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onze visie op coachen

Daarom hebben we ons drieluik over begeleiden in 
tafeltennis met behulp van de principes van Action 
Type ook opgebouwd zoals je dat nu in drie VISIE’s 
tot je hebt gekregen:

hoe zit het met authentiek coachen, tempera- -
menten, kernbehoeften en mentale  voorkeu-
ren (VISIE 66)
langs welke individueel bepaalde weg komen    -
jouw spelers in concentratie (VISIE 67)
hoe werken de onderscheiden motorische stij- -
len en de andere fysieke voorkeuren (VISIE 68)
wat moet je weten over individuele leervoor- -
keuren (VISIE 68)

Vergis je niet in de impact die het al dan niet goed 
onderkennen van verschillen in de motorische stijl, 
houdingskenmerken en zeker ook de invloed van 
leervoorkeuren op de ontwikkeling van jouw pupil-
len hebben. Alleen de trainer-coach die naast het 
temperament ook de motorische stijl en het voor-
keursleren van zijn spelers begrijpt is in staat aan 
te sluiten bij de beleving van zijn pupillen. Eerst 
aansluiten om vervolgens te kunnen leiden is een 
rode draad die door de drie themanummers van 
VISIE loopt. Het maakt de cirkel rond naar de ver-
trouwensrelatie met spelers, een relatie waaraan 
elke authentieke trainer-coach hoort te werken.

Action Type en motorische stijlen

In deze VISIE staan de fysieke aspecten en leren 
in tafeltennis centraal. Onderwerpen met in onze 
beleving zo veel vernieuwende waarde dat we een 
tijdje hebben zitten dubben over de vraag hoe we 
inhoud en opbouw vorm zouden geven. Uiteindelijk 
kozen we er voor in de hoofdstukken een zo beel-
dend mogelijke uitleg van de motorische stijlen te 

Onze visie Op 
bewegingsvOOrkeuren 
en leren een inleidend Overzicht…

Door Bennie Douwes en Achim Sialino

Als het over trainen en coachen gaat willen we graag een 

wijd verspreid misverstand uit de weg ruimen. Vanzelfspre-

kend beschikt een trainer-coach over technische, tactische 

en fysieke kennis en ervaring, maar daar ligt niet de sleutel 

tot succes op het ontwikkelingspad. Die sleutel vind je wel 

in het emotionele. Kort gezegd vraagt een speler zich vooral 

af waarom hij iets niet of slechts moeizaam onder de knie 

krijgt. Die gedachten, de daaruit ontstane gevoelens en het 

gedrag dat volgt dat is waar de trainer-coach de juiste in-

valshoek voor beoogde veranderingen vindt.

Foto 65: Om te kunnen aansluiten bij de beleving van jouw 

pupil dien je ook zijn motorische stijl te begrijpen
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presenteren. Een verklaring van de verbanden met 
de mentale voorkeuren tref je in een onderbouwend 
artikel aan. Het is typisch voer voor rationalisten.

Critici doen het motoriekmodel luchtig af als zijnde 
niet-wetenschappelijk onderbouwd. Het is ener-
zijds een formele constatering waar op dit moment 
nog weinig tegenin kan worden gebracht, ander-
zijds een opvatting die enige arrogantie van het be-
ter weten in zich herbergt. Zolang een criticaster er 
niet op een objectieve en verantwoorde wijze zelf 
mee aan de slag gaat, heeft hij naar onze mening 
geen recht van spreken. Mensen die dat wel doen 
ervaren keer op keer dat het gedachtegoed van Ac-
tion Type herkenbaar is en werkt.

Laten we dit met een praktijkvoorbeeld duiden. 
Eén van ons werkt bij zijn vereniging met een selec-
tiegroep van 12 spelers. Aanvankelijk bepaalde hij 
de typologie van zijn spelers met behulp van MBTI 
alleen langs de mentale kant, nu gebeurt dat dank-
zij Action Type eveneens langs de fysieke kant. De 
koppeling van de uitkomsten laat zien dat deze 
voor 9 van de 12 spelers volledig congruent is.

Dat er geen score van 100 % uitrolt kan te maken 
hebben met het volgende. In ons artikel ‘Persoon-
lijke ontwikkeling: een reis door een mensenleven’ 
lieten we in VISIE 66 al zien hoe mensen in hun ont-
wikkeling door hun omgeving worden beïnvloed. 
Zaken als opvoeding, ingrijpende ervaringen en 
langdurige studie- of werkomstandigheden kunnen 
er voor zorgen dat iemand niet langs zijn natuurlijke 
voorkeuren opgroeit. Er ontstaat dan wat Jung tref-
fend falsificatie van het type noemde. Die discre-
pantie komt bij een check langs de motorische kant 
onherroepelijk aan het licht.

Bij enkelen verschillen dus de uitkomsten. Hoe pak 
je het met die spelers aan? Benieuwd blijven en on-
der alle omstandigheden objectief blijven observe-
ren wat je daadwerkelijk waarneemt is het devies. 
Iets dat je trouwens bij alle spelers blijft doen. Uit-
eindelijk zul je ze allemaal steeds beter in hun voor-
keuren leren begrijpen.

Laten we het ook nog eens zo zeggen. Hoe het 
formeel wetenschappelijk zit vinden wij vele ma-
len minder interessant dan onze ervaringen dat we 
dankzij Action Type de typische bewegingsvoor-
keuren van het overgrote deel van onze spelers 
beter begrijpen. Bij welke basishouding heeft de 
speler gevoel, met welke bewegingsketens bereidt 
hij zijn slagen voor en voert hij die uit en waar vin-
den we de initiator en de accelerator van zijn be-
wegingen? Dit begrip, deze herkenning, sterkt de 
vertrouwensrelatie.

In de trainingszaal ontstaat door het begrijpen van 
dergelijke zaken onmiskenbaar een extra dimen-
sie. We zijn verleerd echt te kijken en scherp te ob-
serveren. Action Type verschaft ons het kader van 
aandachtspunten waar we specifiek op moeten let-
ten en dat creëert de entree tot het geven van bij de 
persoonlijke motoriek passende aanwijzingen. Moet 
men met die aangetoonde meerwaarde voor ogen 
dan nog maanden, jaren of wellicht zelfs decennia 
met de presentatie van de fysieke invalshoeken van 
Action Type wachten totdat het wetenschappelijke 
bewijs helemaal rond is, zou onze wedervraag zijn. 
De vraag stellen, is deze beantwoorden.

Ideale techniek is persoonsgebonden

Hoe adaptief is ons motorisch systeem eigenlijk? 
We oefenen in het dagelijks leven elke minuut be-
wegingsstructuren die vast in onze patronen (ko-
men te) zitten. Dit brengt met zich mee dat onze 
motoriek zich niet onbeperkt kan aanpassen. Als 
een speler het niet of slechts uiterst moeizaam leert 
zoals jij het hem aanreikt dan moet je het aanreiken 
zoals jouw speler het aanleert, dat is de centrale 
boodschap die Action Type ons meegeeft. Om dat 
te kunnen toepassen moeten we eerst de werking 
van de verschillende bewegingsvoorkeuren leren 
begrijpen en herkennen. Dat is voor een belangrijk 
deel de inzet van de eerste vier hoofdstukken van 
VISIE 68.

Hoe gaan tafeltennistrainers in motorische zin ei-
genlijk met hun pupillen om? Het idee dat de ideale 
techniek niet bestaat, kan als gemeengoed wor-
den beschouwd. In het mondiale circuit ontwaren 
we immers significante verschillen in de manier 
waarop topspelers hun slagen uitvoeren en de wij-
ze waarop ze de verbindingen daartussen gestalte 
geven. Daarvan kunnen we niet zeggen dat de ene 
stijl of techniek succesvoller is dan de andere.

De individuele invalshoek die Action Type zo ty-
peert, wordt ook door de Chinese tafeltennisbond 
onderkend. In de aanloop naar hun eigen Spelen 
van Beijing lieten ze door wetenschappers de spe-
lers van het herenteam en hun belangrijkste te-
genstrevers in de strijd om Olympisch goud aan 
individuele kinematische bewegingsanalyses on-
derwerpen om zodoende de coach specifieke ge-
gevens voor de strategie ter hand te stellen. Het 
onderzoek werd het afgelopen voorjaar in Yokoha-
ma, tijdens het wetenschappelijk congres van de 
ITTF, gepresenteerd.

Action type onderscheidt vier motorische hoofd-
stijlen, die worden weergegeven door de beide 
middelste letters van de typologie. Sporters en 
dus ook tafeltennissers hebben hun typische eigen 
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bewegingspatronen en we kunnen er als trainer-
coach niet omheen om onze pupillen ook langs die 
weg op te leiden. In deze VISIE gaan we achter-
eenvolgens in op individuele techniekvorming en 
motorische scholing en stippen we ook de link naar 
aanleermodellen en spelsystemen aan. Zo krijgt de 
jeugdopleiding in de hoofdstukken 20 en 21 een 
meer op de persoon toegesneden invulling.

Moeten we nu al onze technische bagage plots-
klaps overboord gooien? Nee, het gaat bij het op-
leiden nog steeds om de elementaire tafeltennis-
wetten, zoals basishouding en gewichtsverdeling, 
het raken van de bal in de top gouden driehoek, 
batsnelheid, de richting van die snelheid, dik of dun 
raken, om hoeken en hefbomen, maar wat je wel 
moet gaan doen is kijken hoe die algemene wet-
ten binnen de te onderscheiden motorische stijlen 
werken. Dat begrip, die differentiatie, is cruciaal.

Het kan zus, maar ook zo

Naast waardevolle algemeen aanvaarde uitgangs-
punten beleefden wij didactische vakliteratuur tot 
voor kort vooral ook als vrijblijvend. Dit in de trant 
van je kunt het zus doen, maar ook zo. Auteurs 
ventileerden hun eigen ervaringen en stokpaardjes 
zonder dat daar concluderend een onderbouwde 
lijn uit valt te destilleren. Dat laatste is voor ons 
sinds de verschijning van ‘Totaalcoachen’ veran-
derd.

In leren in tafeltennis komen veel zaken samen. 
Denk alleen maar eens aan de vertrouwensrelatie 
tussen jou als trainer-coach en jouw pupillen, com-
municatie, de overdracht van inhoudelijke kennis 
en last but not least de methodische leerlijn. Om 
op dat laatste in te zoomen constateren we ver-
heugd dat Action Type ons duidt waarom je het bij 
de één zus doet en waarom je het bij de ander juist 
zo aanpakt. In de hoofdstukken 22 en 23 gaan we 
o.a. in op de accenten bij het stellen van doelen, 
het beschikbare instrumentarium om vorm te ge-
ven aan individueel te bepalen leervoorkeuren en 
een dito leervolgorde, alsmede op het geven van 
technische aanwijzingen.

Zo richt je effectieve leertrajecten in. Als spelers 
alles al zouden kunnen leren, dan moeten we in ie-
der geval begrijpen dat de manier waarop je als 
trainer-coach het proces in methodische zin vorm-
geeft bepaalt hoeveel energie dat leren voor elke 
speler kost. Dat is een belangrijke boodschap die 
Action Type ons meegeeft. In de voorliggende VI-
SIE onderbouwen we deze stelling. Werken aan de 
hand van de individuele leervoorkeuren zorgt voor 
efficiënte, effectieve en plezierige leerprocessen, 
die bouwen aan een positief zelfbeeld en zelfver-
trouwen. En dat is waar het jou als trainer-coach, 
onafhankelijk van het niveau, uiteindelijk om is te 
doen.

Met bijzondere dank aan:
Roelie Douwes, Henk Hommes, Jan Huijbers, 
Peter Murphy, Linda Rieken en Thijs van Veen.

Foto 66: Op de persoon toegesneden leertrajecten kosten minder energie en zijn 

effectiever
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Afbeelding 30:  De vier motorische stijlen

Bewegingen zijn dynamisch. Om de vier motorische stijlen te schetsen kunnen we 
schrijven tot we een ons wegen maar veel duidelijker is het om aan beelden te appel-
leren. Daarom voeren we in dit hoofdstuk bekende topsporters – waaronder twaalf ta-
feltennissers – ten tonele.  Het laat o.a. zien waarom de techniek van toptafeltennissers 
zulke kenmerkende verschillen vertoont.

We kijken daarbij niet alleen naar de motorische stijl maar leggen ook een link met de 
werkstijl, namelijk of spelers meer controlerend acteren dan wel zo lang mogelijk op-
ties open willen houden. Dit verschil in J- en P-attitude zie je ook terug in de manier 
van bewegen, die is bij J-ers meer mechanisch en bij P-ers vloeiender. Door de uitge-
balanceerde en intensieve vorming zijn de verschillen tussen de motorische stijlen op 
topniveau lastiger te onderzoeken dan daaronder. Toch zijn de voorkeuren ook in de 
wereldtop te herkennen. We doen een serieuze poging.

15.   wereldtoppers en hun  
     motorische stijl 
Action Type beperkt zich niet alleen tot het typeren van de mentale voorkeuren van mensen. 

In de loop van de tijd werden verbanden ontdekt tussen de typologie en diverse aspecten 

die verband houden met iemand zijn sportstijl. Uiteindelijk waren het Théraulaz, Hippolyte en        

Murphy die de stap naar het huidige motoriekmodel maakten. Het is een krachtige ondersteu-

ning van het bewijs dat lichaam en geest één zijn. In motorische zin onderscheidt  Action Type 

vier hoofdstijlen. Daarbij heeft elke stijl zijn eigen karakteristieken.11)  De volgende afbeelding is 

er eentje die we goed tot ons moeten nemen.

d
ee

l 
1
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15.1  
Grofmotorische sporters (SF)
SF-sporters zetten voor het maken van bewegingen hun hele lichaam in. Ze maken bij 
voorkeur gebruik van de grote spieren van voet, been, romp, schouder en bovenarm. 
Dit noemen we de grove motoriek. De SF-er beweegt, zoals je in afbeelding 30 ziet, 
gemakkelijk rond de verticale lichaamsas, oftewel de mediaanlijn. Hierdoor zijn ze be-
dreven in het uitvoeren van bewegingen dicht bij hun lichaam.

Patrick Kluivert is een typisch voorbeeld van een SF-sporter. Als spits toonde Kluivert 
zich op het hoogste niveau een ideaal aanspeelpunt. Met de bal aan de voet is hij bij 
uitstek in staat deze af te schermen en ‘vast te houden’, totdat hij opkomende midden-
velders kan aanspelen. Een dergelijke aanvaller is in het strafschopgebied bedreven om 
met de rug naar het doel en de bal vrijwel onder het lichaam kort om zijn mediaanlijn 
weg te draaien en te scoren. Vergelijk het eens met kenmerkende acties van de cirkel-
lopers in het handbal. Krachtig gebouwde spelers die zich in een kleine ruimte met de 

bal dicht bij het lichaam een weg naar de goal banen. Hetzelfde vind 
je terug bij centers in het basketball. 

Dichter bij onze tafeltennisarena kunnen wij Serena Williams als een 
treffend voorbeeld van een echte SF-er duiden. Ook de beide fina-
listen van de laatste US Open, Kim Clijsters en Caroline Wozniacki, 
zijn SF-ers. Grofmotorische spelers blinken in tennis en tafeltennis 
uit doordat ze sterk uit de benen spelen en hun lichaamsbewegingen 
goed op de bal om kunnen zetten. De biomechanica van het hele li-
chaam is hun ding. SF-ers moeten het hebben van voldoende kracht 
in benen, romp en schouders en dienen ook in die zin fysiek te wor-
den getraind.

15.1.1  SFJ-ers

Afhankelijk van of we het over linker- dan wel rechterhersenhelftspor-
ters hebben kunnen we het verhaal over grofmotorische sporters 
meer preciseren. Een SFJ-er is vooral goed in lichaamscontrole en 
de sturing van het lichaam. Het gehele lichaam ondersteunt sterk de 
afzonderlijke beweging, zoals we dat zeker bij de aanvallende tafel-
tennisslagen terug willen zien. Onze SFJ-er is voortdurend op zoek 
naar hoe en wanneer specifieke lichaamsbewegingen plaats moeten 
vinden. Binnen de tafeltenniswereld zien wij Jean Michel Saive als 
een ESFJ-er, een loyale keiharde werker die fantastisch gebruik weet 
te maken van zijn sterke benen. 

