat het leven voor 
hen gemakkelijker maakt en de sociale bagage die ze meenemen als leuke kanten van het 
gehele traject. Gelukkig overtreffen de leuke kanten de minder leuke kanten. 
 
School 
Alle kinderen van bovenstaande personen volgen het reguliere onderwijs. Ze hebben geen 
van allen ooit ver vooruit gekeken en doorlopen het proces dus stap voor stap. Het grote 
nadeel van de LOOT-scholen is dat ze vaak ver weg zijn, waardoor kinderen veel tijd aan 
reizen verliezen. Tot nu toe worden weinig tot geen problemen ondervonden binnen het 
reguliere onderwijs. Van te voren vindt overleg plaats en dit verloopt tot nu toe feilloos. 
School geeft wel aan dat wanneer de prestaties op school slecht worden, de school in veel 
mindere mate mee zal gaan werken. Op deze manier is school op dit moment goed te 
combineren met het fanatieke sporten. Voor Gayet is school uiteindelijk het 
allerbelangrijkste, omdat ze wil dat haar zoon terug kan vallen op een maatschappelijke baan 
wanneer het in de sport niet lukt. Als het bij haar zoon ooit slecht gaat op school, moet hij 
stoppen met de sport en dat weet hij.  
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De sport is voor hem heel belangrijk en daarom doet hij zijn uiterste best school en sport 
goed met elkaar te combineren. Van Gils zegt dat ze haar zoon niet zal laten stoppen met 
sport als zijn prestaties op school slecht worden. Sport is voor hem heel belangrijk, als ze dit 
van hem afneemt gaat hij ‘kapot’, de sport is voor de ontwikkeling van haar zoon als mens 
heel belangrijk.  
De zoon van Gayet vertelt dat het bij haar zoon op school mogelijk is gemiste lessen in te 
halen. Op bepaalde tijdstippen kunnen studenten door zichzelf in te schrijven collectief 
vakken inhalen die ze gemist hebben of waar ze extra aandacht aan willen besteden. 
Gayet verteld dat ze wat de combinatie van sport en school betreft een veeleisende moeder 
is. School is voor haar zoals eerder gezegd het allerbelangrijkste. Gayet en haar zoon 
hebben bijna nooit meningsverschillen over school, waarschijnlijk vanwege het feit dat haar 
zoon het erg goed doet op school en er relatief weinig voor hoeft te doen. 
 
Gayet en haar zoon hebben wel eens meningsverschillen over bijvoorbeeld het gezinsleven. 
Gayet wil graag iets terug voor de investeringen die zij doet en ziet dan ook graag dat Nick 
gewoon deelneemt aan het gezinsleven. ’s Avonds wil ze graag dat hij ook even met de rest 
van het gezin beneden komt zitten en aandacht besteed aan zijn jongere broertjes. Ze 
probeert daarover duidelijke afspraken te maken die ook nagekomen moeten worden. Ze 
vindt het heel belangrijk dat er na en naast de sport nog meer is. 
 
Over de mogelijkheid voor hun zoons om in de toekomst intern op Papendal te gaan 
verblijven, zegt ze dat wanneer deze mogelijkheid aangegrepen wordt het belangrijk is om 
op eigen niveau te blijven ontwikkelen en niets overhaast te doen. 
 
De keuzes die hun kinderen maken worden altijd besproken met de ouders. Ze worden 
echter wel steeds zelfstandiger. Keuzes die besproken worden hebben bijvoorbeeld te 
maken met het spelen van bepaalde toernooien buiten de door het TTC verplichte 
toernooien om en het wel/niet trainen bij blessures. 
 
Ouders 
De rol die de ouders vervullen heeft voornamelijk te maken met het continue plannen en 
organiseren, vervoer van en naar trainingen en wedstrijden, het investeren van tijd, financiële 
investering, dienen als uitlaatklep van het kind en het inleveren van vrije tijd. 
Binnen het gezin is het vaak moeilijk de aandacht te verdelen. Regelmatig moet bij de familie 
Gayet een oppas ingeschakeld worden. Vooral de jongste zoon vindt het heel erg dat zijn 
broer en moeder vaak weg zijn. Ze hoeven niet actief met hem bezig te zijn, maar hij vindt 
het gewoon belangrijk dat ze er zijn. Het is ook moeilijk om de partner regelmatig te blijven 
zien, omdat een van de twee weinig thuis is en bijvoorbeeld ’s avonds pas laat thuis is en de 
weekenden vaak weg is. 
Het is erg belangrijk dat een ouder achter het kind blijft staan en geen druk legt op het kind. 
Een goede ouder geeft zijn/haar kind vertrouwen en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 
Bovendien is het belangrijk dat het kind zich niet bezwaard gaat voelen over de 
investeringen die je als ouder voor de sport doet. Tijdens wedstrijden zou een ouder zich op 
de achtergrond moeten houden en zich neutraal op moeten stellen. Zonder goede ouders 
zullen de meeste kinderen minder presteren. 
Naarmate het kind ouder wordt neemt het steeds meer beslissingen zelf. Als ouder moet je 
dan echter wel steun en toeverlaat blijven. Op latere leeftijd zou een ouder, afhankelijk van 
het kind, vanuit moeten gaan dat als ze steun nodig hebben hier wel om zullen vragen. 
Door de NBB wordt nauwelijks aandacht besteed aan de begeleiding van ouders. De NBB is 
zich er wel van bewust dat dit belangrijk is, maar verstrekt helaas alleen af en toe informatie 
per e-mail. Je weet als badmintonouder niet wat je van bepaalde dingen kan verwachten en 
wat verwacht wordt met betrekking tot de rol als ouder, mentaliteit van de ouder en de wijze 
waarop het gezin omgaat met de sport van het kind. De NBB kan helaas geen continuïteit 
garanderen, omdat het traject wat doorlopen wordt continue verandert.  
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De ouders zouden met name graag eerder informatie ontvangen over de internationale 
toernooien.  
 
Mentaal 
Mentale gesteldheid is volgens de ouders het allerbelangrijkste. Dit aspect kan prestaties 
voor 100% belemmeren. Van de trainer hebben ze geleerd dat ze op momenten dat 
gepresteerd moet worden, de ‘onzekere persoonlijkheid’ thuis gelaten moet worden. 
Talentvolle jonge sporters moeten leren omgaan met dit aspect. Een mental coach kan hier 
tijdens wedstrijden enorm bij helpen. Talent zou hier bovendien structureel in begeleid 
moeten worden. Belangrijke mentale aspecten zijn zelfvertrouwen, het kunnen uitstellen van 
een ‘mentale dip’, het leren omgaan met verlies, het kunnen accepteren van betere 
tegenstanders, het voorkomen van angst voor tegenslagen zoals bijvoorbeeld blessures. 
 
Actoren en factoren 
De belangrijkste aspecten die de ontwikkeling van jonge talentvolle sporters kunnen 
beïnvloeden zijn school, ouders, veranderende interesses op een bepaalde leeftijd en het op 
een bepaald moment voorbij gestreven worden door andere sporters. 
 
Competenties 
De competenties die volgens de ouders belangrijk zijn bij de sportieve ontwikkeling van 
talent zijn uiteraard het beschikken over talent, het hebben van (spel)inzicht, discipline, 
kunnen samenwerken, drive hebben / sterk gemotiveerd zijn en vooral plezier hebben in de 
sport. 
 
Tenslotte merkt van Gils nog op dat het opvallend is dat de jonge badmintonners allemaal 
een beetje dezelfde type kinderen zijn en over het algemeen rustig. 
 