15.1.2    SFP-ers

Als rechterhersenhelftsporter heeft een SFP-er een uitstekend gevoel voor lichaams-
ritme. Beter dan de SFJ-er is hij in staat om de opeenvolgende lichaamsbewegingen 
perfect onderling te timen zodat er uiteindelijk een sterke impuls op de bal ontstaat. 
Kinesiologie is zijn bijzondere kwaliteit. Daar waar een SFJ-er nog enigszins mecha-
nisch beweegt kent een SFP-er meer vloeiende acties. Trinko Keen en Danny Heister 
(beiden ESFP) zijn daar voorbeelden van. In tweede positie gaan onze landgenoten als 
energieke bewegers op zoek naar ritme. Timing en ruimtezin zijn typische kwaliteiten 
van rechterhersenhelftvoelers.

Foto 67: Jean Michel Saive blinkt als grofmotorische speler 

uit door zijn sterke benen, lichaamscontrole en de omzetting 

daarvan op de bal
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15.2  
Fijnmotorische sporters (ST)
Alle fijnmotorische sporters hebben talent voor bewegingen met hand, pols en onder-
arm. Zij blinken vooral uit in hun oog-handcoördinatie. Van de vier motorische stijlen 
heeft de ST-er de meeste aanleg de fijne coördinatie te ontwikkelen. Het is een onder-
deel waar, ook voor de andere types,  met de juiste training en begeleiding veel verbe-
tering in valt te bereiken. Voor zijn bewegingen maakt een ST-er bij voorkeur gebruik 
van de gekruiste spierketens van het bovenlichaam. Daar ligt een ander verschil met 
de SF-er die zijn lichaamsbewegingen, zoals aangegeven, vooral rond de mediaanlijn 
doorvoert. 

15.2.1 STJ-ers

Dressuuramazone Anky van Grunsven is een kenmerkend voorbeeld van een STJ-er. 
Haar grootste talent is dat zij beschikt over twee behendige handen, die ook nog eens 
zeer goed samenwerken. Als linkerhersenhelftsporter wil zij controle houden en haar 
precieze handbewegingen helpen daarbij. STJ-ers leren het best als zij praktische en 
precieze aanwijzingen krijgen die zij op een routinematige manier stap voor stap kun-
nen trainen. Omdat het om oog-handcoördinatie gaat is het wel van belang dat een 
STJ-er zijn handen voor zich ziet. Hij heeft moeite meerdere lichaamsbewegingen te-
gelijkertijd uit te voeren.

Ondanks de drang om behoedzaam te zijn kan een STJ-er als tafeltennisser zeker ook 
in aanvallende spelsystemen uit de voeten. Binnen onze sport zien wij Dimitrij Ovtcha-
rov (ISTJ) als een exponent van een fijnmotorische speler met een dominante linkerher-
senhelft. Hij speelt met zijn behendige handen niet alleen goed boven tafel, je ziet hem 
tevens veel kenmerkende directe (fijnmotorische) acties met de backhand maken. Ook 
Timo Boll is naar onze overtuiging van nature ISTJ. Waar je bij ‘Dima’ af en toe nog enig 
denken tussen zien en doen ontwaart, zie je aan het spel van de huidige nummer vier 
van de wereldranglijst wat er gebeurt als een J-er de functies van zijn rechterhersen-
helft weet te sublimeren. Over deze wellicht nu nog cryptische zin lees je in hoofdstuk 
20 meer.

15.2.2   STP-ers

Recordinternational van het Nederlands volleybalteam Peter Blangé staat als een echte 
STP-er te boek. Als spelverdeler demonstreerde hij zijn superieure plaatsing van han-
den en onderarmen in de ruimte. Ruimtezin, plaatsing en positionering dat is waarin 
een rechterhersenhelftsporter zich in dit verband onderscheidt. Hij lijkt ook ogen in het 
achterhoofd te hebben, is daardoor in staat zich perfect te positioneren ten opzichte 
van de aankomende bal en zijn bewegingen ook nog eens goed te timen. Wat wil een 
spelverdeler nog meer.

STP-ers hebben het temperament van een vakman en zijn er in bedreven meerdere 
bewegingen gelijktijdig uit te voeren. Ze hebben dan ook aanleg voor snelle sporten 
en voor sporten waarbij veel accuratesse nodig is, tafeltennis dus. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Jan Ove Waldner (Zweden) over de vaardigheden van een echte STP-
er beschikt. Hij is sterk boven tafel, maakt voor het indraaien gebruik van de gekruiste 
spierketens van het bovenlichaam, lardeert zijn spel gemakkelijk met laterale schijnbe-
wegingen en beschikt over een fenomenale splitsecond beslissing. Allemaal kenmer-
ken van een rechterhersenhelftsporter met een voorkeur voor de fijne motoriek. Deze 
zoekt in principe steeds een manier om tot scoren te komen maar is door zijn geweldige 
ruimtebeheersing en balgevoel ook in staat om verdedigende acties met succes te vol-
tooien. Hierin herkennen we de meester.
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15.3  
Spelers met een conceptmotoriek (NT)
De conceptmotoriek wordt ook wel de motoriek van de dominante zijde genoemd. Dit 
vanwege de eigenaardigheid dat de bovenarm ten opzichte van het lichaam een schar-
nierbeweging maakt. Lichaam en bovenarm fungeren als een deur: open en dicht. Een 
bij tafeltennis voor het aanleren van een effectieve techniek hinderlijke eigenschap die 
al in een vroeg stadium om correctie vraagt. NT-ers ontlenen hun kracht vooral aan hun 
zo ongeveer grenzeloze drang om competent te zijn en zullen daardoor uiterst snugger 
met hun sport omgaan.11) Ze willen alles begrijpen. Het zijn de strategen onder de spor-
ters en vallen op door hun altijd doordachte wedstrijdplan. 

Een NT-er sport vanuit zijn bewegingsbeelden, vandaar ook de naam conceptmotoriek. 
Het nadeel daarvan is dat hij afhankelijk is van aangeleerde bewegingen. Als trainer 
schotel je hem dan ook steeds andere posities en richtingen voor, anders zal hij telkens 
op dezelfde manier bewegen en handelen. Onder de voorwaarde dat ze vroeg met 
sport beginnen en goed worden getraind kunnen NT-ers bewegingsvaardig worden en 
tot topsporters uitgroeien. Met dat doel voor ogen is het wel noodzakelijk dat een NT-er 
de grote spiergroepen van zijn lichaam ontwikkelt.

15.3.1    NTJ-ers

Om de naamgeving nog ingewikkelder te maken spreekt men ook wel van de cere-
brale motoriek, dit naar het voorste deel van onze hersenen, het gebied waar de N- en 
de T- kwab hun plaats vinden. Letterlijk genomen betekent de cerebrale motoriek de 
techniek van de geleerde bewegingen. Concepten en bewegingen worden tot eenvoud 
ontrafeld en weer samengevoegd. Er komt geen einde aan.11) NTJ-ers leren dan ook het 
best sequentieel en met structuur. Die eigenschappen herkennen we sterk terug in de 
manier van tennissen van Sjeng Schalken. Zijn sportstijl is hoekig, bij het mechanische 
af, maar een meester in het herhalen van bewegingen. Omdat improviseren nu eenmaal 
niet zijn sterkste kant vormt is het voor een NTJ-er wel van belang om telkens dezelfde 
positie ten opzichte van de aankomende bal in te nemen. Dat Schalken met het geduld 
van een echte I-er over een formidabele vastheid beschikte is dan ook geen wonder. 
NTJ-ers vinden het ook nog eens leuk om veel te trainen en winnen graag intelligent. Ze 
zijn gericht op het uitvoeren van het wedstrijdplan.

Binnen de tafeltenniswereld zien wij Werner Schlager als een NTJ-er evenals zijn Oos-
tenrijkse teamgenoot Chen Weixing. Hoewel de één als aanvaller door het sportleven 
gaat en de ander vooral verdedigt hebben beiden vanuit de rug een relatief hoge li-
chaamshouding, zijn hun bewegingen enigszins mechanisch, valt hun motoriek van de 
dominante zijde op en zijn het meesters in het uitvoeren van een doordacht strategisch 
concept zonder daar te veel risico in te leggen. De directe speelwijze van Schlager is 
ook een typisch kenmerk van J-sporters. NTJ-ers zijn zelfstandige sporters die liever 
niet door anderen overheerst worden. Iets waar je als coach terdege rekening mee 
moet houden.

15.3.2    NTP-ers

Rationalisten met een dominante rechterhersenhelft, want dat zijn NTP-ers, genieten 
van het proces dat leidt tot het ontwerpen van een vernuftig strijdplan. Als coach be-
trek je hen daar dan ook altijd bij. Hij zal het strategisch concept en de bijbehorende 
patronen vervolgens maar al te graag visualiseren. In het spel is een NTP-er in staat om 
zijn opties tot op het laatste moment open te houden. In die zin blinkt hij dan ook maar 
al te vaak uit door de fraaie compositie van zijn spel. Daarin herkennen we ook Roger 
Federer. De Zwitser weet als geen ander wanneer hij in de rally moet blijven en wanneer 
hij op zoek kan gaan naar het punt. 
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Vladimir Samsonov zien wij als Federer’s evenknie in het tafeltennis-
circuit. De in de vorige alinea genoemde kenmerken gelden vrijwel 
onverkort ook voor de Wit-Rus. Beiden beschikken dankzij hun domi-
nante rechterhersenhelft over een superieure plaatsing van onderarm 
en hand in de ruimte. Daarop kunnen ze altijd vertrouwen. Als NT-er 
zijn ze in staat de vier aandachtsrichtingen optimaal te combineren 
en te laten harmoniëren. Samen met het intelligente strijdplan zorgt 
dat er voor dat hun spel zo efficiënt oogt. We herkennen dat ook bij 
onze landgenote Li Jiao (INTP). NT-sporters zijn vooral gericht op de 
fijne motoriek. 

15.4  
Gecombineerd grof- en
fijnmotorische spelers (NF)
NF-ers ontlenen hun fysieke talent vooral aan het feit dat zij als geen 
ander in staat zijn grof- en fijnmotorische vaardigheden te mixen. Hun 
grootste kracht is dus gelegen in het coördineren en harmoniëren 
van lichaamsbewegingen. Het zijn intuïtieve voelers die souplesse en 
artisticiteit uitstralen. Als we naar de onderlinge verhouding tussen 
hun grove en fijne motoriek kijken, dan kunnen we ze als voornamelijk 
grofmotorisch met een opmerkelijk gevoel voor ritme kenschetsen. 
NF-ers maken bij voorkeur gebruik van de gekruiste spierketens van 

het gehele lichaam. In vergelijking met de ST-er betekent dit voor onze tafeltennisprak-
tijk dat waar een ST-er van nature vooral met het bovenlichaam uit- en indraait, een NF-
er die beweging al vanuit zijn voeten en onderbenen inzet. Los van de sport vallen idea-
listen, want dat zijn ze, op door hun talent voor mimiek, taalvaardigheid en intonatie.

15.4.1    NFJ-ers

Een NFJ-er heeft een bijzondere aanleg voor het beheerst combineren van grof– en 
fijnmotorische bewegingen. In tegenstelling tot andere linkerhersenhelftsporters legt 
hij door zijn sterke intuïtie een goed gevoel voor ritme aan de dag. Het is weliswaar een 
ritme dat meer gestructureerd is, maar toch. De legendarische gouddelver Mark Spitz 
– die in 1972 in München maar liefst zeven olympische titels verzamelde – is daar een 
treffend voorbeeld van, evenals Michael Phelps en Alain Bernard. Vergelijk het met de 
meer vloeiende stijl van hun inmiddels gestopte zwemcollega Pieter van den Hoogen-
band (NFP). Door het accent op het grote plaatje te leggen en daarin structuur aan te 
brengen pikt een NFJ-er het gemakkelijkst dingen op.

Onze eigen Bettine Vriesekoop wordt als een echte NFJ-er beschouwd. Met haar be-
heerste lichaamsbewegingen zocht Bettine ritme en voelde zij zich juist in de langere 
rallies bijzonder thuis. Haar aanvallende forehandslagen verraden het gebruik van de 
gekruiste spierketens van het hele lichaam. Het zijn bewegingen die wat meer tijd vra-
gen en daardoor bij voorkeur iets van tafel worden gespeeld. Een NFJ-er moet wel le-
ren omgaan met spanning en snelheid want anders komt de coördinatie maar al te snel 
onder druk te staan. Ook met die dimensie heeft Bettine in haar lange en succesvolle 
tafeltennisloopbaan kennisgemaakt. We gaven in VISIE 67 al aan dat Vriesekoop gelei-
delijk de kunst van het loslaten onder de knie kreeg door meer en meer op het kompas 
van de rechterhersenhelft te leren spelen. NFJ-ers zijn minder bedreven in splitsecond 
beslissingen.  

Foto 68:  Verdedigster Li Qian (SF) neemt de bal als het ware in 

haar lichaamsbewegingen op
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15.4.2    NFP-ers 

Met hun dominante rechterhersenhelft zijn NFP-ers de ware stylisten onder de spor-
ters. Ze hebben een excellent gevoel voor ruimtezin, plaatsing en lichaamsritme, zoals 
golfprofessional Tiger Woods (VS) dit vrijwel dagelijks demonstreert. Toptafeltennisser 
Ma Long (China) is ook een echte exponent van een NFP-er. Hij maakt gebruik van 
de gekruiste spierketens van zijn gehele lichaam en is door een krachtige en mobiele  
romprotatie in staat daarin een zeer snelle armbeweging te integreren. Dat weet de 
Chinees ook nog eens met een sterk ontwikkelde fijne motoriek te combineren. Een 
NFP-er kan uiterlijk enigszins flegmatiek ogen maar van binnen zijn ze door hun F-kant 
gevoelig voor emoties. NFP-ers leren het best globaal en vanuit de ritmiek van de to-
taalbeweging. 

Ook Michael Maze toont zich als een NFP-er. Over het motorische talent en de 
ruimtezin van de Deen bestond al vroeg weinig twijfel. De jonge Michael bleek 
echter stemmingsgevoelig en acteerde achter de tafel dikwijls als een opgewon-
den standje, die bij het verliezen van zijn ideaalbeeld helemaal leeg kon lopen. 
Inmiddels heeft hij vooral aan zijn ontwikkelkant veel bijgeleerd, zeg maar de 
wet van de omkering. Anno 2009 werkt Maze kalm en vastberaden en gaat hij 
met al zijn inzet volledig op in zijn met risico’s en fraaie acties gespeende spel. 
Het leidde onlangs in Stuttgart tot de Europese titel in het enkelspel. 

15.5  
Samenvatting motorische stijlen
Al het voorgaande betekent niet dat bijvoorbeeld een SF-er per definitie over een min-
dere fijne motoriek zal beschikken dan een ST-er. Sterker nog, door de juiste training is 
de fijne motoriek zeer goed te ontwikkelen. Dat is ook wat er bij tafeltennissers gebeurt. 
Wel zal de SF-er zijn oorspronkelijke voorkeur voor de inzet van het hele lichaam behou-
den. Zoals je in de onderstaande tabel ziet heeft elk type zijn voorkeursvolgorde. Iedere 
verdere vergelijking tussen types gaat echter mank omdat die voorkeursvolgorde niets 
zegt over de mate waarin de betreffende vaardigheden in absolute zin zijn ontwikkeld. 

Tabel 37: Enkele kenmerken van motorische stijlen 11)

Noot 1:  Voor oog-handcoördinatie dient ook gelezen te worden oog-voetcoördinatie.

Noot 2:  Inzicht vloeit o.a. voort uit de kwaliteit van het logisch abstract denken.

Noot 3:  De mimiek is als motorische eigenschap voor sport niet of nauwelijks van belang.   

   Het zal je niet verbazen dat onder NF-ers veel acteurs voorkomen.

typering SF ST NT NF

motorische stijl grofmotorisch fijnmotorisch concept gecombineerd

manier van bewegen rond de mediaanlijn
gekruiste spierketens  
bovenlichaam

eerst bewe gings beelden, 
dan voorname lijk fijne 
motoriek

gekruiste spierketens 
hele lichaam

karakteristieken
(rangorde van de 
voorkeurs motoriek)

1.  lichaam
2.  oog-handcoördinatie 
3.  mimiek
4.  inzicht 

1.  oog-handcoördinatie
2.  lichaam
3.  inzicht
4.  mimiek

1.   inzicht 
2.   mimiek
3.   oog-handcoördinatie 
4.   lichaam

1.   mimiek 
2.   inzicht
3.   lichaam
4.   oog-handcoördinatie

tafeltennissers 0.a. Saive (J)
T. Keen, Heister (P)

Boll, Ovtcharov (J)
Waldner (P)

Schlager (J)
Samsonov (P)

Vriesekoop (J)
Ma Long, Maze (P)

overige sporten o.a. Nijboer (J)
S. Williams (P)

Van Grunsven (J)
Zidane (P) 

Schalken (J)
Federer (P)

Spitz (J)
Woods (P)
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Tafeltennissers dienen zowel over goed gecoördineerde grofmotorische vaardigheden 
(SF), een sterke fijne motoriek (ST), een gevoelvol samenspel daartussen (NF) als over 
voldoende strategisch inzicht te beschikken (NT). Wat jouw sportstijl ook mag zijn er 
valt dus altijd nog het nodige te ontwikkelen. De inzichten die aan de hand van obser-
vatie van de motorische stijlen ontstaan maken het mogelijk de intrinsieke kwaliteiten te 
herkennen en concepten voor de ontwikkelkant aan te dragen. 

15.6   
Verwijzing
In deze VISIE gaan wij o.a. aan de hand van de termen voorkeurs- en ontwikkelkant na 
hoe tafeltennis zich in dat opzicht voor de verschillende types verhoudt. We nemen jou 
mee op een gespecialiseerde trip door zaken als techniekvorming, coördinatie, spelop-
vatting en vooral leren in tafeltennis. Een ontdekkingsreis die naar ons weten nog niet 
eerder is gemaakt en eentje waarvan de inzichten verklarende en oplossende waarde 
in zich hebben. 

En dat komt mooi uit, want wat willen we liever dan onze spelers zo veel mogelijk in hun 
kracht zien sporten en groeien. Relevante zaken die zich aan de ontwikkelkant bevin-
den accepteert de speler en samen maak je een afgewogen plan waarin vaardigheden 
en leemtes zich in de juiste verhouding naast elkaar verbeteren. Daarbij zorg je er voor 
dat de aanleermethode en vooral ook het spelsysteem zijn afgestemd op de persoon-
lijke voorkeuren, zodat jouw pupil niet vaker dan noodzakelijk aan de ontwikkelkant 
hoeft te vertoeven. 

Voor wie, net als wij, benieuwd is naar een verklaring voor de verbanden tussen de 
mentale voorkeuren en het motoriekmodel hebben wij het onderstaande artikel samen-
gesteld.

•	 Onderbouwing	van	het	motoriekmodel	(blz.	60)

Foto 69:  Li Jiao (INTP) blinkt uit in haar conceptmotoriek o.a. dankzij een bijzondere efficiënte hndvoering en een intelligent strijdplan
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Ondanks of misschien wel juist door al die verbanden blijft het in onze ogen zware kost. 
Wie het spoor in hoofdstuk 15 en het bijbehorende artikel enigszins bijster is geraakt, 
hoeft echter niet te wanhopen. We pakken hier de draad vanaf onze eerste levensjaren 
op om in een praktische benadering stap voor stap de weg naar motorische ontwik-
keling te duiden. De inzichten die hierdoor ontstaan zijn van bijzonder belang voor het 
opleiden van jonge sporters. In onze hoofdstukken over de jeugdopleiding in tafeltennis 
borduren we er dan ook maar al te graag op verder.

16.1  
Vorming van motorische stijlen in 
de kinderjaren
Het bestaan van de vier verschillende motorische stijlen kunnen we aan de hand van 
een reis door onze kinder- en jeugdjaren verklaren. In ons eerste levensjaar ontwikke-
len wij de grofmotorische vaardigheden (SF) die met name betrekking hebben op de 
spieren van armen, benen en romp.11) Het begint al bij de baby die zich om zijn verticale 
lichaamsas van de rug op de buik draait en weer terug. De grofmotorische vaardighe-
den worden verder ontwikkeld zodra we leren kruipen en lopen. 

Ook de fijne motoriek (ST) ontwikkelt de mens al in zijn eerste twee levensjaren.11) Met 
behulp van vooral speelgoed worden de oog-handcoördinatie en de controle over han-
den, polsen en onderarmen getraind. Dat proces ondervindt in de jaren daarop een ver-
volg. Met tekenen en schrijven krijgt de fijne motoriek een extra impuls. Het zal je dan 
ook niet verwonderen dat een STJ-kleuter uitblinkt in subtiel tekenen en zijn werkje ook 
nog eens keurig binnen de lijntjes kan inkleuren. Die fijnheid is mede mogelijk omdat de 
schouder en heup binnen de ST-motoriek onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. 

Tussen ons tweede en achtste levensjaar leren wij spreken en luisteren. In deze tijd 
wordt ook de gecombineerde grove en fijne motoriek (NF) geoefend.11) Dit gebeurt voor-
al tijdens het buitenspelen waar het kind door te rennen, springen, wenden, keren en 
wat hij al niet meer doet vrij beweegt. Door dat bewegen te combineren met het omgaan 
met objecten, zoals een bal, leren kinderen spelenderwijs de SF- (verticale bewegingen 
langs de lichaamsas) en ST-motoriek (horizontale bewegingen op schouderniveau) met 
elkaar te vervlechten. Je kunt je voorstellen dat de vrijheidsgraden die op deze manier 
in de bewegingen ontstaan tijd nodig hebben om meer gecoördineerd te verlopen. Zo 
rond hun achtste levensjaar zijn kinderen aardig in staat om fijnmotorische bewegingen 
in hun grove motoriek te integreren. 

16.   eerste stappen in een  
     leven vol bewegingen
De onderbouwing van het motoriekmodel is er vooral eentje voor rationalisten (NT). Men-

sen die op zoek zijn naar het waarom en gedijen bij het doorgronden van verbanden. We 

hebben in het bij het vorige hoofdstuk behorende artikel een indruk gegeven wat er zich in 

onze hersenen afspeelt en hoe het kan dat mentale en motorische voorkeuren via de moto-

rische of de cerebrale cortex zo’n verwantschap vertonen. De uitleg bevat meteen de link 

terug naar VISIE 66 en 67.
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Na het achtste levensjaar rijpen de intellectuele 
vaardigheden, zoals abstraheren en logisch rede-
neren. Ook krijgen we in deze periode langzaam-
aan bewust controle over meer precieze motori-
sche vaardigheden.11) Denk daarbij aan een balletje 
hooghouden bij voetbal of aan de coördinatieve 
vaardigheden zoals tafeltennis die vraagt. Het ver-
mogen om bewegingen te conceptualiseren en in 
de verbeelding te oefenen leidt tot de motorische 
stijl van de geleerde bewegingen, de conceptmo-
toriek (NT).

16.2 
De voorkeursstijl
Allemaal maken we een vergelijkbare reis door de-
zelfde motorische fases maar ieder ontwikkelt toch 
een eigen voorkeur voor de motorische stijl waar 
hij zich het meest comfortabel bij voelt. Welke stijl 
dat normaliter voor iemand wordt of is lees je in 
het artikel over de onderbouwing van het motoriek-
model. Daarin wordt de koppeling gelegd tussen 
de geleiding van prikkels in de hersenkwabben, 
de plaats van de aansturing van bepaalde bewe-
gingen op de motorische cortex en de motorische 
stijl. Met andere woorden de sterkst ontwikkelde 
mentale functies – de dominante functie en de 
hulpfunctie – duiden per persoon de voorkeursmo-
toriek.

Nu we het over het verband tussen de volgorde van 
de mentale functies en de motoriek hebben gaan onze gedachten terug naar 
VISIE 66. Daar voerden we op bladzijde 60 de vijfjarige Rick op het toneel. Als 
INFP-er blijkt hij motorisch gezien nog niet de meest handige onder leeftijdsge-
noten. Zijn bewegingen zijn ruim, fladderig zelfs en de coördinatie is nog mager. 
Omdat Rick bovendien thuis maar al te graag in zijn eigen fantasievolle wereldje 
vertoeft en zijn aandacht daardoor beperkt in het hier en nu heeft stoot hij vaker 
dan zijn ouders lief is het één en ander om.

Zijn zusje Linde telt amper vier lentes en is als ISTP-er in de dop wel iemand 
van het hier en nu. Met haar aanleg voor de fijne motoriek gaat zij handig met 
(kleine) materialen om. Zo ook als Linde op de knieën zittend voor de eerste 
keer een tafeltennisbatje ter hand neemt, het met een boogje aangegooide bal-
letje wordt al ras met een beheerst tikje binnen het vangbereik van de aangever 
teruggespeeld. 

Rick wil daar als grote, bijna twee jaar oudere, broer niet voor onder doen. An-
ders dan zijn zusje retourneert hij de aangegooide bal niet fijnmotorisch met 
een kort tikje vanuit de hand maar beweegt hij automatisch eerst zijn schouder 
en arm naar achteren om vervolgens een poging te doen de bal met een lan-
gere slag te raken. Het blijft bij een enkele toevalstreffer totdat de werper Rick 
een aanwijzing geeft over de timing op de bal en ze samen meer ritmisch gaan 
werken.  

Wat we met dit intermezzo duidelijk willen maken is het volgende. Mensen kunnen en 
zullen een actie waarmee ze hetzelfde doel nastreven op wezenlijk andere manieren uit-

Foto 70: In de kinderjaren ontwikkelt ieder een motorische stijl waar hij of zij zich het 

meest comfortabel bij voelt
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voeren. Die voorkeur ontstaat al in de kinderjaren en wordt in de loop van de tijd steeds 
manifester. In relatie tot sport zal het dikwijls zo zijn dat de ene voorkeursmotoriek beter 
bij een handeling past dan de andere. Toch is dat in de meeste gevallen onvoldoende 
reden om de eigen motoriek te negeren, want in alle snelheid, dynamiek en zeker als 
daar ook nog iets van spanning bij komt kijken zal een tafeltennisser op zijn meest na-
tuurlijke manier van bewegen en handelen terugvallen. Dat handelsmerk daar zul je bij 
moeten aansluiten.

16.3 
De kern voor de trainer-coach
Nu zal het niet zo zijn dat bij een tafeltennisser, welke leeftijd en motoriek hij ook heeft, 
de vaardigheden die nodig zijn om onze sport steeds beter te beoefenen zo maar ko-
men aanwaaien. Hij zal zich binnen zijn voorkeursmotoriek ‘technische en tactische 
wetmatigheden’ eigen moeten maken. Waar het voor jou als trainer om gaat is dat je 
niet alleen die wetmatigheden voor ogen hebt maar dat je vooral ook de typegebonden 
bewegingsvoorkeuren van jouw spelers onderkent en begrijpt. Je zult merken dat het 
doorgronden van de voorkeursmotoriek via een enkele effectieve aanwijzing al tot grote 
verbeteringen in de uitvoering kan leiden. Met deze werkwijze blijven jouw spelers in 
hun ontwikkelingsproces zo dicht mogelijk bij hun voorkeuren waar ze bewegingsge-
voel bij hebben.

Als gevolg van hun (onbewuste) voorkeuren hebben mensen van jongs af aan dus al 
duidelijk bepaalde motorische kenmerken.11)  Met die typische kenmerken stapt een 
welpje bij jouw club voor de eerste keer de tafeltenniszaal binnen om kennis te maken 
met zijn trainer-coach. Een vakman die hem door de finesses van zijn sport zal leiden. 
Ons welpje vertrouwt er helemaal op dat jij hem in zijn mentale en fysieke voorkeuren 
begrijpt. Dat vertrouwen is aanvankelijk zo grenzeloos dat hij er geen seconde van uit-
gaat dat het anders kan zijn.

Je voelt hem al aankomen, als trainer-coach mag je die positieve grondhouding niet be-
schamen. In het begrijpen ligt de basis voor de vertrouwensrelatie die jullie door mooie 
en moeilijke tijden zal voeren. Zonder onze spelers te begrijpen slagen we er niet in bij 
hun gedachten en gevoelens aan te sluiten en valt er niets te leiden. Dat geldt voor de 
mentale kant, maar evengoed voor alles wat met motorische en andere fysieke aspec-
ten te maken heeft. Kortom alle reden om net zo gretig als menige collega jouw pupillen 
met de principes van Action Type te begeleiden.

Bij een beginnend welpje die zijn eerste tafeltennisschreden onder jouw hoede 
zet begrijp je hoe zijn motoriek werkt. Ook al weten kinderen aanvankelijk nau-
welijks een bal te raken, dankzij de juiste aanwijzingen kunnen ze uiterst bewe-
gingsvaardig worden en daarbij een prima balgevoel etaleren. Of ze nu Rick, 
Linde, Hugo of Britt heten, besef dat SF- en ST-ers eerder in hun motoriek rijpen 
dan NT- en NF-ers. Dat wil absoluut niet zeggen dat kinderen met deze laatste 
stijlen uiteindelijk minder talentvol zijn. Het zou best wel eens een belangrijk ver-
schil tussen vroeg- en laatbloeiers kunnen markeren.

16.4 
Verwijzing
Het is belangrijk de vier motorische hoofdstijlen in de praktijk te kunnen herkennen. Hoe 
zie je welke motoriek een speler heeft, hoe werkt die motoriek en waarop richten jouw 
aanwijzingen zich, dat is in het kort waar het volgende hoofdstuk over gaat.
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17.1   
Motorische stijlen in de juiste context
Om een voor de hand liggend misverstand te voorkomen denken we er goed aan te 
doen om het gebruik van motorische stijlen meteen in een bredere context te plaatsen. 
De motorische voorkeursstijl staat niet volledig op zich. In de eerste plaats is deze ge-
relateerd aan de sport die beoefend wordt. Tafeltennis vraagt o.a. om fijnbesnaard spel 
en derhalve het gebruik van fijnmotorische vaardigheden. Verder speelt de situatie in 
de slagenwisseling een rol. Door tijdnood gecombineerd met posities dicht op of juist 
ver van de bal zullen spelers lang niet altijd hun voorkeursmotoriek volledig kunnen 
inzetten.

Toch laten deze beide nuanceringen het basisprincipe onverlet. Action Type propageert 
dat de trainer-coach vanuit de motorische voorkeuren van de speler werkt. De bewe-
gingskenmerken van de motorische stijl zijn zo eigen dat jouw pupillen alleen langs die 
weg in hun kracht komen om vervolgens ook onder de druk van de wedstrijd hun tech-
niek succesvol te handhaven. Daarom begint het verhaal met het begrijpen en herken-
nen van de vier motorische stijlen.

Je kunt een motorische stijl binnen tafeltennis in grote lijnen destilleren uit de typische 
combinatie van:

- de volgorde en vorm van de inzet van grove en fijne motoriek
- de daarbij gebruikte spierketens (bewegingsketens)
- de initiatie en acceleratie (heup- of schouderstrategie) van de beweging

Deze onderdelen manifesteren zich in de ene slag duidelijker dan in de andere. Door de 
ruimere bewegingsomvang en de inzet van zowel grof- als fijnmotorische componenten 
kiezen wij voor forehand topspin als voorbeeld om de motorische stijl van spelers in-
zichtelijk te maken. Een belangrijk ijkpunt daarin is de wijze waarop jouw pupil uitdraait 
op een aankomende bal. Oftewel, om in termen van hoofdstuk 19 te spreken, we kijken 
met name hoe een speler naar de voor hem geëigende uitgangshouding beweegt. In 
onze beschouwingen gaan wij uit van een rechtshandige tafeltennisser.

17.2 
Grofmotorische spelers (SF)
SF-ers voltrekken hun bewegingen bij voorkeur rondom hun verticale lichaamsas, ook 
wel de mediaanlijn genoemd. Hun belangrijkste synergie is een kop–staartverbinding. 
Kenmerkend daarbij is dat schouder en heup geassocieerd bewegen en dat er sprake 
is van synchronisatie met de andere lichaamszijde. Je kunt je dat visueel voorstellen 

17.   herkennen van 
     motorische stijlen
In de trainingszaal krijg je bij het inspelen al een aardig beeld van de verschillen in motori-

sche voorkeuren binnen een groep. Het is dan ook interessant om te kijken waaraan we de 

motorische hoofdstijl van onze pupillen kunnen herkennen. Uiteindelijk begint met die ana-

lyse het proces om spelers in hun bewegingen beter te leren begrijpen. Waarom voeren ze 

een slag of verbinding technisch uit zoals ze deze uitvoeren? 
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door een vlak te tekenen tussen de beide heupen, ellebogen en schouders, dat vlak 
verandert bij bewegingen nauwelijks van omvang en vorm, het roteert slechts rondom 
de mediaanlijn.