 
Ad Jacobs 19 maart 2007 20.00 uur (90 minuten) 
 
Ad Jacobs en zijn vrouw Lia zijn sportouders van de 15-jarige badmintonster Aafke Jacobs. 
Zij is een talentvolle speelster die nog ver kan komen in haar sport, maar zal naar 
verwachting de Nederlandse top niet meer kunnen halen. Ondanks dit is ze erg fanatiek in 
hetgeen ze doet. Het leven van Jacobs en zijn vrouw als sportouder is de afgelopen tijd 
steeds rustiger geworden. Zijn dochter is wat minder vaak gaan trainen en wordt bovendien 
ouder en dus zelfstandiger waardoor minder van haar ouders verwacht wordt. Aafke traint 
niet meer bij de bond, maar alleen nog bij de club en bij een privé-trainer. De belangrijkste rol 
die zij als ouders vervullen is de rol van ‘voldoen aan de vraag’ van hun dochter. In principe 
moet ze alles zelf regelen, maar als ze hulp nodig heeft kan ze te allen tijde een beroep doen 
op haar ouders. Ze vinden het belangrijk dat de behoefte van hulp en ondersteuning uit het 
kind moet komen en dat zij zich als ouders niet moeten ‘opdringen’. De 
badmintondoelstellingen voor de komende jaren zijn de doelstellingen van zijn dochter en 
niet van zichzelf. Tegenwoordig voorziet Jacobs ook minder in de vorm van vervoer. Hij leent 
tegenwoordig zelfs zijn auto aan de oudere medespeelster van zijn dochter, zodat zij zelf het 
vervoer naar het toernooi kunnen verzorgen. Het is volgens hem goed dat zijn dochter 
zelfstandiger wordt. Hij laat haar rustig haar gang gaan en merkt dat ze vanzelf wel tegen 
dingen aanloopt waarover ze onvoldoende heeft nagedacht en daar leert ze alleen maar van. 
De afgelopen jaren heeft hij vooral als heel leuk ervaren en hij heeft gemerkt dat hij en zijn 
dochter elkaar heel erg stimuleerde. 
 
NBB 
Het traject dat talenten in deze regio doorlopen kent een aantal stappen te weten het trainen 
bij de eigen vereniging, breedtetraining, NBBJ in Boxtel en het JTC/TTC. Het nadeel van de 
meeste van de fasen is dat enkel gebruik gemaakt kan worden van vrijwilligers. De criteria 
van doorstroom naar een volgende fase zijn vaak onduidelijk en weinig objectief.  
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Er is binnen het JTC in Geldrop, waar zijn dochter korte tijd heeft gespeeld, wel een 
standaardmodel voor het beoordelen van vaardigheden maar hier wordt volgens Jacobs te 
weinig naar gekeken. Een zwakte binnen de NBB is dat ze voornamelijk gericht zijn op 
toptalenten en in mindere mate op de talenten eronder. Dit is tevens een sterkte van de 
bond, omdat op deze manier alle beschikbare middelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen 
worden en dit een aanmoedig voor talenten is. De ideale situatie kan volgens Jacobs 
geschetst worden als een zo individueel mogelijke begeleiding op meerdere locaties.  
Bovendien is volgens Jacobs de Badminton Academy Zuid-Holland (BAZH in Den Haag) een 
ideaal voorbeeld van de combinatie van sport en studie.  
 
Volgens Jacobs is voor talent het leren kennen van zichzelf een confronterende en soms 
minder leuke kant van het fanatiek sporten. Het leuke van het traject dat ze doorlopen is dat 
ze iets nastreven wat ze leuk vinden, een hoger niveau behalen, prestatiedrang krijgen en 
verschillende competenties zien ontwikkelen. 
 
Studie 
De combinatie van sport en school kan voor jonge sporters heel belastend zijn. Het voordeel 
van de sport wat een kind op school kan gebruiken is het plannen wat ze veel doen. Aafke 
kan volgens haar vader dan ook goed plannen. De combinatie van sport en school is ook 
voor de ouders een grote zorg. De studie blijft voor Jacobs en zijn vrouw altijd voorop staan 
en zij vinden het daarom heel belangrijk dat dit goed gepland wordt. 
De school waar Aafke op zit verleent beperkte medewerking. In het begin wel, maar later 
veel minder. Ze bieden geen luisterend oor voor de sport van Aafke. Ze ondervinden verder 
weinig problemen met Aafke over sport en school en hebben dan ook zelden 
meningsverschillen. 
 
Sociaal leven 
Het sociale leven van Aafke vindt voornamelijk binnen het badminton plaats. Verder heeft ze 
wel vrienden uit de buurt en van school, maar ze vindt het niet erg om soms dingen te 
moeten laten. Ze hecht zich overigens niet zo snel aan mensen en dat maakt het 
gemakkelijker om soms minder tijd met deze mensen te kunnen besteden. 
 
Ouders 
Het aandeel wat Jacobs en zijn vrouw hadden in de keuzes die met betrekking tot badminton 
gemaakt werden was groot. Dit aandeel is nu veel minder geworden en hun dochter maakt 
nu zelf keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld het spelen van toernooien. Dit komt vooral 
door haar leeftijd en het niveau wat ze inmiddels heeft behaald. Aafke legt de keuzes voor 
aan haar ouders en vraagt hen om advies, uiteindelijk maakt ze zelf de keuze. Haar ouders 
zien zichzelf op dat moment als een soort ‘confronterende’ partij. 
Jacobs en zijn vrouw financieren, faciliteren, motiveren en initiëren. Ze stellen alles ter 
beschikking wat Aafke voor de sport nodig heeft. Een paar jaar geleden moesten ze zelf 
dingen laten voor de sport van hun dochter, maar daar is inmiddels niet/nauwelijks sprake 
van. 
Een ouder moet zich afvragen waarom ze doen wat ze doen; doen ze dit allemaal voor 
zichzelf of voor het kind? 
Tijdens een wedstrijd of toernooi moet een ouder niet te dichtbij komen en niet te ver weg 
zijn. Het kind moet rust geboden worden. Lia blijft zelfs weg van de wedstrijd, omdat haar 
dochter daar onrustig van wordt. Een ouder moet er zijn bij tegenslagen en niet te vergeten 
bij winst. Om deze reden trekken Ad en Lia zich bewust terug. Hun dochter kan dan zelf 
bepalen wanneer ze hun aanwezigheid nodig heeft. 
Aan de begeleiding van ouders wordt door verschillende organisaties wel aandacht besteed. 
Bij het JTC vonden regelmatig  gesprekken plaats om de voortgang van talenten in 
verschillende opzichten te bespreken. Bij het RTC werden twee keer per jaar bijeenkomsten 
georganiseerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Volgens Jacobs worden ouders 
wel als belangrijk ervaren.  
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De badmintonvereniging waarbij hij en zijn dochter spelen is erg betrokken bij de 
jeugdspelers en met name de talentvolle spelers. Ze proberen de ouders betrokken te 
maken door hen een rol te laten spelen binnen de vereniging. Bovendien wordt door 
verschillende mensen binnen de vereniging altijd om een mening gevraagd ten aanzien van 
beslissingen die genomen zullen worden. De vereniging is wat dat betreft heel zorgend en 
meelevend. 
 
De rol van ouders zou verbeterd kunnen  worden door hen een meer actieve rol in het 
proces te geven tijdens bijvoorbeeld de training. Ouders kunnen beter iets nuttigs doen dan 
alleen te hoeven wachten.  
Aafke gaat prima om met de trainers binnen de vereniging. Ze is minder coachbaar dan 
andere kinderen en dat botst soms met de trainer. Bovendien kan haar eigenwijsheid soms 
problemen veroorzaken. Wanneer Aafke het gevoel heeft dat ze een goede band heeft met 
de trainer, neemt ze sneller iets van anderen aan en wordt ze dus beter coachbaar. Voor 
Aafke is het creëren van die band erg belangrijk zodat ze niet alleen van ‘bovenaf’ gecoacht 
wordt. Het ‘lerarensyndroom’ werkt bij haar niet en daarom is het voor een trainer of coach 
belangrijk te investeren in de relatie met Aafke als pupil.  
Binnen het gezin worden geen problemen ervaren. Ze proberen de aandacht tussen Aafke 
en haar broertje goed te verdelen en omdat ze ook betrokken zijn bij zijn sport is dat niet 
moeilijk. 
 