17.2.1 Aannemen uitgangshouding

Met die vaste verhoudingen tussen de beide heupen, ellebogen en schouders draait 
een SF-tafeltennisser rondom zijn verticale lichaamsas uit. Voor het spelen van topspin 
zal hij daarbij in de benen iets inzakken. Hij houdt het bat door een sterke buiging in 
het ellebooggewricht bij voorkeur dicht bij zijn lichaam. Op deze manier beweegt een 
SF-er naar de uitgangshouding, waarin hij zich van nature frontaal ten op zichte van de 
actie opstelt.

17.2.2 Inzet beweging

Met hun voorkeur voor de grove motoriek zetten SF-ers eerst hun grote lichaamsspie-
ren in. De indraaiende beweging wordt geïnitieerd door het iets uitgestapte rechter-
been, maar de heupen vormen de grote accelerator. SF-ers hebben sterke dijbeen-
spieren en met hun heupstrategie zorgen ze voor een bijzonder krachtige indraai van 
het gehele lichaam. Ook dit indraaien voltrekt zich net als het uidraaien rondom de 
verticale lichaamsas, waarbij bovenlichaam en schouders automatisch in hetzelfde vlak 
synchroon meebewegen.

17.2.3  Acceleratie

Het onderkennen van de heupstrategie is voor jou als trainer van cruciaal belang. De 
bewegingen van een SF-er zijn aan de acceleratie van de heup gerelateerd en daar 
horen jouw aanwijzingen zich ook op te richten. Voor het spelen van forehand topspin 
draait de heuplijn krachtig in tot deze (afhankelijk van de speelrichting) voor het spelen 
van een diagonale bal uit forehandhoek bijna parallel is aan de eindlijn van de tafel. 
Vanzelfsprekend kent elke combinatie van plaats en richting zijn eigen eindstand van 
de heupen. Door de remmende krachten die in deze stand ontstaan wordt vooral de on-
derarm gelanceerd en zullen vervolgens de pols en het bat hun versnellende werking op 
de bal hebben. De vaste verhoudingen tussen heupen, ellebogen en schouders zorgen 
er voor dat de bovenarm slechts beperkt in de beweging meedoet.

Foto 71: Forehand topspin, kenmerkende bewegingreeks voor een SF-er (vergelijk met samenvatting kenmerken)
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17.2.4 Resultaat 

De grootste kwaliteit van SF-ers is dat ze hun topspin met veel power spelen. SFJ-ers 
hebben daarbij een sterke controle over hun lichaamsbewegingen; SFP-ers blinken 
vooral uit door hun lichaamsritme en timing op de bal.

Een technisch euvel ontstaat wanneer SF-ers de bewegingsrichting en daarmee ook de 
batsnelheid niet kunnen laten corresponderen met de beoogde speelrichting. Omdat 
SF-ers om hun mediaanlijn bewegen, daarbij een krachtige heuprotatie demonstreren 
en van nature het bat dicht bij hun lichaam houden, zorgt een kleine afwijking van het 
raakmoment al snel voor een onevenredig grote afwijking in de plaatsing. Als trainer be-
steed je daarom veel aandacht aan de richting van de heupinzet, iets dat samenhangt 
met de gewichtsverdeling in de uitgangshouding en de timing.

Samenvatting kenmerken SF-er:

- staat in principe meer parallel aan de eindlijn van de tafel
- voltrekt bewegingen bij voorkeur rondom de verticale lichaamsas
- heupen, ellebogen en schouders bewegen onderling geassocieerd en daardoor   
 tevens gesynchroniseerd met de andere lichaamszijde
- in de uitgangspositie is zowel de heuplijn als de schouderlijn vrijwel horizontaal
- vindt zijn dynamiek in de neerwaartse beweging
- kent een heupstrategie
- zet van nature eerst de grove motoriek in, die lanceert als het ware de speelarm
- kan forehand topspin met veel power spelen

17.3   
Fijnmotorische spelers (ST)
ST-ers maken voor hun bewegingen bij voorkeur gebruik van de gekruiste spierketens 
van het bovenlichaam. Hun belangrijkste synergie is de oog-hand(voet)coördinatie. 
Kenmerkend voor de manier waarop ze tafeltennissen is dat de schouder, elleboog en 
heup aan dezelfde lichaamszijde onafhankelijk van elkaar (gedissocieerd) bewegen en 
roteren. Wel is er sprake van synchronisatie met de andere lichaamszijde. Met andere 
woorden als de rechterschouder een beweging inzet dan gaat de linkerschouder lineair 
mee. Hetzelfde geldt voor de heupen en de ellebogen.

Foto 72: Forehand topspin, kenmerkende bwegingsreeks voor eeen ST-er (vergelijk met samenvatting kenmerken)
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17.3.1  Aannemen uitgangshouding

Anders dan bij een SF-er bewegen onder- en bovenlichaam gedissocieerd. Het bete-
kent dat voor een ST-er het uitstappen en de lichaamsvoorbereiding twee afzonderlijke 
bewegingen vormen. Dat laatste pleegt een ST-er met zijn gekruiste spierketens te 
doen en wel door de speelschouder opzij en naar beneden te brengen. Ook een ST-er 
heeft het bat relatief dicht bij zijn lichaam en stelt zich meer diagonaal ten opzichte van 
de actie op.

17.3.2  Inzet beweging

Met hun voorkeur voor de fijne motoriek zetten ST-tafeltennissers bij voorkeur eerst hun 
hand en onderarm in. Ze zijn zich minder bewust van de grove motoriek. Bij het uitvoe-
ren van slagen leidt de hand de beweging, het bovenlichaam volgt langs de gekruiste 
spierketens. De initiatie van de beweging vindt plaats rond de duim van de speelhand.

17.3.3  Acceleratie

Terwijl de duim van de speelhand zowel bij het uitdraaien als bij het indraaien de bewe-
ging initieert, vindt de acceleratie daarvan plaats door de schouders en de onderarm. 
Dat is ook waar jij jouw technische aanwijzingen voor het beheersen en positioneren 
van bewegingen op richt. De hoek die de schouderlijn bij het finishen van de forehand 
topspin ten opzichte van de eindlijn van de tafel inneemt is afhankelijk van de plaats 
waar vanuit en de richting waarin wordt gespeeld. Bij een topspin uit forehandhoek in 
diagonale richting is die schouderlijn bijna parallel aan de eindlijn van de tafel.

17.3.4 Resultaat

De grootste kwaliteit van ST-ers is dat ze sterk zijn in alle handelingen die zich in het 
laterale gebied voltrekken. Daarom zijn het meesters in het raken van de bal in de top 
van de gouden driehoek. Ze profiteren als geen ander van de snelheid en spin in de 
aankomende bal en hebben een grote handelingssnelheid. STJ-ers tonen daarbij ui-
terst behendige handen en zijn derhalve ook bedreven in het spel boven tafel. STP-ers 
blinken vooral uit door hun uiterst efficiënte handvoering, het bat bevindt zich vrijwel 
continue achter de bal. Dit zorgt er voor dat ze bijzonder goed met zaken als tijdnood 
en timing kunnen omgaan.

Het grootste mankement dat wij in de praktijk ervaren is dat ST-ers, zodra zij meer tijd 
krijgen, vergeten power aan de bal toe te voegen of dat slechts beperkt doen. Ze ver-
trouwen sterk op hun impuls met de onderarm op de bal. Op zich niet onterecht, maar 
wel met het gevaar dat hun slagenarsenaal in eenheidsworst vervalt en relatief eenvou-
dig te pareren is. Door een sterke acceleratie van de schoudergordel kunnen ST-ers 
meer power toevoegen.

Samenvatting kenmerken ST-er:

- staat in principe enigszins diagonaal ten opzichte van de eindlijn van de tafel
- gebruikt gekruiste spierketens van het bovenlichaam
- heup, elleboog en schouder van dezelfde lichaamszijde bewegen gedissocieerd, 
 wel is er sprake van synchronisatie met de andere lichaamszijde
- in de uitgangshouding is de heuplijn vrijwel horizontaal en loopt de schouderlijn  
 meer diagonaal
- vindt zijn dynamiek in de neerwaartse beweging
- kent een schouderstrategie
- initieert bewegingen rond de duim van de speelhand, het lichaam is volgend
- blinkt in topspin uit door handvoering en handelingssnelheid
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17.4   
Spelers met conceptmotoriek (NT) 
De conceptmotoriek is een beetje een vreemde eend in de bijt van de motorische stij-
len. NT-ers maken zoals gemeld geen deel uit van de motorische maar van de cerebrale 
cortex. Dit betekent o.a. dat ze op een andere manier getraind moeten worden, daar-
over verderop meer. Voor nu gaat het om de wijze waarop ze forehand topspinbewe-
gingen uitvoeren.

De conceptmotoriek wordt ook wel de motoriek van de dominante zijde genoemd. Die 
omschrijving doelt op het feit dat de armbeweging van nature vanuit de bovenarm wordt 
ingezet. De elleboog begint in de bewegingsvoorkeur van NT-ers dichtbij en eindigt ver 
van het lichaam en omhoog. De bovenarm beweegt ten opzichte van het bovenlichaam 
als een scharnierende deur, namelijk open en dicht.

17.4.1 Aannemen uitgangshouding

Bij NT-ers bewegen heup en schouder aan de dominante lichaamszijde geassocieerd. 
Het kenmerkende in hun stijl is dat er geen sprake van synchronisatie met de andere 
lichaamszijde is, bewegingen vinden weliswaar rondom een verticale lichaamsas plaats 
maar die ligt anders dan bij de SF-er niet centraal in het lichaam maar meer naar de 
dominante ten opzichte van de wervelkolom. Bij het uitdraaien naar de uitgangshouding 
ziet dat er ietwat verwrongen uit. NT-ers moeten te allen tijde hun schouders laag en 
ontspannen houden.

17.4.2 Inzet beweging

NT-ers kennen een heupstrategie, zo draaien ze uit en zo draaien ze ook in. Omdat voor 
hen de fijne motoriek voorop staat vindt de initiatie van de slagbewegingen plaats rond 
de duim van de dominante hand. Voor het voetenwerk is dat rond de dikke teen van de 
dominante voet. 

Foto 73: Forehandtopspin, kenmerkende bewegingreeks voor een NT-er (vergelijk met samenvatting kenmerken)



VISIE 68 december 200920

deel 1motorische stijlen

17.4.3 Accelerator

De fijnmotorische beweging wordt vanuit de heupstrategie weliswaar door de lichaams-
inzet ondersteund maar dat gebeurt veel minder krachtig en dynamisch dan bij een SF-
er. Power is nu eenmaal niet wat een NT-er van nature bezit, hij zal er met behulp van 
fysieke trainingen hard aan moeten werken. Ook de voorkeur voor een meer parallelle 
positie ten opzichte van tafel draagt niet bij aan veel druk op het bat van de tegenstan-
der.

17.4.4 Resultaat

De grootste kwaliteit van NT-ers is hun conceptuele denken. Het zijn dankzij hun cere-
brale gaven ware strategen die een slim strijdplan kunnen bedenken en uitvoeren. NTJ-
ers kunnen daarbij in hun ietwat mechanisch ogende bewegingen muurvast zijn zolang 
ze zich maar goed ten opzichte van de bal kunnen positioneren en daarmee een bekend 
bewegingsbeeld creëren. NTP-ers beschikken (evenals STP-ers) over een prima hand-
voering, maar ook zij blijven afhankelijk van het feit of ze het bewegingsbeeld hebben. 
Dit laatste aspect hebben we op de bladzijden 68 en 69 uitgewerkt.

Wat spelers met een conceptmotoriek van nature missen is de versnelling vanuit de 
onderarm op de bal. Daarvoor wijkt de eerder genoemde scharnierbeweging tussen 
bovenarm en –lichaam te veel af van de biomechanische uitgangspunten voor tafelten-
nisslagen. Iets wat bij openingen op backspinballen nog meer een probleem is dan bij 
topspinseries op blok, hoewel we ook de makkes bij dit laatste niet mogen onderschat-
ten. Trainers zullen hun NT-pupillen methodisch al in een vroeg stadium attent moeten 
maken op de plaats van de elleboog en de in de juiste richting versnellende werking van 
onderarm en hand op de bal.

Samenvatting kenmerken NT-er:

- staat in principe meer parallel aan de eindlijn van de tafel
- kent een (af te leren) scharnierbeweging tussen bovenarm en -lichaam
- heup en schouder van dezelfde lichaamszijde bewegen geassocieerd zonder dat   
 er sprake is van synchronisatie met de andere lichaamszijde
- in de uitgangspositie is zowel de heup- als de schouderlijn vrijwel horizontaal 
- vindt zijn dynamiek in de opwaartse beweging
- kent een heupstrategie 
- initieert bewegingen rond de duim van de speelhand, het lichaam is volgend
- blinkt uit in strategie

17.5    
Gecombineerd grof- en fijnmotorische 
 
spelers (NF)
NF-ers maken bij voorkeur gebruik van de gekruiste spierketens van het hele lichaam. 
Door hun bijzondere gevoel voor ritme zijn ze in staat het globale motoriekpatroon van 
de SF-er aan hun rechter lichaamszijde en de fijne motoriek van de ST-er aan de linker 
lichaamszijde te laten harmoniëren. Heup, elleboog en schouder zijn gedissocieerd en 
er is geen sprake van synchronisatie met de andere lichaamszijde. Hierdoor kent de 
NF-motoriek tal van scharnierpunten en hefbomen en kan een NF-er als geen ander 
grove en fijne motoriek mixen.
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17.5.1  Aannemen uitgangshouding

Met al die losse verhoudingen draait een NF-er uit. Zo bouwt en organiseert hij de 
voorbereiding van de forehand topspin van boven naar beneden. NF-ers laten bij het 
uitdraaien hun speelschouder richting de heup van dezelfde lichaamszijde vallen en 
leunen zodoende op het achterste vlak van de beweging. Je kunt je voorstellen dat 
deze factoren een prima basis vormen om met veel dynamiek de bewegingsketen in 
gang te zetten.

17.5.2 Inzet van de beweging

Die bewegingsketen loopt voor een indraaiende tafeltennisser van de rechtervoet tot 
de linkerschouder. Bij een NF-er gaat de grove motoriek vóór de fijne motoriek, maar 
zoals gezegd kan hij die beide als geen ander integreren. De beweging kent veel schar-
nierpunten en hefbomen, wordt beheerst door de gekruiste spierketens van het hele 
lichaam en is relatief ruim en lang. Lijf en leden opereren zodanig los van elkaar dat het 
er in volle actie zelfs een beetje ‘fladderig’ uitziet.

17.5.3  Acceleratie

Of ze nu uitdraaien of indraaien, NF-ers leiden en accelereren hun acties met een 
schouderstrategie. Doordat zij een verticale aaneenschakeling van bewegingen langs 
de mediaanlijn doorvoeren en daar een horizontale aaneenschakeling op schouderni-
veau aan toevoegen, maken de schouders een achtvormige beweging (met een grotere 
ronding aan de rechterzijde). Iets dat je bij de andere stijlen niet terugvindt. Voor het 
geven van aanwijzingen richt de trainer-coach zich op de leidende schouder. In ieder 
geval moet een NF-er leren de lengte van zijn slagen flexibel gestalte te geven. De factor 
tijd speelt in tafeltennis nu eenmaal een cruciale rol.

17.5.4 Resultaat van de beweging 

De grootste kwaliteit van NF-ers is dat ze hun topspinslagen met een combinatie van 
veel power en rotatie kunnen spelen. Hierdoor zijn ze in staat om de nodige druk op het 
bat van de tegenstander uit te oefenen. NFJ-ers bewegen meer gecontroleerd; NFP-
ers vallen bijzonder op door hun vloeiende acties. Het zijn dikwijls de stylisten van het 
centercourt.

Foto 74: Forehand topspin, kenmerkende bewegingsreeks van een NF-er (vergelijk met samenvattende kenmerken)
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NF-ers hebben van alle motorische stijlen de meeste moeite om met tijdnood om te 
gaan. Niet alleen hun van nature ruime en langere bewegingen zijn daaraan debet, 
ook in de drang naar het slaan van ‘beauty’s’ zit dat gevaar ingekapseld. Daarom is de 
term herstel iets dat je een NF-er vanaf het begin influistert, direct herstellen om met 
de hand achter de bal de verbinding naar de volgende slag te maken. Een aspect dat in 
belangrijke mate terug te voeren is op de gewichtsverdeling en het gebruik van efficiënt 
remmende krachten in de beweging.

Samenvatting kenmerken NF-er:

- staat bij voorkeur diagonaal ten opzichte van de eindlijn van de tafel
- gebruikt gekruiste spierketens van het gehele lichaam
- heup, elleboog en schouder van dezelfde lichaamszijde bewegen gedissocieerd, 
 er is bovendien geen sprake van synchronisatie met de andere lichaamszijde
- in de uitgangshouding is de heuplijn vrijwel horizontaal, de schouderlijn gaat 
 richting een verticale positie
- vindt zijn dynamiek in de opwaartse beweging
- kent een schouderstrategie 
- zet van nature eerst de grove motoriek in, maar kan daarin fijnmotorische 
 bewegingen goed integreren
- blinkt door een combinatie van power en rotatie uit in het spelen van topspin

17.6 
De kern samengevat
We kunnen ons voorstellen dat de stof van de voorgaande vier paragrafen nog op jou 
moet inwerken. Om een dergelijk bewustwordingsproces te ondersteunen denken we 
er goed aan te doen enkele belangrijke verschillen tussen de motorische stijlen in een 
handzaam overzicht te plaatsen.

Deze indicatoren dragen er aan bij jouw spelers in hun bewegingsvoorkeuren beter 
te begrijpen. Voor ST-ers en NT-ers is de fijne motoriek leidend. Zij hebben dan ook 
vooral baat bij een uitleg van de positie van de onderarm, de pols en de hand. SF-ers 
en NF-ers initiëren de beweging in eerste instantie vanuit de grove motoriek. Zij zijn 
op hun beurt meer aangewezen op de uitgangshouding van het lichaam. Uiteraard zijn 
de andere ledematen ook van belang, maar als je ergens accenten legt dan zijn het de 
bovenstaande. Zoals spelers bewegen, zo willen ze ook graag jouw aanwijzingen ont-
vangen. Het geven van motorische tips, in welke vorm dan ook, begint dus altijd met de 
vraag of je met een grof- dan wel fijnmotorische speler te maken hebt.

Over de volgorde van grove en fijne motoriek willen we graag nog iets kwijt. Spelers 
hebben van nature een voorkeur voor één van beide. Waar het in de tafeltennissport 
om gaat is dat zowel de grove als de fijne motoriek in de exacte timing op de bal mee 

motorische stijl volgorde bewegingsketens acceleratie

SF eerst grove dan fijne motoriek rond de mediaanlijn heupstrategie

ST eerst fijne dan grove motoriek gekruist bovenlichaam schouderstrategie

NT eerst fijne dan grove motoriek dominante zijde heupstrategie

NF eerst grove dan fijne motoriek gekruist hele lichaam schouderstrategie

Tabel 38: Belangrijke indicatoren voor de motorische stijlen
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gaat doen. Een afstemmingsproces dat alleen op onbewust niveau en dus in volledige 
concentratie een echte kans krijgt. Of zoals een ervaren eredivisiespeler (ISTP) het uit-
drukte: “Die afstemming daar ben je bij het inspelen mee bezig. Als bij mij de lichaams-
inzet in de timing op de bal mee gaat doen, dan is het klaar, dan heb ik gevoel.”

Bij topspelers die er helemaal in zitten is het daarom lastig te zien of ze van origine nu 
grof- dan wel fijnmotorisch zijn. Wat ook op hoog niveau ten aanzien van het herkennen 
van de motorische stijl blijft staan zijn de typische bewegingsketens en de acceleratie 
via heup- of schoudergordel. Voor de goede orde roepen we de context van paragraaf 
17.1 nog even in herinnering. Jouw pupillen blijven bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun 
motorische stijl tenzij de situatie om iets anders vraagt.

17.7 
Verwijzing
In dit hoofdstuk lieten we zien hoe je de motorische voorkeuren van jouw spelers kunt 
herkennen. Daarmee hebben we het nog niet gehad over de techniekvorming van het 
arsenaal aan slagen dat in tafeltennis een rol speelt. Toch zal dit brede item dankzij    
Action Type bij jou al wat gaan dagen. Het lijkt ons een interessant thema om in een 
technische bijscholing op een praktische en demonstrerende wijze uit de doeken te 
doen.

•	 Stress	per	type:	de	fysieke	verschijnselen	(blz.	63	)

Foto 75: Jouw pupillen blijven zo dicht mogelijk bij hun motorische stijl, tenzij de situ-

atie om iets anders vraagt



VISIE 68 december 200924

deel 1

Er is nog meer, maar dan in de dimensie J versus P. Niet alleen blijkt de hersenhelft-
dominantie een rol te spelen in de wijze waarop wordt waargenomen, het onderscheid 
speelt ook een rol bij de aansturing van lichaamsbewegingen. In paragraaf 18.2 leggen 
we die verschillen bloot.

18.1  
Verschillen tussen S- en N-sporters
Bij S-sporters is het bekken licht naar voren gekanteld, bij N-sporters licht naar ach-
teren. Dit verschil heeft invloed op het anatomisch lichaamszwaartepunt. Bij iemand 
met een S-houding ligt dat zwaartepunt enigszins achter de loodlijn vanaf de heupen. 
Hij zal de meeste lichaamsdruk op zijn hakken voelen. Voor de N-houding geldt dat het 
anatomisch lichaamszwaartepunt iets voor de loodlijn vanaf de heupen ligt, waardoor 
de druk meer onder de bal van de voet wordt gevoeld. 

Wanneer het lichaamsdraaipunt 
loodrecht boven het anatomisch 
lichaamszwaartepunt ligt komt 
een speler niet van zijn plaats. 
Hij heeft altijd een (subtiele) ba-
lansverstoring nodig om de be-
weging in gang te zetten. Omdat 
voor een S het draaipunt voor 
het lichaamszwaartepunt ligt, 
beweegt hij gemakkelijker naar 
voren. Een N heeft het draaipunt 
achter het lichaamszwaartepunt  
en zal op zijn beurt gemakkelij-
ker naar achteren bewegen.

18.1.1  Onderscheid in 
basishouding

Je kunt je met een beetje verbeel-
ding voorstellen wat er gebeurt 
als beide figuren proberen terug 
te zakken in de basishouding. De 

18.   Aanvullende inzichten: 
     de dimensies s versus n 
     en J versus p 
Recentelijk hebben Théraulaz en Hippolyte de verbazingwekkende ontdekking gedaan dat de S- en N-di-
mensie verbonden is met de uitwendige bouw van de persoon. Die bouw zegt veel over de voorkeur voor 
een bepaalde lichaamshouding. We kunnen dus zeggen dat de ST-er en de SF-er een andere voorkeurshou-
ding hebben dan de NT-er en de NF-er. Totaalcoachen spreekt dan ook van een onderscheid tussen S- en 
N-motoriek. Als trainer-coach kun je van buitenaf zien of je met een typische S- dan wel N-sporter te maken 
hebt. Verbazingwekkend maar waar. In paragraaf 18.1 zien we hoe dat zich toont. Het is een ondersteuning 
van de opvatting dat lichaam en geest één zijn. 

Afbeelding 31:  Verschillen in voortbewegen van een S (links) en een N (rechts)

overige fysieke voorkeuren
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verschillen die daarbij ontstaan nemen wij ook achter de tafeltennistafels waar. Action 
Type maakt zichtbaar waarom spelers grote moeite hebben de uit biomechanisch oog-
punt ideale basishouding voor tafeltennis aan te nemen, laat staan vast te houden. Ze-
ker in de dynamiek van de slagenwisseling hebben tafeltennissers de neiging terug te 
vallen op de voor hen vertrouwde houdingen. De andere hoeken en verhoudingen ma-
ken dat de biomechanica van S- en N-spelers om afzonderlijke benaderingen vraagt. 
Een even belangrijk als interessant thema dat specialistisch onderzoek verdient.

In de bovenstaande tabel tref je de kern van het centrale dilemma in sport aan. Elke 
sport kent zijn ideale theoretische uitgangspunten, uitgangspunten waar lang niet ie-
dere speler gelet op zijn eigen bewegingsvoorkeuren het beste gevoel bij heeft. Binnen 

tafeltennis strekt dit dilemma veel verder dan alleen de basishou-
ding op zich. Voor een adequaat antwoord op dergelijke vraagstuk-
ken moet je op zoek naar het persoonlijke optimum tussen de bewe-
gingsvoorkeuren en de belangrijkste ‘technische wetmatigheden in 
tafeltennis’, zoals wij het in het vervolg van ons betoog gemakshalve 
noemen. Daarmee volgen we het credo van Action Type:

“Wanneer spelers maar moeizaam leren zoals wij als trainer-coach 
het aanreiken, dan moeten wij het meer aanreiken zoals spelers be-
wegen en derhalve leren.”

Neem nu een hoogspringer. Een S zit al laag en draait zich dan als het 
ware uit zijn diepe houding omhoog. Een N gaat daarentegen al ho-
ger naar de lat en zal vlak voor de afzet iets inzakken om als een re-
bounder (kuitspieren) de lat te nemen. Vergelijkbare voorkeuren vind 
je terug bij topspinspelende tafeltennissers. Omdat je een N maar 
moeilijk door de knieën krijgt wijs je hem er op dat hij op tijd met zijn 
heup moet inzakken om van daaruit de lichaamsbeweging in te zet-
ten. Belangrijk is dat hij daarbij zijn schouders ontspannen houdt.

18.1.2  Algemene verschillen

Los van de basishouding in tafeltennis bestaan er significante anato-
mische en morfologische verschillen tussen S- en N-sporters. Deze 
doen zich o.a. voor als uitvloeisels van de andere verhouding tussen 
lichaamsdraaipunt en –zwaartepunt. Zowel een S als een N zal bij zijn 

kenmerk biomechanisch ideale 
basishouding in tafeltennis

S-basishouding N-basishouding

zwaartepunt op voorvoeten druk ligt meer op
de hakken

druk ligt meer op 
de voorvoeten

voetenwerk lichtvoetig (zwaar) schuifelend lichtvoetig

knieflexie zit diep beweegt goed door de knieën,
zit en beweegt van nature al lager

beweegt moeilijk door de knieën, 
moet voor topspinslag eerst iets 
inzakken

uit de benen spelen belangrijk speelt goed uit de bovenbenen, 
vindt daar zijn opwaartse dyna-
miek 

speelt minder goed uit de 
bovenbenen, vindt zijn opwaartse 
dynamiek vanuit het inzakken als 
een rebound in de kuitspieren 

Foto 76: Spelers hebben hun eigen voorkeuren in houding en 

waarneming

Tabel 39:  Belangrijkste verschillen tussen S- en N-spelers in de basishouding

overige fysieke voorkeuren
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eigen typische verhouding tussen draai- en zwaartepunt immers zijn evenwicht moeten 
handhaven. Wij hebben de meest in het oog springende elementen in onderstaande 
tabel samengevat.

Laat jouw trainingsgroep bij de warming-up eens met een rustig looppasje be-
ginnen en observeer de spelers in hun manier van voortbewegen. Wanneer je 
iemand met zijn bovenlichaam en hoofd rechtop ziet lopen, die eigenlijk louter 
vanuit zijn bekken voortbeweegt, dan heb je vrijwel zeker met een S te maken. 
Een N zet zijn bewegingen daarentegen vanuit de romp in. Hij loopt met boven-
lichaam en hoofd iets voorover. Het is bijna symbolisch dat een S met zijn hoofd 
rechtop in het hier en nu voortbeweegt en een N met zijn hoofd al ietwat in de 
toekomst vooruit lijkt te zijn. 

Wil je een beeld voor ogen hebben van een sprintende S dan is de legendarische at-
leet Jesse Owen een typerend voorbeeld of voor de jongere lezers Michael Johnson. 
De Amerikaan won goud op de Spelen van Barcelona (1992), Atlanta (1996) en Sydney 
(2000). Door zijn rechte manier van lopen (S) kreeg Johnson de bijnaam ‘The Statue’ 
(het standbeeld), gelukkig zegt die bijnaam niets over de snelheid. Het wereldrecord op 
de 400 meer staat vandaag de dag nog steeds op zijn naam.

18.2   
Verschillen tussen J- en P-sporters
We hebben in de beide voorgaande VISIE’s al kennisgemaakt met mentale aspecten 
van jouw J- en P-spelers. Die voorkeuren uiten zich ook zodra ze achter de tafeltennis-
tafel staan om hun favoriete sport te beoefenen. We lopen het aanpassingsvermogen 
en de aansturing van bewegingen na, evenals de wijze waarop onze J- en P-ers waar-
nemen. Allemaal zaken waarin de hersenhelftdominantie een belangrijke rol speelt.

aspect S-houding N-houding

spierketen benen vormt zich vooral aan buiten kant van het bovenbeen 
en de bin nen kant van het onderbeen

vormt zich vooral aan bin nen kant van het bovenbeen 
en de buitenkant van het onderbeen

wervelkolom meer uitgesproken curven in de wervelkolom minder uitgesproken curven in de wervelkolom

lichaamshouding meer door de knieën en boven lichaam meer rechtop minder door de knieën en boven lichaam meer naar 
voren gebogen

bekken licht naar voren gekanteld licht naar achteren gekanteld

lichaamszwaartepunt meer richting de hakken meer richting de voorvoeten

knieën de knieën staan niet op slot (neiging om net als de 
voeten licht naar buiten te wijzen)

de knieën staan op slot (neiging om net als de voeten 
licht naar binnen te wijzen)

verticale balans wordt geregeld door de heup buigers wordt geregeld door de kuit spieren

spierketens ontwikkelt vooral de voorste spierketens om even-
wicht te handhaven (AM)

ontwikkelt vooral de achterste spierketens om even-
wicht te handhaven (PM)

voortbewegen de grote dijbeenspieren worden gebruikt om de bewe-
ging te initiëren, beweegt van bekken uit

de kuitspieren worden gebruikt om de beweging te 
initiëren, beweegt van romp uit

dynamiek zit en beweegt van nature gemakkelijk laag zit en beweegt van nature hoger

overige fysieke voorkeuren
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18.2.1  Aanpassingsvermogen

Een echte J-er wil bij voorkeur vroeg beslissen. Daardoor kan hij zich moeilijk aanpas-
sen nadat een (voorbereidende) beweging eenmaal in gang is gezet. Omdat hij vroeg 
neigt te beslissen en zo snel mogelijk wil afronden (lees: de bal raken) is het improvise-
ren van een beweging niet zo zijn ding. Voor hem is het dus van belang dat hij zich per-
fect ten opzichte van de aankomende bal positioneert. Dat is zijn houvast. J-ers hebben 
van nature een sterke impuls op de bal, maar raken door hun vroege beslissingen aar-
dig voorspelbaar. Of om het in tafeltennistermen te zeggen: een J heeft moeite om even 
iets langer te wachten en daarbij de bal vanuit de hand onverwacht parallel te spelen.

Als rechterhersenhelftsporter kan een P-er daarentegen wel goed met tijdnood om-
gaan. Hij vertrouwt op het open laten van opties, durft te wachten en zal pas op het 
laatste moment laten zien wat hij wil. Dikwijls demonstreren rechterhersenhelftsporters 
een fraaie compositie van hun spel. Ruimtezin en variatie zijn sterke punten. Echter, 
een P blinkt doorgaans niet uit in efficiënt handelen en denkt soms dat hij eeuwig kan 
blijven improviseren. Hij heeft de neiging de voorbereidingsfase van zijn slagen te ver-
waarlozen. P-ers missen mede daardoor in hun natuurlijke aanleg de echte punch op 
de bal.

18.2.2  Bewegingsaansturing

Laten we eerst eens een rechtshandige tafeltennisser als uitgangspunt nemen. Hij ini-
tieert het merendeel van zijn slagen vanuit de rechterzijde van het lichaam. Alleen voor 
backhand opening, backhand topspin, backhand verdediging en in meer beperkte mate 
voor backhand contra en backhand blok registreren we bij SF-ers en NF-ers een initiële 
aansturing vanuit de linkerzijde van het lichaam. Bij deze twee motorische stijlen gaat 
immers de grove vóór de fijne motoriek.

Wat je moet weten is dat de vezelbundels die uit de hersenmassa komen elkaar aan 
de hersenbasis kruisen en samen het ruggenmerg vormen. Het kruisen van de hersen-
vezels brengt met zich mee dat de linkerhersenhelft een relatief grote invloed heeft op 
de aansturing van bewegingen die aan de rechterzijde van ons lichaam plaatsvinden. 
Rechtshandige J-ers hebben dus een grote controle over de forehandslagen en over 
voornamelijk fijnmotorisch ingezette backhand bewegingen, zoals schuiven, steken, 
kort leggen en flippen. Die laatste worden immers hoofdzakelijk vanuit de rechteron-
derarm, -pols en –hand aangestuurd.