Mentaal 
Na het technische aspect is mentaliteit het belangrijkste. Dit kan wel degelijk getraind 
worden. Een sporter moet het vermogen hebben om omgevingsfactoren uit te schakelen. 
Belangrijke mentale aspecten zijn wilskracht, doorzettingsvermogen, geloven in eigen 
kwaliteiten en concentratie. Mentaliteit is een grote factor die vaak onderschat wordt en die 
vaak het afhaken van talent kan veroorzaken. Deze beslissing wordt gemaakt de coach of 
trainer. Sporters moeten leren omgaan met mentale aspecten. Een sportpsycholoog of 
mental coach kan hierbij helpen door ‘gereedschappen’ aan te reiken. Talent kan mentaal 
ondersteund worden door de aandacht en tijd van iemand waarin ze vertrouwen hebben, dit 
hoeft niet altijd een deskundige te zijn. Ouders kunnen hun kind mentaal ondersteunen door 
hem/haar aan te moedigen en er gewoon te zijn. Zwakke mentale aspecten kunnen de 
ontwikkeling van talent ernstig belemmeren. Als een sporter mentaal zak is zal hij/zij de top 
niet bereiken. Individuele sporten zijn mentaal zwaarder dan teamsporten. Een sterke 
mentale eigenschap is het kunnen intimideren van de tegenstander door een afschrikkende 
uitstraling. Een sporter moet uitstralen wat hij/zij voelt en het liefst met nog heftigere 
gedragingen. Een sporter moet een tegenstander als tegenstander zien en niet minder dan 
dat. Op de mentaliteit kunnen zowel sociale factoren (vriendjes, school, interesses) als 
fysieke factoren (blessures) van invloed zijn. Alles moet kloppen en niets mag ‘fout zitten’ om 
de top te willen/kunnen bereiken. Fysiek gezien moet er een goede combinatie van trainen 
en groeien zijn. 
 
Het belangrijkste bij de weg naar topsport is plezier hebben in de sport. 
 
 
Allan Hall 14 maart 2007 17.30 uur (85 minuten) 
 
Allan Hall en zijn vrouw ervaren hun leven als sportouder van drie badmintonners als vooral 
heel druk. Hun drie kinderen van verschillende leeftijden spelen in verschillende groepen en 
veelal op verschillende tijdstippen. Twee van hun kinderen spelen bij het JTC in Geldrop, de 
derde speelt bij de lokale vereniging. Niet alleen het vervoer van en naar trainingen maakt 
hun leven druk, maar ook het dagelijkse leven (eten, rust) wat aangepast wordt op de sport 
van de kinderen. Over het algemeen ervaren zij dit vooral positief en genieten er zelf ook 
van. Gelukkig ondervinden zij weinig problemen met school etc. 
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NBB/JTC 
Talentontwikkeling binnen de NBB is, buiten een aantal kleine dingetjes om, goed geregeld. 
Men begint onderaan met de ontwikkeling van talent en werkt zo steeds verder. Het proces 
wat gevold wordt verloopt redelijk geleidelijk, maar nog niet optimaal. Toch is hij van mening 
dat het in de tijd van het RTC beter geregeld was. Door de minder grote spreidingen van 
trainingscentra werd vooral veel tijd bespaard met het reizen van en naar trainingen. Nu is de 
ouder meer afhankelijk van de club, want als hierdoor niet goed gecommuniceerd wordt is 
het moeilijk bij een selectie zoals het huidige JTC/TTC terecht te komen. Het is voor een 
goede communicatie dan ook belangrijk dat ouders en club vertrouwen in elkaar hebben en 
rekening houden met elkaars belangen. Overleg met andere ouders is volgens Hall heel 
belangrijk en dit wordt nog weinig gestimuleerd. Bovendien is het door het verdwijnen van 
het vroegere RTC moeilijker om talent te vinden, aangezien in een minder grote ‘vijver’ gevist 
kan worden. De ideale situatie kan volgens hem beschreven worden als alles dichtbij en een 
goede opbouw van het traject.  
 
Volgens Hall heeft het fanatiek sporten door kinderen vooral voordelen. Ten eerste zijn de 
kinderen bezig met iets leuks. Ten tweede weten ouders waar hun kind is. Een andere 
positief aspect is het gezellig samen met andere sporters/sportouders en het leren winnen en 
verliezen. Tenslotte is het voor een kind goed te zien hoe hij/zij zich in verschillende 
opzichten ontwikkeld. De minder leuke kanten zijn volgens hem soms de verplichting tot 
trainen en nooit de mogelijkheid te hebben een keer niet te gaan trainen, de feestjes etc die 
wel eens afgezegd moeten worden en het veel weg zijn van huis. Volgens Hall overtreffen de 
leuke kanten de minder leuke kanten en is zijn de minder leuke kanten voor de kinderen 
zelden een probleem zolang ze gemotiveerd blijven en plezier blijven hebben in de sport. 
Om zijn kinderen plezier te laten houden in de sport kiest Hall de toernooien uit. Hij zorgt 
ervoor dat ze niet ieder weekend toernooi hebben en dat de reistijd beperkt blijft. Op deze 
manier kunnen zijn kinderen hun energie verdelen over het seizoen en zijn ze ook aan het 
eind van het seizoen in staat toernooien te spelen. Verliezen heeft een positieve kant. De 
kinderen leren naarmate ze ouder worden en regelmatig verliezen, met verlies omgaan. 
Hierdoor leren ze slim te gaan spelen bij ‘mindere kwaliteiten’ dan de tegenstander. 
 
Studie 
Zolang zijn kinderen nog op de basisschool zitten ondervindt hij nog geen problemen met de 
combinatie van sport en school. Nu komen zijn kinderen nog op tijd thuis zodat ze op tijd 
naar de training kunnen. Bovendien hebben ze nog geen huiswerk en proefwerken. Volgend 
jaar gaan één van zijn kinderen naar de middelbare school. Hij verwacht dat het dan 
moeilijker wordt de trainingen te combineren met lestijden en huiswerk. Hij zal de school 
waar zijn kinderen naartoe gaan vragen om hun medewerking door bijvoorbeeld 
aanpassingen van lestijden en eventuele vrijstelling voor bijvoorbeeld gymnastieklessen. 
 
Sociaal leven 
Ondanks het feit dat zijn kinderen wel eens iets moeten laten voor de sport, hebben ze 
regelmatig de gelegenheid om afspraken te maken. Hijzelf heeft minder tijd om te sporten 
door de sport van zijn kinderen. 
 
De keuzes die zijn kinderen maken worden voor een groot met Hall en zijn vrouw besproken. 
Hij plant samen met de clubtrainer de toernooien om zo de reistijd te beperken en de 
toernooien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de kinderen. 
 
Ouders 
De rol als ouders wordt door Hall en zijn vrouw voornamelijk ingevuld door het verzorgen van 
vervoer van en naar trainingen, het investeren van tijd en het flexibel indelen van werk en 
een financiële investering voor materiaal en reiskosten. Kortom, Hall en zijn vrouw houden 
zich bezig met materialen, mentale steun, eten/drinken, kleding, planning, het voorkomen 
van overbelasting en coaching. Vooral de mentale steun is voor Allan Hall heel belangrijk. 
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Doordat de sporter mentale aspecten gaat leren beheersen, kan talent naar boven gehaald 
worden. Ook hierbij is plezier in de sport en motivatie zeer belangrijk, omdat bekend is dat de 
sport behalve veel voldoening niets oplevert. Een goede ouderbijdrage is volgens Hall het 
motiveren van het kind en het altijd blijven steunen van het kind en het kind nooit afvallen. 
Deze bijdrage moet passen bij het kind en aangezien niet één kind hetzelfde is, bestaat de 
ideale ouderbijdrage ook niet. De rol van de ouders verandert bovendien door de groei van 
het kind en hetgeen zij van andere kinderen leren en/of overnemen. 
 