Omgekeerd geldt een relatief grote invloed van de rechterhersenhelft op bewegingen 
die vanuit de linkerzijde van het lichaam worden geïnitieerd. P-ers hebben vanuit hun 
hersenhelftdominantie dus meer met backhand opening, backhand topspin, backhand 
verdediging, backhand blok en backhand contra. Voor iedereen die met fronsende 
wenkbrauwen het voorgaande tot zich heeft genomen, plaatsen we meteen twee kant-
tekeningen. De eerste opmerking is dat beide hersenhelften gewoon samenwerken en 
er slechts sprake is van een beperkte (en geen volledige) dominantie van de ene her-
senhelft ten opzichte van de andere. De tweede opmerking gaat over het effect van 
training. Een P-er die vooral zijn forehandslagen oefent, zal normaliter de aansturing 
daarvan verbeteren. De vaardigheid kan zo sterk worden getraind dat het de oorspron-
kelijke voorkeuren naar de achtergrond brengt.

Om nog iets dieper in de materie te duiken, hebben we afbeelding 32 geplaatst. We zien 
dat S en T mentale functies van de linkerhersenhelft zijn en N en F de mentale functies 
vormen die aan de rechterhersenhelft zijn gekoppeld. Hoewel de hersenhelftdominantie 
als eerste insteek doorgaans voldoende is om natuurlijke voorkeuren in de bewegings-
aansturing te onderkennen, willen we jou het volgende niet onthouden. De ervaringen 
met onze eigen spelers leren dat onze NFP-ers een buitengewone aanleg hebben voor 
het initiëren van aanvallende backhandslagen. 

overige fysieke voorkeuren
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En hoe zit het dan met linkshan-
ders? Daar werkt het eigenlijk 
niet anders, met als enige ver-
schil dat zij hun forehandslagen 
en fijnmotorische backhand-
slagen vanuit de linkerzijde van 
hun lichaam aansturen. Omdat 
de N en de F als onderdeel van 
de rechterhersenhelft creatieve 
functies zijn, is daarmee met-
een verklaard waarom we onder 
de linkshanders zo veel spelers 
met een sterk balgevoel en een 
sublieme ruimtezin aantreffen. 
Vaak zijn het creatieve tafelten-
nissers ten top.

We lazen een interessant artikel 
waarin bewegingswetenschap-
pers een verklaring gaven voor 
het relatief grote aantal linkshan-
digen in de mondiale tennistop. 
Een constatering die door de ja-
ren heen ook in de tafeltenniswe-
reld volledig kan worden onder-

schreven. De wetenschappers stelden dat linkshandigen niet alleen voordeel 
hebben omdat ze meer tegen rechtshanders spelen dan andersom het geval is. 
Er is meer.

De onderzoekers poneerden een aanvullende these. Linkshandigen hebben het 
voordeel dat zij voor het merendeel van hun slagen de informatie voor en de 
beheersing van de beweging in dezelfde hersenhelft kunnen verwerken. Rechts-
handige spelers moeten daarentegen eerst de rechterhersenhelft gebruiken 
(voor de voornamelijk visuele herkenning van de situatie) om daarna de informa-
tie voor de beheersing van de beweging naar de linkerhersenhelft te sturen. De 
stap naar de linkerhersenhelft kost hem echter telkens 1 tot 3 honderdsten van 
een seconde. Als dat al voor tennissers verschil uitmaakt, dan kunnen we ons 
voorstellen wat dit in een snelle en accurate sport als tafeltennis betekent. 

Of de bewegingswetenschappers daarmee een volledig afdekkende verklaring 
hebben gegeven, wagen we te betwijfelen. Neem alleen al de vraag of het wel 
mogelijk is om op topniveau met één hersenhelft adequate bewegingen uit te 
voeren, in de flow is het toch juist het samenspel tussen de hersenhelften dat 
voor een optimaal resultaat zorgt? Wij vermoeden dat over de verbinding tussen 
de beide hersenhelften via het corpus callosum  onder deskundigen nog menige 
discussie zal plaatsvinden. Wie het weet, mag het zeggen. 

Met het voorgaande willen we overigens niet stellen dat rechtshandige tafeltennissers 
vooral op de ontwikkeling van hun linkerhersenhelft zijn aangewezen en linkshanders 
naar analogie daarvan vooral op hun rechterhersenhelft. De bewegingsaansturing gaat 
immers verder dan alleen de slagen. Het voetenwerk vereist tweezijdigheid en daardoor 
een symmetrische bewegingsaansturing aan beide lichaamszijden. Iets waar je in de 
coördinatieve vorming van jonge spelers terdege rekening mee moet houden. Daar-
naast is tafeltennis, zoals we in VISIE 67 zagen, in mentaal opzicht een sport waarbij je 
op het kompas van de rechterhersenhelft moet (durven) varen. 

overige fysieke voorkeuren
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18.2.3 Waarnemen

Er is nog een kenmerkend verschil tussen tafeltennissers met een dominante linker- dan 
wel rechterhersenhelft. Zo neemt een J het beste waar wat vanaf rechtsvoor komt, hij 
heeft voor zijn waarnemingen een voorkeur om rallies over de backhanddiagonaal van 
een rechtshandige tegenstander te spelen en legt daarbij het accent op vroeg raken 
en vastheid. 

Een P neemt daarentegen het beste waar wat vanaf linksvoor komt. Hij heeft in dit ver-
band op zijn beurt een voorkeur om rallies op de forehanddiagonaal van een rechts-
hander te beginnen en legt daarbij het accent op avontuur. Omdat hij durft te wachten 
en een prima ruimtegevoel heeft zie je hem dikwijls vanuit tweede positie spelen. Zijn 
ruimtezin openbaart zich ook nog in een ander opzicht. Een P is namelijk prima in staat 
om zodanig te plaatsen dat hij ruimte op de tafelhelft van de tegenstander weet te cre-
eren, iets waar een J-er veel meer moeite mee heeft.

18.3  
Verwijzing
Genoeg stof om mee verder te kunnen. In ieder geval zal jou duidelijk zijn dat basis-
houding en batgreep niet standaard om een klassikale behandeling vragen. De indivi-
duele voorkeuren van jouw spelers brengen nuanceringen met zich mee. Voordat we 
dieper naar de implicaties voor tafeltennis kijken, zien we aanleiding om voor de S- en 
N-dimensie naar de praktische betekenis van de bevindingen te zoeken. Dat doen we 
in het onderstaande artikel.

•	 Dynamiek	in	de	beweging	(blz.	66)

overige fysieke voorkeuren
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In onze zoektocht voert Theo Mulder ons eerst door een stukje geschiedenis en als zo 
vaak ligt daarin de basis voor de huidige inzichten. Neem nu de decennialange strijd 
tussen centralisten en periferalisten met als conclusie dat zowel centrale motorpro-
gramma’s als perifere sensorische informatie een rol speelt bij bewegingsaansturing 
zonder dat er tussen beide een messcherpe scheiding valt te maken. Of de oplossin-
gen van het vrijheidsgraden-, het nieuwheids- en het opslagprobleem die verklaren hoe 
organismen er in slagen om informatie uit het lichaam en de omgeving te benutten en 
hoe zij zo flexibel en adaptief kunnen zijn. Het nodigt uit voor een vertaling naar onze 
tafeltennispraktijk.

19.1  
Bewegingsactie
Het is goed om eerst maar eens te definiëren wat we in tafeltennis precies onder een 
beweging zouden moeten verstaan. Is dat alleen de feitelijke slagbeweging of pakken 
we de actie al op vanuit de basispositie en het doorbewegen naar de juiste uitgangs-
houding? We hebben geen keuze. Tafeltennis is een zodanig dynamische sport dat 
we wel moeten uitgaan van de totale beweging vanuit en uiteindelijk (in theorie) weer 
terugkerend naar de basispositie. Vereenvoudigd gezegd: het zich in rallies herhalende 
principe van gaan (doorbewegen) – staan (uitgangshouding) – slaan (slagbeweging) – 
gaan (doorbewegen) – etc. Wanneer we dit nu als de totale bewegingsactie van een 
slag bestempelen dan kunnen we de drie genoemde onderdelen als deelbewegingen 
benoemen.

In het verlengde hiervan benoemen we de verbinding tussen slagen als de verbinding 
tussen bewegingsacties. Hierbij hoort de kanttekening dat de speler na de eerste slag-
beweging niet per definitie terugkeert naar de basispositie maar aan de hand van zijn 
perifere waarnemingen zo efficiënt mogelijk doorbeweegt om daarmee alvast de vol-
gende bewegingsactie in gang te zetten.

Om onze benadering niet met te veel aanverwante aspecten te doorkruisen zien we in 
dit hoofdstuk af van de service en de verbinding tussen de service en de eerste bal. 
Niet omdat deze van ondergeschikt belang zouden zijn, integendeel. Het vraagt echter 
om een specifieke benadering waarvoor we later graag nog eens de tijd nemen om die 
vanuit meerdere invalshoeken te belichten.

19. uitstapje naar de 
    bewegingsleer
Voor wie zich wil verdiepen in de bewegingsleer heeft de Groninger wetenschapper Theo 

Mulder een indrukwekkend boek geschreven. In ‘De geboren aanpasser’ beschrijft hij o.a. 

hoe de mens zijn bewegingen aanstuurt. Dat komt goed uit want voor de verdere inhoud 

van deze VISIE hebben we de ijkpunten voor de bewegingsaansturing van tafeltennisslagen 

nodig. Met dat doel voor ogen destilleerden wij uit het werk van Mulder enkele belangrijke 

conclusies die een recente stand van de wetenschap op dit gebied vertegenwoordigen.
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19.2  
IJkpunten voor de 
bewegingsaansturing
Met het uitstapje naar de bewegingsleer raken we de kern van het aanleren, uitvoeren 
en corrigeren van tafeltennisslagen. Zoals gezegd zijn wij in dit verband op zoek naar 
de praktische ijkpunten voor bewegingsaansturing, je treft ze aan in het schema op de 
volgende bladzijde. Daarin wordt een verband gelegd met daarbij behorende waarne-
mingen en methodische instrumenten. Om het geheel niet te ingewikkeld te maken, 
hebben we de innerlijke informatieterugkoppeling niet gespecificeerd maar samenge-
vat onder de noemer ‘motorisch systeem’. Centraal in het schema staat de van (1) tot 
en met (6) genummerde reeks. In die volgorde vindt ook het aan aanleren en corrigeren 
gerelateerde proces plaats.

We merken alvast op dat de stappen (1) en (2) niet de daadwerkelijke fysieke slaguit-
voering betreffen maar daar in de bewegingsactie wel aan vooraf gaan. Stap (6), het re-
sultaat van de beweging, maakt de terugkoppeling naar het doel van de beweging (stap 
2) en is in die zin een onmisbare schakel in de vorming van het motorisch systeem.

 

 processen     waarnemingen methodische instrumenten

(1)  anticipatie aan de hand van   extern breed zien: als trainer zorg je er voor dat bij de speler 

 slagvoorbereiding tegenstander   - lichaamspositie tegenstander alle aandachtsrichtingen open staan en 

      - lichaamshouding tegenstander stel daar zo nodig vragen over (gebruik

      - schouderstand tegenstander eventueel ook videobeelden en zet die 

      - positie hand tegenstander beeldje voor beeldje stop)

  (2) doel eigen slag als antwoord op  extern smal zien: laat de speler het gewenste balverloop van

   de aankomende bal  - diepte, hoogte, richting en spin de eigen slag visualiseren en vraag naar

        van de aankomende bal  details

       wat volgt is de keuze van het gegenerali-

       seerde motorprogramma

  (3) beginconditie eigen slag  intern breed voelen: automatiseren o.a. door droogtraining

      - lichaamsbewustzijn

      - gewichtsverdeling

      - positie speelhand

 motorisch (4)  invoegen parameters:   leg niet alleen een relatie met het doel van 

 systeem  - tijdsduur (en timing)   de slag maar ook met zaken als een tijdig

   - kracht (souplesse / gevoel) grofmotorische deel van de beweging herstel en spelen met souplesse

     fijnmotorische deel van de beweging 

   

  (5) sensorische informatie  intern smal voelen: fijnmotorische deel van de beweging    

      - stand onderarm is een kwestie van details voelen,    

      - stand en beweging pols ondervraag hem daarover    

      - zuiverheid van het raken

  (6) resultaat van de beweging  extern smal zien kijkopdrachten Gallwey, video 

Schematische samenvatting aanleer-, uitvoerings- en correctieprocessen
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19.3   
Toelichting

Als trainers moeten we voor het aanleren en corrigeren van bewegingsacties vanuit de 
anticipatie dus vooral inspelen op het doel en de beginconditie van de beweging, de 
parameters tijdsduur en kracht, de sensorische gevolgen van de beweging en tenslotte 
het resultaat van diezelfde beweging. De punten (1) tot en met (6) verdienen een toe-
lichting. Hieronder maken we per onderdeel in het kort de sprong van de theorie naar 
de praktijk van het aanleren, automatiseren en corrigeren. Telkens doemt daarbij de link 
naar VISIE 67 op. Zoals je weet stond die in het teken van aandachtssturing.

19.3.1  Anticipatie

Buitenstaanders die tafeltennis een reactiesport noemen hebben het mis. In de inlei-
ding van hoofdstuk 11 (VISIE 67, blz. 14) noemden we al dat als tafeltennissers louter 
aan de hand van hun directe waarnemingen willen reageren ze zo’n 10 meter achter de 
tafel moeten gaan staan. Elke actie kent een ‘point of no return’, het moment waarop 
de voorbereiding en inzet van de door jou beoogde slag onomkeerbaar is. Dat punt 
ligt, gelet op de gangbare afstanden tot de tafel, dus (ruim) voor het moment dat jouw 
tegenstander de bal raakt. Daarom zijn spelers behalve op waarnemingsanticipatie ook 
zo op hun ervaringsanticipatie aangewezen.

Voordat hij in het vrije spel ook maar een bal kan raken dient een tafeltennisser derhalve 
te anticiperen. Hij zal zich niet alleen moeten instellen op waar de bal (exact) komt, 
maar ook hoe diep, hoe hoog, hoe snel en met welke rotatie deze door de tegenstander 
wordt gespeeld. Dit vormt een belangrijk deel van wat Mulder de informatieconfiguratie 
noemt. Vergis je niet, adequaat anticiperen is zeker voor beginnende tafeltennissers erg 
moeilijk. Deze spelers kunnen nog niet of onvoldoende bogen op ervaringsanticipatie 
en zijn dus voor het anticiperen grotendeels op hun directe waarnemingen aangewe-
zen. Dat laatste maakt meteen dat zij naar binnen toe minder aandacht kunnen beste-
den. In tafeltennis vereist het proces van het harmoniëren van de vier aandachtsrichtin-
gen derhalve bijzondere aandacht.

Wil je op een onderhoudende manier spelers laten zien hoe ze tijdig kunnen 
anticiperen, pak dan de videorecorder er eens bij. Je laat bijvoorbeeld een fore-
handtopspin van een bekende speler in slow motion zien waarbij je tijdens de 
beweging het beeld enkele malen stop zet. Op die momenten vraag je jouw 
pupillen telkens op te schrijven wat voor bal er uiteindelijk gespeeld wordt en 
waaraan zij dat zien. Ze laten hun antwoord staan maar hebben de mogelijkheid 
om bij de tweede stop in het volgende vakje nieuwe inzichten in te vullen. In eer-
ste instantie gaat het vooral om de plaats waar de bal komt, echter ook over de 
diepte, hoogte en spin van de bal mag het nodige worden opgeschreven. Hoe 
exacter ze formuleren, des te beter het is. Zo werk je alle drie of vier de beeld-
fragmenten af.

Daarna bekijken jullie de beweging nogmaals en je vraagt de spelers op elk 
moment waaraan ze wat herkennen. Denk daarbij aan de stand van de voeten, 
de heupen, de schouders, de plaats van de hand ten opzichte van de bal, het 
moment van raken en als laatste de polsbeweging. Zo loop je de indicatoren bij 
langs. Doe dit vaker en vraag de spelers dan tijdens het anticiperen ook hun ei-
gen handelingen op de aankomende bal per beeldfragment te benoemen.