Hall vindt de begeleiding van ouders over het algemeen slecht. Er wordt als vanzelfsprekend 
vanuit gegaan dat ouders wel zullen investeren en lichten hen hier niet over in. Er zou meer 
duidelijkheid naar de ouders toe moeten zijn en er zou advies gegeven kunnen worden over 
de (financiële) investeringen. Bovendien zou meer duidelijkheid geschept kunnen worden 
over het selectiebeleid en de selectiecriteria. Er worden echter wel spelersprofielen 
opgesteld, maar vaak blijft onduidelijk waarom een kind wel/niet geselecteerd of geweigerd 
wordt. Dit zou door middel van het bijhouden van een boekje gerealiseerd kunnen worden. 
Zo maakt het trainingscentrum ook duidelijk in hoeverre de kansen die sporters wel/niet 
geboden worden eerlijk zijn ten opzichte van andere sporters. Tevens bestaat binnen de JTC 
veel onduidelijkheid over de weg naar de top; hoe deze eruit ziet en wat men dus zou 
kunnen verwachten. De begeleiding van deskundigen (fysiotherapeuten, sportpsychologen 
etc) kan hierbij helpen. Tenslotte is Hall van mening dat ouders per periode zouden moeten 
kijken en dat men vooral niet teveel moet verwachten van het kind. 
 
Mentaal 
De mentale gesteldheid van de jonge sporter wordt steeds belangrijker, omdat het 
niveauverschil steeds kleiner wordt. Jonge sporters leren wat dat betreft veel van elkaar. 
Vanuit de bond of in dit geval het trainingscentrum zou meer ondersteuning geboden kunnen 
worden. Vooral het spelen van toernooien is op mentaal vlak heel leerzaam. Kinderen leren 
hier om te gaan met intimiderende tegenstanders en leren zelf ook hoe ze invloed kunnen 
hebben op de mentale gesteldheid van de tegenstander. Soms kan dit namelijk best goed 
zijn, zonder dat dit een negatieve indruk achterlaat. Door het spelen van wedstrijden en dus 
het winnen en verliezen van wedstrijden leren talenten onrecht en tegenslagen te accepteren 
en van zich af te zetten. Het is voor een sporttalent belangrijk andere dingen naast de sport 
te hebben en goede rust te nemen, dit komt de fysieke en mentale gesteldheid ten goede. 
Het is voor verschillende partijen moeilijk mentale aspecten bij te brengen. Hall probeert zijn 
kinderen mentaal sterker te maken door ze bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd te laten kijken 
naar hun eigen score en niet naar de stand. Bij de club en het JTC wordt weinig aandacht 
besteed aan de mentale aspecten. De trainingen zijn vooral gericht op conditie, kracht en 
slagen. De trainers zouden zich naar zijn mening meer op tactiek moeten gaan richten. 
 
Competenties 
Behalve technische en tactische vaardigheden en conditie en snelheid moeten talenten ook 
zelfvertrouwen, inzet, doorzettingsvermogen hebben. Bovendien is het heel belangrijk dat 
het kind gemotiveerd blijft door vooral heel veel plezier in het spel. 
 
 
Anton Terpstra 14 maart 2007 18.30 uur (45 minuten) 
 
Anton Terpstra, vader van badmintontalent Dirk Terpstra, geeft zelf ook badmintontraining. 
Zijn zoon heeft altijd badminton gespeeld als tweede sport, op een bepaald moment heeft hij 
gekozen voor badminton. Op dit moment traint zijn zoon bij de club en bij het JTC in Geldrop. 
 
Bond 
Een aantal jaren geleden werd er getraind in verschillende districten. Tegenwoordig zit de 
selectie waar kinderen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland trainen in 
Geldrop.  
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De betrokkenheid van de bond bij het trainingscentrum in Geldrop is minimaal. Enkel via de 
website wordt informatie verstrekt. Echter worden wel meer dan voldoende toernooien 
georganiseerd waar de spelers aan deel kunnen nemen. De bond zou de individuele 
begeleiding van ouders en sporters kunnen verbeteren. Binnen het trainingscentrum is dit 
namelijk wel goed geregeld, binnen de bond niet. 
 
Volgens Terpstra is de hoeveelheid verplichtingen die de jonge sporters hebben een minder 
leuke kant van het proces dat ze doorlopen. De leuke kanten overtreffen gelukkig de minder 
leuke kanten. De leukste kanten van het fanatiek sporten zijnde gezelligheid tijdens 
toernooien, en de structuur in de training waardoor kinderen veel leren. 
Volgens Terpstra is het belangrijk dat niet teveel druk wordt gelegd op de kinderen. Het is 
moeilijk hier mee om te gaan, aangezien niet een kind hetzelfde is. 
 
School 
Dirk heeft toestemming van school om af en toe eerder weg te mogen uit de les, omdat hij 
moet trainen. Terpstra heeft hiermee de ervaring dat dit wel is geregeld, maar de school hier 
niet flexibel mee omgaat. Zijn zoon heeft weinig/geen problemen met de combinatie van 
sport en school. 
 
Ouders 
De ouders van Dirk helpen hem met het maken van keuzes. Ze bieden hem iets aan en Dirk 
beslist uiteindelijk zelf welk toernooi hij bijvoorbeeld gaat spelen en met wie. De ouders 
spelen een ondersteunende en begeleidende rol. Ze zorgen vooral voor het vervoer van en 
naar trainingen en proberen hem niet teveel te coachen, maar juist als ouder op te stellen. 
Voor het kind is het belangrijk dat er iemand meegaat naar wedstrijden en trainingen, die 
zich alleen laat zien wanneer het kind dat nodig vindt. Het managen van de sport binnen het 
gezin wordt gedaan door de moeder, vader zorgt vooral voor het vervoer van en naar 
trainingen en is meer betrokken bij de sport van zijn zoon. Soms is het moeilijk om de 
aandacht onder kinderen binnen het gezin te verdelen. De hun rol als ouders is de afgelopen 
jaren wel veranderd. In het begin werd de rol vooral vervuld door te zorgen voor het kind in 
de breedste zin van het woord. Vervolgens hield de rol vooral het financieren van de sport in. 
Tegenwoordig zorgen de ouders er vooral voor dat de sport gefinancierd wordt en het 
vervoer van en naar trainingen en wedstrijden geregeld wordt. Bovendien stimuleren zij dat 
hun zoon steeds zelfstandiger wordt. De ouders ondervinden veel gezelligheid tijdens 
toernooien en trainingen en dat maakt het voor hen een iets minder grote opgave.  
 
De begeleiding van ouders door de NBB is minimaal. Ouders worden enkel per mail op de 
hoogte gehouden van algemene informatie. Ook binnen het JTC is de begeleiding van 
ouders minimaal. Heel af en toe worden voorlichtingsavonden en 1-op-1 gesprekken 
georganiseerd. Voor ouders is het heel belangrijk op de hoogte te zijn van wat er leeft, als ze 
dat niet zijn is het moeilijk ‘onvoorwaardelijk’ te investeren in de sport van hun kind. Ouders 
willen op de hoogte gehouden worden van waar hun kind mee bezig is en waar ze als 
ouders aan toe zijn. Tevens zouden de ouders van Dirk graag op de hoogte gehouden willen 
worden van keuzes die trainers maken met betrekking tot onder andere de vorm waarin de 
trainingen plaatsvinden. 
 
Mentaal 
Terpstra vindt dit een belangrijke factor, maar niet de belangrijkste. Het is echter wel 
belangrijk voor het leveren van prestaties dat je mentaal sterk bent. Begeleiding bij 
tegenslagen kan het beste gegeven worden door ouders en trainers zouden begeleiding op 
de baan moeten geven. Mentale factoren kunnen de ontwikkeling belemmeren bij intimidatie 
door de tegenstander of bij spanning. Een kind moet daarom goed kunnen inschatten wat 
zijn/haar kansen zijn en wanneer het mogelijk is om te winnen. Mentale aspecten zijn leeftijd- 
en niveaugebonden en kunnen dus gedurende het proces verder ontwikkeld worden. 
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Actoren en factoren 
De factoren en actoren die de ontwikkeling van kinderen het meest beïnvloeden zijn het 
soort training en de tactiek en techniek. Het is heel belangrijk dat het kind zich ‘lekker’ voelt. 
De actoren en factoren die uiteindelijk het vroegtijdig afhaken en niet tot optimale groei 
komen van talent kunnen veroorzaken zijn het verliezen van plezier in de sport, het spelen 
op een te hoog of te laag niveau, vrienden / sociaal leven en de combinatie van sport en 
school. Zelf ondervindt de familie Terpstra weinig problemen met de combinatie van sport en 
school, omdat Dirk gemakkelijk leert en veel discipline heeft. Het is voor een jong sporttalent 
zowel binnen als buiten de sport om vrienden te hebben, zodat hij/zij een sociaal leven op 
latere leeftijd niet zal gaan missen. 
 