Omdat het voor het aanleren van tafeltennisbewegingen een voorwaarde is dat alle 
vier de aandachtsrichtingen tegelijk open staan zul je in het eerste stadium de ballen 
langzaam en zo gelijkmatig mogelijk moeten aangeven. Meerballentraining is daarvoor 
het meest geschikt, ook al vraagt dit instrument de nodige kunde van de intervalgever. 



VISIE 68 december 2009 33

deel 1 bewegingsleer

Door de moeilijkheidsgraad van het anticiperen aanvankelijk sterk te 
beperken kan jouw pupil meteen al veel aandacht schenken aan het 
beoogde resultaat van de slagbeweging oftewel de tweede stap in 
het proces.

19.3.2  Doel van de eigen slag

Misschien is dit wel de meest onderschatte stap in technische aan-
leer- en verbeterprocessen. Te vaak zien wij trainers onnatuurlijk 
knutselen aan de stand van benen, lichaam en arm(en), maar tafel-
tennis is geen jurysport en heeft daarmee andere bewegingsimpli-
caties dan bijvoorbeeld kunstrijden op de schaats. Een tafeltennis-
ser moet vooral het doel en dus de uitwerking van zijn slag exact 
voor ogen hebben. Daarin vinden Action Type, bewegingsleer en ook   
Gallwey elkaar unaniem.

Hoe specifieker jouw speler het doel van een bepaalde slag of situ-
atie voor ogen heeft, des te doelgerichter hij gaat handelen. Daarbij 
moet je dus niet alleen de soort slag en de richting daarvan benoe-
men, maar ook zaken als diepte, hoogte en spin (de werking in de bal 
na de opstuit) vragen om een expliciete beschrijving. In het artikel ge-
titeld ‘Van feedback naar feedforward’ (VISIE 67, blz. 60) lieten we al 
zien welke kijkoefeningen Timothy W. Gallwey daarvoor ontwikkelde, 
namelijk in volgorde van moeilijkheidsgraad ‘wijs de plek aan’, ‘baan 
van de bal kijken’ en ‘meevliegen op de bal’. Zo leert een tafelten-
nisser zich naadloos met zijn doel te verbinden en wordt via directe 
waarnemingen het motorische systeem zodanig getraind dat het een 
(nieuwe) harmonieuze samenwerking tussen de vier aandachtsrich-
tingen opzoekt.

Laat je dit achterwege dan is de kans levensgroot aanwezig dat jouw spelers bij zichzelf 
naar binnen gaan gluren en meer in een denk- dan in een waarnemingsproces terecht 
komen.10) Je herkent spelers die zich te weinig met het doel van de actie verbinden aan 
hun mechanische en soms zelfs haperende bewegingen. Het ontstaan van natuurlijke 
harmonie tussen de aandachtsrichtingen en een vloeiend en flexibel bewegingsverloop 
vereist dus een proces dat zijn beslag krijgt met ‘zien’ en ’voelen’.

Ook als het om tactisch of situatief leren gaat werkt het op dezelfde manier. Hoe beter 
jouw speler het doel voor ogen heeft, des te adequater hij gaat handelen. Daar ligt de 
link terug naar de effectiviteit van de wedstrijdvoorbespreking en de -evaluatie. Je kunt 
je voorstellen dat beelden en visualiseren daarbij onmisbare hulpmiddelen vormen.

19.3.3  Uitgangshouding voor de slag

Als bij tafeltennisslagen in het leerproces met bat en bal nog iets bewust is aan te 
sturen dan blijft dat beperkt tot de inzet van grofmotorische bewegingen.10) Met die 
constatering komen we als eerste uit bij de uitgangshouding die de speler inneemt 
om vervolgens de aankomende bal (indraaiend) tegemoet te treden. Dit is wat in het 
schema de beginconditie voor de eigen slag wordt genoemd. Het is de reden waarom 
de uitgangshouding en de bijbehorende gewichtsverdeling ook zo cruciaal zijn in het 
aanleerproces.

Om de finesses in te slijpen gebruik je droogtraining en laat je jouw spelers vooral voe-
len. Voelen aan de spieren wat de uitgangshouding van lichaam en ledematen nu pre-
cies is, welke gewichtsverdeling daar bij hoort en waar de hand zich hoort te bevinden. 
Omdat een uitgangshouding nooit los kan worden gezien van haar omgeving benoem 
je steeds de context waarbinnen de actie moet plaatsvinden. Het belangrijkste element 

Foto 77: Een adequaat aanleerproces kan niet zonder 

meerballentraining 
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daarbinnen is de vraag ‘waar is de bal?’. Daarnaast zijn de positie ten opzichte van de 
tafel en de te spelen richting van belang. Ook al in het droogtrainen houd je de speler 
verschillende interactieve situaties voor, je laat hem vanuit de basispositie doorbewe-
gen en positioneren zodat hij in een variabele omgeving telkens de juiste uitgangshou-
ding ten opzichte van de bal weet aan te nemen.

19.3.4  De parameters tijdsduur, kracht en grootte

Vanuit de uitgangshouding wordt de slagbeweging in gang gezet met als belangrijk-
ste parameters de factoren tijdsduur, kracht en grootte. Deze parameters zijn eigenlijk 
recepten voor kleine veranderingen in de slagen die binnen de groep van het gekozen 
(gegeneraliseerde) motorprogramma vallen.14) We zouden voor tafeltennisslagen de be-
gripsbepaling van de drie factoren als volgt willen toespitsen.

Tijdsduur, kracht en grootte hebben in hun onderlinge samen-•	
hang en gerelateerd aan een bepaalde uitgangshouding invloed op 
het bewegingsverloop van de beoogde slag.

De tijdsduur van de beweging wordt daarbij sterk bepaald door •	
de uitgangshouding, de gewichtsverdeling daarbinnen en het natuur-
lijke verloop van de bewegingsketens. Wat wij vooral moeten onthou-
den is het fenomeen timing.

De kracht van de beweging is in tafeltennis een relatief begrip. Bij •	
het gebruik van kracht gaat het om de benen en de heupinzet als kata-
lysator voor een meer ontspannen inzet van bovenlichaam en armen, 
culminerend in de bewegingssnelheid van het bat. Kracht staat voor 
ons mede in relatie tot de begrippen souplesse, ontspanning en ge-
voel.

De grootte van de beweging kun je omschrijven als de bewe-•	
gingsamplitude van de slag en heeft sterk te maken met de beginpo-
sitie van de hand ten opzichte van het lichaam, de lancering daarvan 
als gevolg van gewichtsverdeling en -overbrenging alsmede de be-
wegingsrichting van het bat.

De door Mulder benoemde parameters zijn voor de praktijk van •	
het aanleren en corrigeren in tafeltennis derhalve te herleiden tot de 
uitgangshouding van de speler (zie stap 3), de timing van de slag, 

alsmede de hoeveelheid en de richting van de kracht. De bewegings-
richting van het bat en de batsnelheid zijn daar uitvloeisels van.

19.3.4.1  Tijdsduur en kracht van de beweging

Wanneer bewegingen sneller en in kortere tijd kunnen worden uitgevoerd dan is dat in 
een sport die overheerst wordt door tijdnood gunstig. Voor jou als trainer-coach is dit 
telkens een belangrijk aandachtspunt. Helaas is het niet zo dat elke spier zodanig ge-
traind kan worden dat die snelheid van bewegen wordt bereikt die voor de uitvoering 
van de slag optimaal is. Dat heeft te maken met de per persoon verschillende verhou-
ding tussen snelle (witte) en langzame (rode) spiervezels. Door de juiste training kan 
naar de optimale snelheid van de witte of rode spiervezel worden gestreefd, maar snel-
ler dan moeder natuur heeft bepaald gaat niet.

In de training zorg je er in ieder geval voor dat de optimale snelheid van de be-
treffende spier wordt gehaald en zich handhaaft. Soms realiseer je een lichte 
toename van de snelheid. De oorzaak daarvan zit hem in de verbetering van de 
coördinatie, het inschakelen van meer spieren tijdens de versnellingsfase en de 
intra- en intermusculaire coördinatie. Dit laatste heeft betrekking op het samen-
spel tussen agonisten (de spieren die verantwoordelijk zijn voor de beweging) en 
antagonisten (de spieren die de beweging kunnen reguleren en tegenwerken).
Zo logisch als dit klinkt, zo moeilijk is het vaak in de praktijk de beoogde ver-

Foto 78: Elke slagbeweging kent zijn eigen naar de situatie 

te bepalen recepten voor de parameters tijdsduur, kracht en 

grootte.
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beteringen te bewerkstelligen. Door een niet-optimale afstemming (coördinatie) 
werken agonist en antagonist dikwijls tegelijk, met als gevolg dat de maximaal 
mogelijke snelheid niet wordt bereikt. Zeker onder spanning ziet de trainer-
coach dat het meer dan hem lief is aan een soepele beweging met de juiste ver-
snelling ontbreekt. Het is in de uitvoering soms een minimaal verschil, maar wel 
eentje die in zijn uitwerking in timing en kracht beslissend kan zijn.

De intramusculaire coördinatie zorgt er voor dat alle benodigde vezels voor een 
optimale beweging worden geactiveerd. Daarbij gaat het zowel om het aantal 
motorunits als de prikkelfrequentie. Ook hier kunnen een ongewild hoge spier-
spanning, vermoeidheid en/of slechte automatisering roet in het eten gooien. 
Snelheidstraining heeft geen effect als er sprake is van vermoeidheid, daarom 

geef je het een plaats in het begin van de training. 
Intramusculaire coördinatie oefen je door korte se-
ries met een maximale versnelling te spelen; inter-
musculaire samenwerking juist door veel herhalin-
gen in een lager tempo op souplesse te oefenen.

19.3.4.2  Grootte van de beweging

Action Type maakt ons duidelijk dat als een slagbe-
weging eenmaal in gang is gezet deze ‘gaat zoals 
hij gaat’. Daarvoor hebben SF-ers, ST-ers, NT-ers 
en NF-ers allemaal hun typisch eigen bewegingske-
tens. In die zin is het adaptief vermogen van ons mo-
torisch systeem beperkt. De bewegingsvoorkeuren 
zijn zo manifest dat je daar als trainer zo weinig mo-
gelijk aan sleutelt. Wat je wel doet is checken of aan 
belangrijke tafeltenniswetten wordt voldaan, zoals 
de juiste bewegingsrichting en -snelheid, de timing 
daarvan op de bal, het kunnen handhaven van de top 
van de gouden driehoek als raakpunt, het omgaan 
met tijd dan wel tijdnood, tijdig herstellen en later in 
het leerproces camouflage. Biomechanisch prachtig 
uitgevoerde slagen verliezen nu eenmaal hun rende-
ment als er sprake is van voorspelbaarheid. Tafelten-
nissers hebben binnen hun eigen voorkeursmotoriek 
het meeste gevoel voor al deze zaken.

Dat ‘gaan zoals hij gaat’ heeft ook zijn uitwerking 
op het einde van de beweging. De bewegingsaf-
loop vormt een belangrijk element in tafeltennis 
omdat het de basis is voor het herstel en de antici-
patie op de volgende bal. Toch heeft het geen zin 

om aanwijzingen over het eindpunt van de slag te geven zonder daarbij te wijzen op het 
verband met de daaraan voorafgaande uitgangshouding, gewichtsverdeling en -over-
brenging en de inzet en richting van de factor kracht. Via deze aandachtspunten zorg je 
er voor dat het bewegingsverloop een even natuurlijk als adequaat eindpunt krijgt.

19.3.5 Sensorische informatie

Tafeltennisbewegingen hebben dikwijls ballistische kenmerken en starten vanuit een 
kortlopend programma. Bij de nadering van de bal gaan snelle terugkoppelingscircuits 
een rol spelen waardoor onbewuste bijsturing onder invloed van perifere informatie 
mogelijk wordt. Het gaat hier om de door de beweging zelf geproduceerde sensorische 
informatie. Deze bestaat uit de actuele feedback van alle beschikbare bronnen, zoals 
spierspanning, gewrichtssensaties en tactiele sensaties.

Foto 79:  SF-ers, ST-ers, NT-ers en NF-ers kennen hun typisch eigen bewegingske-

tens, in die zin is het aanpassingsvermogen van het motorisch systeem beperkt. Op 

de foto is te zien dat het mobiele punt van de speelster zich in de onderrug bevindt.
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Voor het fijnmotorische gedeelte van een slag ervaart een speler dus de terugkoppeling 
van sensorische informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het kantelen van de onderarm 
(pronatie of supinatie), de inzet vanuit de pols (palmairflexie, dorsaalflexie, radiaalab-
ductie en/of ulnairabductie) en het gevoel en geluid van dunner of dikker raken van de 
bal. Daarop liggen de accenten als het om de fijnafstelling van de beweging gaat.

Voordat jouw speler deze elementen bewustzijnsloos kan verwerken gaat daar een be-
wust proces van aanleren en/of corrigeren aan vooraf. Ook hiervoor zoek je als trainer 
jouw heil in droogtraining. Bijvoorbeeld voor forehand topspin kun je dat in de volgende 
vorm doen.

Allereerst ga je voor de grove motoriek terug naar de stappen (3) en (4). Ter-
wijl je jouw vuist in de top van de symbolische gouden driehoek van de speler 
balt, vraag je de speler vanuit de uitgangshouding zodanig in te draaien dat er 
een maximale stuwing van zijn speelhand op die van jou plaatsvindt. De speler 
ervaart de kracht die hij op jouw vuist uitoefent en je laat hem ontdekken hoe 
de inzet en richting van de kracht, de verdeling en de overbrenging van het li-
chaamsgewicht en de timing daar een rol in spelen. Zodra deze factoren zijn ge-
vestigd stel je de timing van de slag meer op de proef door jouw vuist niet meer 
stil te houden maar die de baan van de aankomende bal te laten beschrijven.

Nu is het de beurt aan de fijne motoriek en komen we bij stap (5) uit. In plaats 
van een vuist te maken neem je een balletje tussen duim en wijsvinger en houdt 
deze op dezelfde plaats als in de vorige alinea omschreven. De speler draait 
vanuit de uitgangshouding in en deze keer niet om een maximale stuwing op 
de hand over te brengen, maar om allerlei fijnzinnige opdrachtjes uit te voeren. 
Daarbij kun je denken aan het dun raken van de bal (stand van onderarm en 
bat), aan camouflage (stand van pols en bat), de impuls op de bal (beweging 
van onderarm, pols en bat). In alle gevallen ondervraag je jouw spelers over de 
details die zij voelen.

Foto 80: Tafeltennissers moeten al anticiperen zonder dat er duidelijkheid over het resultaat van de eigen 

slagbeweging bestaat
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19.3.6 Resultaat van de beweging

Als laatste stap wordt de informatie over het succes van de beweging met het gestelde 
doel vergeleken en in het geheugen van de speler opgeslagen. Het gaat hier om ex-
terne waarnemingen, bijvoorbeeld de verbale feedback die hij van zijn trainer hoort en/
of vooral datgene wat jouw pupil zelf ziet. Voor dat laatste kun je de eerder genoemde 
kijkoefeningen van Gallwey (VISIE 67, blz. 60) gebruiken.

Nu ligt in het waarnemen van het resultaat van de beweging een valkuil. Tafeltennis is in 
al zijn dynamiek zo’n snelle sport dat er al op de volgende bal geanticipeerd moet wor-
den zonder dat er duidelijkheid over het resultaat van de eigen slagbeweging bestaat. 
Deze complicatie ondervangt de trainer-coach door in de verschillende leerfasen het 
principe van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam en bewust bekwaam naar 
onbewust bekwaam met verve toe te passen. In het stadium van bewust onbekwaam 
leg je expliciet de nadruk op het resultaat om dat in de volgende fase weer geleidelijk 
los te laten waardoor het resultaat van de beweging uiteindelijk als een impliciet onder-
deel van een onbewust proces zijn plaats krijgt.

Onze wachters (SJ) hebben in al hun controledrang de neiging de bal te blijven 
nakijken of deze ook goed gaat. Ze voelen zich zo thuis in een stap voor stap 
benadering dat ze vergeten alvast op de volgende bal te anticiperen met alle ge-
volgen van dien. Als wachters het tempo voor het uitkiezen hadden dan zouden 
ze tafeltennis slag voor slag willen spelen. Je brengt SJ-ers in evenwicht met 
de eisen van onze sport door te benadrukken dat het om de verbinding tussen 
slagen gaat en ze vooral in de actie moeten blijven. Wachters moeten leren een 
slag vooruit te denken. Als ze over iets controle willen uitoefenen dan maar op 
die twee elementen, maar elke wachter zal in tafeltennis de kunst van het losla-
ten (van het resultaat) onder de knie moeten krijgen.