Competenties 
De belangrijkste vaardigheden, eigenschappen of competenties bij de ontwikkeling van talent 
zijn motivatie, plezier en het willen winnen. Bovendien moet het kind in een bepaalde mate 
egoïstisch ingesteld zijn om zijn/haar eigen doelen te kunnen bereiken. 
 
Website 
Terpstra geeft als tip voor de website dat ervaringen van topsporters en tips van 
deskundigen heel interessant zijn. Bovendien zou Terpstra meer te weten willen komen hoe 
het beste contacten gelegd kunnen worden voor eventuele sportsponsoring. Terpstra zou het 
leuk vinden om op de website digitaal een logboek en foto’s bij te houden van de 
ontwikkeling van zijn zoon. 
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Bijlage 5.  Enquête 
 
Onderzoek naar talentontwikkeling bij kinderen in de sport 
 
In januari 2007 ben ik als vierdejaars student Sportmanagement aan de NHTV in Breda 
begonnen met afstuderen. Ik doe onderzoek naar talentontwikkeling bij kinderen in de 
Nederlandse tennis- en badmintonsport door factoren die van invloed zijn op het wel/niet 
afhaken van talent te achterhalen. Dus welke factoren hebben een positieve invloed op het 
proces en welke factoren kunnen het proces belemmeren. Uiteindelijk breng ik in kaart welk 
(selectie)traject talenten in Nederland doorlopen, welke voorzieningen en mogelijkheden er 
wel/niet zijn en waarom een deel van de talenten op een bepaald moment afhaakt. 
 
Nadat de eerste paar weken vooral veel oriënterende werkzaamheden heb verricht houd ik 
op dit moment interviews met bondsmedewerkers, trainers / coaches, ouders van talent, 
topsporters en uiteraard talent. Gedurende het onderzoek zal zoveel mogelijk informatie 
omgezet worden naar competenties die voor talent relevant kunnen zijn. Er is immers meer 
nodig dan alleen natuurlijke aanleg voor de sport. 
 
Behalve aan het onderzoek werk ik met een medestudent ook aan een website voor ouders 
van talent. Op deze website zal informatie te vinden zijn over o.a. voeding, sponsoring en 
reiskosten en kunnen ouders met elkaar in contact komen via een forum. Op deze manier 
kunnen zij ervaringen uitwisselen aangezien blijkt dat ouders over het algemeen veel vragen 
hebben, slecht op de hoogte zijn van mogelijkheden en voorzieningen en behoefte hebben 
aan advies en begeleiding met betrekking tot het talentontwikkelingsproces van hun kind. 
Bovendien zullen regelmatig interviews geplaatst worden met o.a. topsporters, ouders, 
trainers / coaches, talenten, sportpsychologen, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen. 
 
Uiteindelijk zal ik mijn uiterste best doen het onderzoek een toegevoegde waarde te laten 
hebben voor de ontwikkeling van nieuw talent bij de NBB en KNLTB aangezien hier over het 
algemeen weinig aandacht en onderzoek aan wordt besteed. Om Nederland in de toekomst 
een nog veel meer belovend sportland te laten worden zal veel extra aandacht besteedt 
moeten worden aan het herkennen en ontwikkelen van talent. Ik hoop dat mijn onderzoek 
hier een bijdrage aan kan leveren. 
 
Hierbij wil ik u graag vragen een bijdrage te willen leveren aan mijn onderzoek, middels het 
invullen van deze korte enquête. De door u gegeven antwoorden worden in alle 
vertrouwelijkheid meegenomen in het onderzoek. Belangrijk te weten is dat door u gegeven 
antwoorden nooit fout zijn, aangezien het uw persoonlijke mening betreft. Het invullen van de 
enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. 
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
 
Maartje Poppelaars 
4e jaars student Sportmanagement NHTV Breda 
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Vraag 1. Hoe belangrijk is volgens u de rol van ouders in het talentontwikkelingsproces van 
jonge sporters? 

o Heel belangrijk 
o Belangrijk 
o Neutraal 
o Onbelangrijk 
o Zeer onbelangrijk 

 
Vraag 2. Welke rol speelt u als ouder/verzorger in de sportieve ontwikkeling van uw kind? 
(maximaal 4 antwoorden) 

o Ik verleen financiële steun 
o Ik vang mijn kind op als zich problemen voordoen in zijn/haar sportcarrière 
o Ik zorg voor vervoer van/naar trainingen en wedstrijden 
o Ik ben aanwezig bij trainingen en wedstrijden 
o Ik zorg ervoor dat indien nodig het dagelijks leven van mijn kind in verschillende 

opzichten wordt aangepast aan het sporten 
o Ik verleen morele steun 
o Ik speel nauwelijks een rol in de sportieve ontwikkeling van mijn kind 
o Ik speel een andere rol, namelijk….. 

 
Vraag 3. Welke personen zijn tot nu toe volgens u het meest van belang geweest tijdens de 
sportieve ontwikkeling van uw kind? (maximaal 2 antwoorden) 

o Ouders 
o Andere familieleden 
o Vrienden/vriendinnen van uw kind 
o Teamgenoten 
o Trainer en/of coach 
o Iemand anders van het begeleidingsteam, namelijk….. 
o Andere(n), namelijk….. 

 
Vraag 4. Hoe kan volgens u de ideale rol van ouders in het talentontwikkelingsproces 
beschreven worden? (maximaal 2 antwoorden) 

o Afkeurend 
o Ongeïnteresseerd 
o Betrokken 
o Coachend 
o Fanatiek 
o Kritisch 
o Pronkend 
o Bezorgd 
o Beschermend 

 
Vraag 5. Welk type ouder is een omschrijving van uw rol als ouder? (maximaal 2 
antwoorden) 

o Afkeurend 
o Ongeïnteresseerd 
o Betrokken 
o Coachend 
o Fanatiek 
o Kritisch 
o Pronkend 
o Bezorgd 
o Beschermend 
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Vraag 6. Vindt u het als ouder op bepaalde momenten wel eens moeilijk de ‘juiste’ rol aan te 
nemen? 

o Ja, heel vaak 
o Ja, soms 
o Nee 

 
Vraag 7. Hoe ervaart u de ondersteuning en begeleiding van ouders gedurende het proces? 

o Heel goed 
o Goed 
o Neutraal 
o Matig 
o Slecht 

 
Vraag 8. Hoe kan de rol van ouders in het talentontwikkelingsproces door verschillende 
partijen verbeterd worden? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 9. Hoe heeft u de afgelopen jaren het talentontwikkelingsproces van uw kind ervaren? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 10. Hoe ervaart u de wijze waarop talentontwikkeling binnen zowel de NBB als het 
JTC/TTC en de verschillende verenigingen geregeld is? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 11. Welke aspecten zouden volgens u verbeterd kunnen/moeten worden? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 12. Zou u per e-mail op de hoogte gehouden willen worden van de website voor 
ouders? Zo ja, zou u dan hieronder uw naam en e-mailadres en/of telefoonnummer willen 
noteren? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 6.  Resultaten enquête 
 
 
Uit de resultaten van de meerkeuzevragen 1 t/m 7 uit de enquête bleek dat de meeste 
ouders hun rol in het talentontwikkelingsproces van hun kind als (heel) belangrijk ervaren. De 
ouders denken dat hun rol als ouder voornamelijk betrekking heeft op financiële steun, 
vervoer van en naar wedstrijden en trainingen, morele steun en het plannen & organiseren 
van het dagelijks leven van de sporter en de rest van het gezin. De ouders en de 
trainer/coach blijken de belangrijkste personen tijdens de sportieve ontwikkeling van het 
jonge talent. De ideale rol van ouders in het talentontwikkelingsproces zou voornamelijk 
beschreven kunnen worden als betrokken en coachend. De meeste ouders beschrijven 
zichzelf als een betrokken, coachende, fanatieke en ook kritische ouder. De meeste ouders 
vinden het wel eens moeilijk om de ‘juiste rol’ aan te nemen. Tenslotte ervaren de meeste 
ouders de ondersteuning en begeleiding van ouders gedurende het proces als neutraal tot 
goed. 
 
Vraag 8. Hoe kan de rol van ouders in het talentontwikkelingsproces door verschillende 
partijen verbeterd worden? 

� Ouders blijven informeren en voorlichten over het wel en wee van het proces 
� Betere communicatie 
� Duidelijkheid 
� Regelmatig overleg 
� Duidelijkheid 
� Ouders meer betrokken maken, zodat zij meer inzicht krijgen in het badmintonspel 
� Meer onderling overleg 
� Vaak te kritisch en te fanatiek, hierin zouden ze begeleid moeten worden 
� Meer en betere communicatie 

 
Vraag 9. Hoe heeft u de afgelopen jaren het talentontwikkelingsproces van uw kind ervaren? 

� Snel, van het ene in het andere gerold 
� Gaat heel snel 
� De ontwikkeling moet per periode bekeken worden en dit doet het JTC/TTc ook 
� Wel goed denk ik 
� Mijn dochter heeft zich de afgelopen 2 jaar erg snel ontwikkeld 
� Positief voornamelijk vanwege de goede informatie door de diverse trainers 
� Positief, sinds periode bij JTC met sprongen vooruit gegaan 
� Boeiend, mijn zoon komt steeds verder dan ik dacht, hij blijft plezier hebben en het 

proces lijkt op een natuurlijk groeiproces omdat het geleidelijk verloopt. 
� Trots, echter geeft het een grote opoffering zowel in tijd als financieel 

 
Vraag 10. Hoe ervaart u de wijze waarop talentontwikkeling binnen de NBB, het JTC/TTC en 
de verschillende verenigingen geregeld is? 

� Grote verschillen tussen het JTC/TTC en de eigen vereniging. Binnen een verenging 
heeft iedereen zijn eigen belangen. Bij het JTC wordt als groep getraind. 

� Slecht kan veel beter 
� Niet zo geweldig 
� Trainers hebben hierin een belangrijke rol en daarom moeten verenigingstrainers 

beter geïnformeerd worden 
� Er wordt soms met verschillende maten gemeten 
� Ik weet niet precies hoe het beleid van de NBB geregeld is. Het JTC/TTC heeft bijna 

alles prima geregeld en heeft een brede visie. Verenigingen zijn naar mijn idee vooral 
gericht op de ‘middelmaat’, plezier en de breedtesport. 

� Matig, er wordt onderling slecht gecommuniceerd 
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Vraag 11. Welke aspecten zouden volgens u verbeterd kunnen/moeten worden? 
� Selectiebeleid 
� Samenwerking trainers 
� Betere bekendmaking van het JTV/TTC naar de verenigingen toe 
� Vanuit de NBB meer informatie en ondersteuning 
� Kinderen die zich tijdens de training 100% inzetten zouden ook 100% aandacht 

moeten krijgen en dat is nu nog niet altijd zo 
� Heldere kaders van de NBB ten aanzien van talenten in de competitie. Jeugd gaat te 

vroeg naar de senioren omdat er voor hen geen eigen ‘topklasse’ is. 
� Er zou beter overleg moeten plaatsvinden tussen vereniging – NBB – JTC/TTC – 

bond - ouders 
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Bijlage 7.  Poster Congres ‘Talent Centraal’ NOC*NSF 
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Bijlage 8.  Handleiding website voor ouders van sporttalenten 

 

Inleiding 
Binnen het NHTV onderzoek naar talentontwikkeling in de sport wordt veelvuldig gestuit op 
de positie en de rol van ouders van sporters. Ouders vervullen verschillende rollen zoals 
chauffeur, financier, begeleider, toeschouwer, commentator vanaf de zijlijn, stimulator, 
remmer, adviseur, vertegenwoordiger van het kind en bovenal vader of moeder van de 
sporter. De rol van ouders verschilt per leeftijd / ontwikkelingsfase. Bij trainers en 
verenigingen zijn ouders meestal niet populair en dat is vreemd. Voor andere verenigingen 
zijn ouders het redmiddel: wie had er anders training moeten geven?  
Zonder steun en offers van ouders is het voor een talent moeilijk om de top te bereiken. Veel 
ouders geven echter aan dat ze niet weten wat hun te wachten staat, hoe ze hun kind 
moeten begeleiden en waar ze voor informatie terecht kunnen. Er wordt verondersteld dat 
veel talent verloren gaat omdat ouders het niet meer op kunnen brengen of er niet eens aan 
beginnen. 
  
Ondanks de belangrijke rol en invloed van ouders in talentontwikkeling wordt in de 
sportwereld slechts op enkele plaatsen gestructureerd aandacht geschonken aan ouders. Dit 
is onder andere het geval bij Rotterdam Topsport. Uit gesprekken die daar regelmatig met 
ouders worden gevoerd blijkt dat veel vragen leven en dat ouders daar graag – deels in 
besloten kring – met anderen over van gedachten willen wisselen. 
 
Daarom hebben NHTV internationale hogeschool Breda en Rotterdam Topsport de handen 
ineen geslagen om gezamenlijk een website te ontwikkelen, waarop ouders van sporters met 
hun vragen terecht kunnen. De domeinnaam van deze website luidt: www.sporttalenten.com. 
 
Zowel NHTV als Rotterdam Topsport hebben andere partijen gepolst voor verdere 
samenwerking. Er is interesse bij bonden, ouders en zelfs sponsoren. Het NOC*NSF en de 
Olympische Netwerken zijn zeer geïnteresseerd en willen op termijn aanhaken. Links via de 
websites van deze organisaties zijn mogelijk. Dit is echter een lange termijn perspectief, 
waarop hieronder verder zal worden ingegaan.  
 

Doel website 
Het doel van de website is ouders handvatten te bieden met betrekking tot de ondersteuning 
en begeleiding van hun talentvolle sportkind, maar vooral ook om een digitale ruimte en 
platform te creëren waar ouders van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen delen. 
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Inhoud website 
In het onderstaande schema wordt per onderwerp de invulling van de website beschreven. Daarnaast worden mogelijke deskundige of 
samenwerkingspartners genoemd per onderwerp. Deze personen zijn op de hoogte van de onderzoeken, die in opdracht van de NHTV op het 
gebied van ‘talentontwikkeling’ worden uitgevoerd, maar er zijn nog geen definitieve samenwerkingsverbanden aangegaan. Deze worden op 
korte termijn aangegaan. In de laatste kolom wordt de frequentie genoemd, waarin een bepaalde invulling van de website maandelijks of 
wekelijks verschijnt.  
 
 
Onderwerp Invulling Toelichting Potentiële 

deskundigen of 
samenwerking 
partners  

Frequentie 

Home  • Inleiding website 
• Stellingen 
• Enquêtes 
• Sport van de maand 
 

 • Studenten 
talentontwikkeling 
(TO) 

• Enquête 1x per drie 
maanden 

• Sport uitlichten 1x in de 
maand  

Algemeen  • Topsport & 
Talentontwikkeling 

• Rol van organisaties bij 
Topsport en 
Talentontwikkeling. 
(NOC*NSF, bonden, 
VWS) 

• NHTV en VTM 
• Rotterdam Topsport 
• Samenwerkingspartners 
 

 • Studenten TO 
• NOC*NSF 
• Bonden 
• VWS 

• Eenmalig 

Interviews  • Talent van de maand 
• Ouders 
• Topsporter  
• Coach / trainer  
• Deskundige  
• Bezoekers mensen aan 

 • Studenten TO 
• Bonden 
• Verenigingen 
• Talenten en 

ouders 
Olympische 

• Talent 1x per maand 
• Ouder 1x per maand 
• Topsporter 1x per drie 

maanden 
• Coach 1 x per drie 

maanden 
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laten dragen voor een 
interview 

• Interviews studenten TO 
 
De interviews zullen ingaan 
op onderwerpen waar 
interesse voor is. 
Bijvoorbeeld voeding, 
mentale en fysieke 
begeleiding etc.  
 

Netwerk  • Deskundige 1x per drie 
maanden 

Voeding  • Column 
voedingsdeskundige 

• Deskundige informatie 
m.b.t. voeding 

• Tips 
• Links 
• Voedingstest 
 

 Contactpersoon 
• Bert Snijder 

(sportdiëtist 
Olympisch 
Netwerk 
Rotterdam) 

• Column 1x per week 
• Interview 1x per maand 

Gezondheid  
 

Fysieke gezondheid 
• Blessures  
• Fysieke mogelijkheden  
• Interview fysiotherapeut  
• Column 
 
Mentale gezondheid 
• Mentale problemen 
• Mentale oefeningen 
• Mediatrainingen 
• Interview 

sportpsycholoog  
• Column 
 

 Contactpersonen 
• Daan 

Spanjersberg 
(fysiotherapeut 
Olympisch 
Netwerk 
Rotterdam) 

• Loes de Ridder 
(sportpsychologe 
Olympisch 
Netwerk 
Rotterdam) 

 
Website 
• www.sportzorg.nl 
 

• Eenmalig 
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Sportsponsoring • Talentenadoptie 
• Mogelijkheden 
• Sponsor / sporter dating 
• Tips 
 

 • Rotterdam 
Topsport 

• NOC*NSF 
• Frank van den 

Wall Bake 
(sportmarketeer) 

 

• Eenmalig 
• Sponsors maandelijks 

vernieuwen / aanvullen 

Topsport en studie • LOOT-scholen 
• Regelingen en vrijstelling 
• Plannen studie en sport 
• Bijlessen 
• Interviews 

topsportcoördinatoren 
• Column 

topsportcoördinator 
 

 • LOOT-scholen 
• Scholen met 

sportvoorzieninge
n 

• Topsportcoördinat
oren 

• Eenmalig 

Ouders  • Ouder-test 
• Tips 
• Do’s en don’ts  
 

 Contactpersonen 
• Rogier Hoorn  
• Karin de Bruin 
• Marjan Olyslager 
• Jacques van 

Rossum 
• Ad Roskam 
 
Website 
• www.sportenkenni

s.nl 
 

• Eenmalig 

Praktische informatie  • Reiskosten 
• Sportverzekering 
• Topsportpas 
• Interessante literatuur 
• Tips 
 

 • Ernst & Young 
• Rotterdam 

Topsport 
• NOC*NSF 

• Eenmalig 
• Literatuur wordt 

geregeld aangevuld  
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Sportagenda  • Seminars 
• Congressen 
• Workshops 
• Voorlichtingen 
• Bijeenkomsten 
• Evenementen 
• Wedstrijden 
• Toernooien 
 

 • Studenten TO 
• Olympische 

Netwerken 
• NOC*NSF 
• Bonden 
• Verenigingen 

• Agenda 1x per maand 

Veel gestelde vragen  • Vragen   • Studenten TO • Eenmalig 
• Geregeld aanvullen en 

vernieuwen aan de 
hand van het forum.  

Contact  • Redactie • Mogelijkheid om 
onderwerp en vraag in te 
sturen. Redactie stuurt 
deze door naar 
deskundigen. 

 
• Mogelijkheid vragen te 

stellen op bepaalde tijden 
in het forum aan 
deskundige.  

 
 

• Loes de ridder  
• Daan 

Spanjersberg  
• Bert Snijder  
• Etc. 

 

Forum   • Forums zijn ingedeeld naar 
onderwerpen. 

• Chat-mogelijkheden 
 

• Ouders 
• Sporters 
• Trainers 
• Verenigingen 
• Bonden 
• Etc.  

• Forum wordt dagelijks 
beheerd. 

• Wekelijks worden er 
nieuwe onderwerpen 
aangedragen. 

Links • Bonden 
• Olympische Netwerken 
• NOC*NSF 

 • Studenten TO 
• Olympische 

Netwerken  

• Eenmalig 
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• Deskundigen  
• Scholen 
• Organisaties  
• Interessante websites 

m.b.t. voeding, 
sponsoring, ouders van 
talent etc 

 

• NOC*NSF 
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Functionele eisen 
1.Er wordt gewerkt met een standaard template in Joomla, dat de volgende mogelijkheden 
biedt: 

- Scroll menu’s voor onderwerpen zoals studie en topsport, ouder informatie, 
sportsponsoring, interviews met sporters, voeding, gezondheid, sportagenda, 
praktische informatie, etc.  

- Contactmogelijkheden met redactie 
- Forum 
- Chat mogelijkheden 
- Links 
- Per Olympisch Netwerk een aparte login voor ouders uit die regio  
- Beveiligde functie, waarin ouders vragen kunnen stellen aan deskundigen zoals 

artsen, diëtisten en aan medewerkers van de Olympisch Netwerken  
- Andere sporttalentonderwerpen aan de orde te stellen (portal functie) 
- Onderzoek (enquêtes, stellingen etc.) 

2. Content management systeem, dat voldoende (uitbreiding)mogelijkheden biedt om 
andere partners te laten aansluiten. 

3. Op termijn kan het Grafisch Lyceum in Rotterdam een ontwerp van de website maken.  
 
 
Betrokken partijen 
De website start als een samenwerkingsproject van Rotterdam Topsport (RT) en de NHTV. 
Bovendien wordt er buiten het algemene gedeelte op de website op den duur samengewerkt 
met de verschillende Olympische Netwerken die ieder een eigen gedeelte met login zullen 
krijgen. De deelnemende partijen worden vermeld op de website. Omdat in de toekomst 
wellicht meerdere partijen deel kunnen nemen aan de website, zal de website geen 
onderdeel zijn van de bestaande websites van Rotterdam Topsport en/of NHTV. 
 
De functies op de website worden door verschillende partijen onderhouden. Zo is voor een 
aantal onderwerpen specifieke deskundigheid vereist die NHTV niet bezit en Rotterdam 
Topsport binnen handbereik heeft. 
 
Verschillende organisaties hebben bovendien reeds aangegeven dat zij een link naar de 
website zullen opnemen in hun website.  
 
De samenwerking tussen Rotterdam Topsport en NHTV wordt vastgelegd in een contract 
zodat duidelijk is welke werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden bij welke partij 
behoren. De stuurgroep bestaat uit Steef van den Boom (RT), Carolien van Eerde (RT), 
Theo Hutten (NHTV, Sportmanagement) en Roeland Bottema (NHTV, Sportmanagement).  
Wanneer derden geïnteresseerd zijn in de website kunnen zij zich aansluiten in het co-
makership en zullen zij een contract aangaan met beide partners. Alle afspraken worden in 
een contract vastgelegd voor de periode van twee jaar. Daarna kan de samenwerking 
worden voortgezet, maar kunnen beide partners ook besluiten hun eigen weg te gaan. 
 
 
Taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

� Lijnen opzet website uitzetten 
(stuurgroep) 

� Beleidsplan maken  
(Theo Hutten en Steef van den Boom) 

� Toezien op uitvoering beleidsplan  
(NHTV; Theo Hutten) 

� Uitvoeren co-makership + maken actieplan op grond van beleidslijnen stuurgroep  
(NHTV Projectteam; Esther van Esch & Maartje Poppelaars) 
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� NHTV zet 2e en 3e jaars studenten Sportmanagement in om haar taken uit te voeren 
� Speciale opdrachten kunnen worden verleend aan 4e jaars studenten, stagiaires, 

afstudeerders of leerbedrijven 
� Operationeel onderhoud van de website als stageopdracht bij Rotterdam Topsport  

(NHTV stagiaire maakt deel uit van projectteam) 
� Het project wordt na twee jaar geheel geëvalueerd  

(stuurgroep en projectteam) 
� Op langere termijn een mooi ontwerp maken voor de website  

(Studenten Grafisch Lyceum Rotterdam) 
� Contract sluiten  

(Theo Hutten en Steef van den Boom) 
� Stuurgroep oprichten  

(Theo Hutten en Steef van den Boom) 
� Opstellen functionele eisen website  

(Esther van Esch & Maartje Poppelaars) 
� Maken functioneel ontwerp door student me gevoel voor Internet  

(3e jaars student NHTV) 
� Applicatiebeheerder  

(3e jaars student NHTV, zie maken functioneel ontwerp) 
� Huisvesten applicatiebeheerder  

(NHTV en Rotterdam Topsport) 
� Informatievoorziening website bijhouden  

(NHTV; studenten Sportmanagement) 
� Werven studenten voor informatievoorziening website bijhouden  

(Theo Hutten) 
� Bouwen website in Joomla op standaard template  

(NHTV; Paul Trouw) 
� Opsporen en commitment verkrijgen van experts op specifieke terreinen die willen 

bijdragen 
(RT; Steef van den Boom) 

� Maken redactiestatuut  
(Theo Hutten en Steef van den Boom) 

� Startdatum en presentatie website op symposium ‘ouders van sporttalenten’  
(Rotterdam Topsport i.s.m. NHTV) 

� Contacten aanleveren 
(Rotterdam Topsport) 

� Columns schrijven voor website 
(deskundigen) 

� Wekelijkse chatsessie 
(deskundigen) 

� Vragen beantwoorden 
(deskundigen) 

 
 
Communicatie 
Om de website onder de aandacht te brengen van verschillende partijen zal onder andere 
gebruik gemaakt worden van de contacten van zowel de NHTV als Rotterdam Topsport. 
Bovendien zal de Olympische Netwerken gevraagd worden de bij hen aangesloten sporters 
en ouders op de hoogte te stellen van de nieuwe website. Tenslotte zullen alle mensen c.q. 
organisaties die op enige wijze betrokken zijn geweest bij één van de afstudeeronderzoeken 
binnen de onderzoeksprogramma ‘talentontwikkeling (NHTV 2007) op de hoogte worden 
gebracht. Een overzicht van al deze contacten is te vinden in de bijlage. Dit zal voornamelijk 
per e-mail gedaan worden. Theo Hutten heeft deze e-mailadressen in verband met de 
privacy van de belanghebbenden tot zijn beschikking. Deze kunnen bij hem opgevraagd 
worden. 
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Kosten 
 

Jaarlijks terugkerend 
� Domeinnaam        € 25,-  per jaar 
� Webhosting (500 MB, 15 GB verkeer)    €150,-  per jaar 
� Professioneel onderhoud Joomla Software    €650,-  per jaar 
(met name beveiligingsupdates, upgrades / backups) 
� Dagdeel training bij wisseling van de wacht    €260,- 
� Redactieraad       - 
� Oplaadkosten door studenten     - 

 
Eenmalig 

� Installatie CMS (Joomla + database)    €300,- 
� Afhankelijk van speciale wensen van specifieke modulen 
Forum         €195,- (optioneel) 
Fotogalerij         €195,- (optioneel) 
Commentaar/discussie per content item     €130,- (optioneel) 
� Eenmalige aanpassing toepassen huisstijl op basis  €325,- 
van gratis beschikbare template (lay-out) 
� Onvoorzien        €400,- 

------------------------------+ 
 
Totaal          €2110,- 
Totaal (inclusief 3 modulen)       €2630,- 
 
 
Planning 
 

� Opstellen functionele eisen      Mei  2007  
� Samenwerkingscontract opstellen     Mei 2007 
� Studenten werven       (vanaf Mei 2007) 
� Beleidsplan maken       Juni 2007 
� Maken functioneel ontwerp      Sept 2007 
� Benaderen samenwerkingspartners     Sept  2007 
� Afspraken maken samenwerkingspartners    Okt  2007 
� Benaderen deskundigen      Okt  2007 
� Definitieve invulling website      Nov  2007 
� Creatief ontwerp website      Nov  2007 
� Lancering tijdens symposium     Dec  2007 
� Website onderhouden      (vanaf Dec 2007) 
� Evaluatie        Dec  2009 
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Contacten 
 
Nr. Naam respondent / 

organisatie 
Functie Contactpersoon 

1 Allan Hall Ouder badmintontalent - 
2 Anton Terpstra Ouder badmintontalent - 
3 Ineke Maes Ouder badmintontalenten - 
4 Ad Jacobs Ouder badmintontalent - 
5 Gaby Gayet Ouder badmintontalent - 
6 Bert en Annemieke 

Luijpen 
Ouders tennistalent - 

7 Jan de Korver Ouders tennistalent - 
8 Tara Bollebakker Badmintontalent - 
9 Cindy van der Zwaan Badmintontalent - 
10 Aafke Jacobs Badmintontalent - 
11 Anne Luijpen Tennistalent - 
13 Top Tennis Training 

Brabant, Breda 
Manager  / trainer Arthur Bosman –

Jansen 
14 Topbadminton Zuid,  

Geldrop 
Manager /  
kracht –en coördinatietrainer 

John Matthijs 

15 Badminton Academy,  
Den Haag 

Algemeen bestuurslid Martin Pastijn 

16 De Talentenacademie, 
Den Bosch 

Managementlid Marjan Olyslager 

17 Tennisvereniging 
Dekker Tennis, 
Warmond 

PR-commissie Tineke Ras-Marees 

18 NBB Bondscoach / technisch 
directeur / ouder 
badmintontalent 

Martijn van 
Dooremalen 

19 KNLTB, regio Zuidwest Regiocoach Stephan Ehritt-Vanc 
20 Katja Mosmans Sportpsycholoog - 
21 KNLTB Medewerker 

Bondsjeugdopleiding 
Nicolien Leeuwangh 

22 Stef en Karin Meijs Ouders badmintontalent - 
23 Jacques van Rossum Psycholoog / 

bewegingswetenschapper 
- 

24 Stichting bevordering 
Topbadminton 

 - 

25 KNLTB, regio Zuid  - 
26 Tennisacademy,  

Rotterdam 
 - 

27 Balance Tennis 
Academy, 
Utrecht 

 - 

28 Tennis Academy 
Laurense, 
Amsterdam 

 - 

29 CIC Tennis Academy   
30 Mevr. A. Seelen Ouder badmintontalent - 
31 Paul de Lange Ouder badmintontalent - 
32 Lindy Wilders Ouder badmintontalent - 
33 Fam. Reijbroek Ouder badmintontalent - 
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34 Wil van Rijnsbergen Ouder - 
35 Eva van Rijnsbergen Sporter judo - 
36 Dick en Marleen 

Schmidt 
Ouders - 

37 Yondi Schmidt Sporter Wielrennen - 
38 Tom en Nel Vos Ouders - 
39 Ingmar Vos Sporter Atletiek - 
40 Dorien van Eek en Paul 

Frank 
Ouders - 

41 Sam Frank Sporter Zeilen - 
42 Ruud Weltak 

 
Ouder - 

43 Kevin weltak Sporter Atletiek - 
44 Karin Kranendonk Ouder - 
45 Marlies Kranendonk Sporter atletiek - 
46 Andrew & Glynis Vieler Ouders - 
47 Nikki Vieler Sporter 

Cricket 
- 

48 Rene en Marjilde Prins Ouders - 
49 Jill Prins Sporter  

Atletiek 
- 

50 Henny Schoonbrood Ouder - 
51 Anissa en Charell 

Schoonbrood 
Sporters 
Tafeltennis 

- 

52 Peter Dullaart Ouder - 
53 Tim Dullaart Sporter Triatlon - 
54 Margot Boeklagen Ouder 

Turnen  
- 

55 Joost Hoppstein 
 

sportfysiotherapeut  
en trainer 

- 

56 John Wegman Sport Emotion Team 
Sponsor van RT 
(talentengroep) 
 

- 

57 Piet Eenhoorn 
 

Secretaris 
Honkbalschool Rotterdam 
Unicorns van Robert Eenhoorn 

- 

58 Mineke Ramaker Ouder (en begeleider) van de C 
selectie hockey Alkmaar 
 

- 

59 Karolien van Ginneken Junior consulent sport en 
bewegen 

- 

60 Respondenten enquête 
(onderzoek ouders) 

200 (sporters en ouders) - 

61 Olympische Netwerken - - 
62 Topsport verenigingen - - 
 

 
�

 