Dat het resultaat of rendement van een slagbeweging niet alleen op de biomechani-
sche en kinesiologische aspecten is gestoeld behoeft geen betoog. Daarvoor hoeven 
we alleen maar even terug te denken aan paragraaf 19.3.1 waarin we het ‘point of no 
return’ ter sprake brachten. Een prachtig uitgevoerde beweging mist zijn resultaat als 
deze voorspelbaar is. In de camouflage van slagen ligt de link terug naar de anticipatie 
waarmee we onze verdieping in de bewegingsactie zijn begonnen.

Als we het voorgaande in internationaal perspectief plaatsen dan valt op dat de 
Koreanen in biomechanisch opzicht top zijn. Ze spelen heel snel en hard, ech-
ter hun acties zijn voorspelbaar en relatief gemakkelijk te pareren. De Zweden 
kennen een trainingscultuur waarin ze van oudsher minder gefixeerd zijn op de 
biomechanisch maximale beweging maar des te meer op zaken als variabiliteit, 
techniekvariaties en camouflage. Hun spel mag dan niet zo hard zijn, ze creëren 
met de genoemde aspecten wel degelijk tijdnood. Door de camouflage is moei-
lijk en pas laat te herkennen wat er komt.

Zoals zo vaak vormen de Chinezen in tafeltennis het summum. Ze hebben een 
subliem technisch en biomechanisch niveau en kunnen daar ook nog eens een 
hoge variatie en camouflage aan toevoegen. Zeker in het passieve spel is de 
uitgekooktheid van de Chinese toppers ongeëvenaard.

19.4  Verwijzing
De opgedane inzichten uit o.a. de bewegingsleer benutten we graag om de motori-
sche stijlen die Action Type onderscheidt specifieker tegen het licht te houden. De zes 
genoemde ijkpunten lenen zich daar bijzonder voor. Bij het maken van deze koppeling 
stuit je onherroepelijk op karakteristieke praktische ervaringen die we nu begrijpen als 
voorkeurshandelen van onze spelers. En het begrijpen van onze spelers daar is het ons 
om te doen, het vormt zoals gezegd de ingang om aan te kunnen sluiten.
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Vanzelfsprekend staat het plezier van het kind met bat, bal, tafel, an-
dere attributen en last but not least zijn medespelers voorop. Wan-
neer we het over talentontwikkeling hebben mogen een paar waar-
schuwende woorden niet ontbreken. Als trainer-coach houd je te allen 
tijde de eenheid van talent, motivatie en discipline in stand, dat is een 
belangrijke les uit hoofdstuk 9 (VISIE 67, blz. 4). Wie dat evenwicht 
verbreekt of de leersnelheid van het kind te hoog wil opvoeren mor-
relt aan de identiteit van zijn pupil. Iets dat je niet op jouw geweten 
wilt hebben. Wees je ervan bewust dat jonge spelers de drive van de 
trainer-coach en die van hun ouders niet zomaar naast zich kunnen 
neerleggen. Persoonlijke groei is zeker ook een kwestie van ethiek.

Door jouw pupillen in hun mentale en motorische voorkeuren beter te 
leren begrijpen kun je hun ontwikkeling wel op een natuurlijke manier 
stimuleren. In dit en het volgende hoofdstuk gaan wij in op enkele 
trainingstechnische speerpunten in het ontwikkelingsproces. Zoals 
Action Type betaamt werken we daarbij niet toe naar algemeenhe-
den, daarover is voldoende doorwrochte literatuur beschikbaar, maar 
naar gespecificeerde typegebonden aanbevelingen. Het maakt dat 
trainen nog gerichter, plezieriger en daardoor effectiever vorm kan 
krijgen. Om het een en ander in het juiste kader te plaatsen starten 
we in de volgende paragraaf als aanloopje eerst nog even vanuit al-
gemene principes.

20.1  
Algemene principes voor de 
jeugdopleiding

Een club, afdeling of sportbond die talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan 
werkt bij voorkeur volgens de principes van het ‘Long Term Athlete Development Pro-
gramme’ (LTAD). De voorzet die NOC*NSF in deze richting gaf is door NTTB en VVTT 
doorvertaald in een sportspecifieke benadering voor tafeltennis. Zo worden aan elke 
trainer-coach op tal van gebieden onderbouwde handreikingen gedaan voor het op 
een kansrijke en verantwoorde wijze ontwikkelen van talent. Onderaan dit artikel tref je 
de vindplaats van het LTAD voor tafeltennissers, het Meerjarenopleidingsplan van de 
NTTB, aan.

Wat we met deze paragraaf beogen is het in één gezamenlijk kader plaatsen van het 
LTAD, aandachtssturing en de drie door ons uit te diepen onderwerpen. In de onder-
staande tabel hebben wij de verbanden samengevat.

20.  Motorische scholing
Ons uitstapje naar de bewegingsleer zit erop, althans voorlopig. Waar waren we gebleven 

op onze hoofdroute die moet leiden naar een gespecificeerde visie op techniekvorming in 

tafeltennisland? Juist ja, bij kinderen van 6-8 jaar die aan de hand van vader of moeder voor 

de eerste keer de trainingszaal binnenstappen en dat in het volste vertrouwen dat jij als hun 

toekomstige trainer-coach ze in hun bewegingsvoorkeuren zult begrijpen. Laten we daar de 

draad weer oppakken. De jeugdopleiding als levensader van de toekomst van onze sport.

Foto 81: Als trainer-coach houd je de eenheid van kunnen, 

willen en doen continu in stand 
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Deze tabel nodigt uit tot enkele toelichtingen:

aandachtssturing is hier weergegeven conform de accenten in het kader van het •	
meerjarenprogramma van het LTAD, dit laat echter onverlet dat je als trainer-
coach in elke trainingssessie er op een spontane wijze naar streeft de beoogde 
opbouw en eenheid zoals omschreven in VISIE 67 tot stand te laten komen
voor wat betreft de onderwerpen is aangegeven in welke fase ze een start krij-•	
gen, uiteraard krijgt die start in de daaropvolgende fasen een passend vervolg
veel meer dan de kalenderleeftijd zijn de biologische leeftijd en de vorderingen •	
bepalend voor het maken van de volgende stappen

De drie resterende fasen van het LTAD namelijk train to compete, train to win (perform) 
en active for life zijn niet in het overzicht verwerkt omdat de daarmee samenhangende 
onderwerpen buiten de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. In het stadium van train to 
compete ligt het accent op het uitbreiden van de trainingsomvang om een hoog niveau 
te bereiken. Bij train tot win (perform) gaat het om presteren op het hoogste niveau, de 
echte topsport. Wij richten ons zoals gezegd op de leeftijdsfase van 6 tot 15-17 jaar 
en daarin achtereenvolgens op de speerpunten motorische scholing (paragraaf 20.2), 
aanleermodellen voor techniekvorming (paragraaf 21.1) en de keuze van een individueel 
spelsysteem (paragraaf 21.2).

20.2 
Motorische scholing
De jeugdopleiding is voor ons de plaats waar kinderen de basis krijgen aangereikt om 

zich vervolgens langs hun eigen mentale en fysie-
ke voorkeuren succesvol in tafeltennis te kunnen 
ontwikkelen. Een persoonlijke basis die echter niet 
los kan worden gezien van de specifieke vaardig-
heden die onze sport vereist.

In de vorige alinea hebben we het centrale dilem-
ma waar elke trainer-coach mee te maken heeft 
samengevat. Action Type leert ons over de voor-
keuren van een speler. We weten dat je als trainer-
coach die specifieke kwaliteiten moet benutten om 
hem de kans te geven zich op een toegewijde en 
succesvolle manier te ontwikkelen, maar tegelij-
kertijd beseffen we dat diezelfde speler in allerlei 
situaties terecht zal komen waarin andere vaardig-
heden worden gevraagd. Vooruitblikkend op wat er 
onvermijdelijk op het pad van jouw spelers komt 
zal elke ervaren trainer-coach dan ook de nood-

leeftijdsfase LTAD aandachtssturing
accent op

 start onderwerp

jongens meisjes

< 6 < 6 active start beginnersgeest spel 

6 – 7 6 - 7 fundamentals beginnersgeest bewegen en coördinatie

7 – 9 7 - 8 fundamentals beginnersgeest aanleermodellen

9 – 13 8 - 11 learning to train taakacceptatie verfijnen techniek

13 – 17 12 – 15 train to train helder waarnemen spelsystemen

Tabel 41: Kader voor de jeugdopleiding in relatie tot LTAD en aandachtssturing

Afbeelding 34: Motorische scholing omvat zowel verdieping als verbreding van de 

motorische stijl
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zaak van een brede motorische scholing aan de basis onderkennen. Jong geleerd be-
tekent zeker in dit geval oud gedaan.

De fase waarin kinderen het meest adaptief zijn voor motorische vorming ligt zo tus-
sen het zevende en twaalfde levensjaar. Het gaat daarbij dus zowel om verdieping als 
verbreding van de individuele motorische stijl. Hoe pak je dat aan? Het is in de sport 
net als in het gewone leven. Kom en blijf zo veel mogelijk in de voorkeuren zodat je in 
die staat ook aan de ontwikkelkant kunt werken. In alles wat je op welk niveau ook doet 
staat beginnersgeest voorop. Die onderstroom van (spel)plezier en bewegingsvreugde 
hoort er altijd te zijn en al helemaal in de jeugdopleiding.

20.2.1 Bewegingstraining

Als mens kunnen we ons in drie hoofdrichtingen bewegen. In een versimpeld model ziet 
dat er als volgt uit:

links 1.  rechts
voor 2.  achter
omlaag 3.  omhoog

Combineren we deze drie mogelijkheden in een driedimensionale ruimte en pakken we 
ook de versnelling en vertraging van bewegingen erbij dan ontstaat een welhaast on-
eindig aantal bewegingsrichtingen en -gradaties. Daarmee hebben we de stap naar de 
bewegende, dynamisch sportende mens te pakken.

Deze ietwat abstracte introductie maakt het mogelijk om via Action Type meer vat te 
krijgen op wat wij bewegingstraining noemen. Elke motorische stijl heeft zijn bewe-
gingsvoorkeuren en die kunnen we als volgt samenvatten.

Ook voor bewegingstraining geldt de centrale filosofie van Action Type, namelijk herken 
en gebruik de sterke punten om spelers in hun kracht te zetten en ben je bewust van 
de mogelijke zwakten. Omdat de dynamiek van spelsporten om complete bewegers 
vraagt werk je vanuit de kracht naar de ontwikkelkant. Een tafeltennisser ontkomt er 
niet aan dat hij alle bewegingsrichtingen in alle gradaties zal moeten leren beheersen. 
Zijn bewegingsvaardigheid dient er niet alleen in ongedwongen situaties uit te rollen, hij 
zal ze bijvoorbeeld ook onder grote tijdsdruk en stress feilloos moeten demonstreren. 
Voordat het zover komt is daar heel wat oefening voor nodig.

20.2.1.1 Zijwaarts en voor-achter bewegen

Dat oefenen doe je met behulp van algemene en sportspecifieke vormen. Nu we de 
bewegingsvoorkeuren van de motorische stijlen kennen, concentreren wij ons op de 
ontwikkelkant. We doen dat aan de hand van conclusies van Hippolyte en Théraulaz.

beweegt gemakkelijk motorische stijl S – N dimensie

links  rechts SF en NT

voor  achter ST en NF

omlaag S

omhoog N

Tabel 42: Motorische stijlen en bewegingsvoorkeuren
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Zo schakel je conform de Action Type-methodiek tussen voorkeurs- en ontwikkelkant. 
Met dat laatste neemt hun kwetsbaarheid af. Sporters die op deze wijze coördinatief 
tot complete bewegers uitgroeien halen daar voordelen uit die verder strekken dan een 
sterk verbeterd voetenwerk:

de benodigde anticipatietijd neemt af en het positioneren en het aannemen van •	
de uitgangshouding worden geoptimaliseerd
de uitwisseling tussen de voorste en achterste hersenkwabben (SF en NT) dan •	
wel de linker- en rechterhersenhelft (ST en NF) verbetert
dit heeft positieve effecten op het concentratievermogen•	
doet ook onder druk het samenspel tussen de spierketens verbeteren en ont-•	
wikkelt ritme
houdt heup- en schoudergordel in dezelfde timing (SF en NT) en verbetert de •	
dissociatie tussen heup- en schoudergordel (ST en NF)

Wat er door de toegenomen uitwisseling tussen de vier hersenkwabben feitelijk plaats-
vindt is dat hun functies elkaar in het handelen van de sporter versterken. In die zin 
bestaat er een duidelijk verband met het opwekken van de flow en de effecten daarvan, 
zoals we deze in VISIE 67 (hoofdstuk 13) over het voetlicht brachten.

20.2.1.2   Op- en neerwaartse dynamiek

Tot dusver hebben we ons hoofdzakelijk op de bewegingen links  rechts en                 
voor  achter gericht. Om het verhaal te completeren rest nog de derde dimensie, 
namelijk omlaag  omhoog. Uit paragraaf 18.1.1 kun je opmaken dat een S gemak-
kelijk naar voren en omlaag beweegt en een N de neiging heeft om naar achteren en 
omhoog te bewegen. 

motorische stijl voorkeurskant ontwikkelkant

SF links  rechts voor  achter

ST voor  achter links  rechts

NT links  rechts voor  achter

NF voor  achter links  rechts

positie hersenkwab mentale functie kenmerken voor het uitvoeren van bewegingen

linksvoor T logica, wilskracht, precisie

linksachter S details, praktisch, routine

rechtsvoor N voorstellingsvermogen, patronen, combineren

rechtsachter F gevoel, harmonie, samenwerking

dimensie beweegt voorkeurskant ontwikkelkant

S from the bottom neerwaartse dynamiek opwaartse dynamiek

N from the top opwaartse dynamiek neerwaartse dynamiek

Tabel 43: Motorische stijlen: voorkeurs- en ontwikkelkant

Tabel 44: Hersenkwabben en hun bewegingskenmerken

Tabel 45: Bewegingsvoorkeuren S en N
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Ook in dit opzicht schakel je bewust tussen voorkeurs- en ontwikkelkant. Naast alge-
mene oefeningen in bewegingstraining en warming-up gebruik je ook sportspecifieke 
oefeningen. Wanneer jouw spelers zich ook in deze dimensie tot complete bewegers 
ontwikkelen dan heeft dat o.a. de volgende positieve neveneffecten:

de benodigde anticipatietijd neemt af en het positioneren en het aannemen van •	
de uitgangshouding worden geoptimaliseerd
de organisatie van de bewegingen via de heup- en schoudergordels, alsmede •	
de kwaliteit van de verbinding tussen boven- en onderlichaam verbetert
dit bevordert het vermogen om je te centeren (via o.a. buikademhaling contact •	
krijgen en houden met het dragende midden)

In onze presentatie van het onderwerp motorische scholing laten wij bewegings- en 
coördinatietraining onafhankelijk van elkaar de revue passeren. De achterliggende ge-
dachte zit hem vooral in het bewaren van overzicht. In de praktijk zijn er tussen beide 
trainingsvormen diverse parallellen aanwezig. Tijd dus om ook coördinatietraining in de 
beschouwing te betrekken.

20.2.2  Coördinatietraining

Sportprestaties vragen om essentiële voorwaarden wil een speler beheersing en preci-
sie in zijn bewegingen aanbrengen. Deze voorwaarden worden onder de noemer coör-
dinatie samengevat. Coördinatietraining wordt onderverdeeld in zeven vaardigheden. 
Je treft deze in tabel 45 aan. Het overheersende belang van differentiatie en koppeling 
wordt duidelijk als je beseft dat zonder deze voorwaarden zowel de timing als het ritme 
tekort zal schieten om ballen zuiver te raken.

Onderzoek onder Action Types van toptennissers leert dat daarin relatief veel P-
ers voorkomen. Met andere woorden de kunst van het loslaten en vertrouwen op 
het sturingsvermogen van het lichaam – zonder dat de denkende geest tussen 
zien en doen komt – is een belangrijke vaardigheid. Die eigenschappen zijn voor 
tafeltennissers minstens zo elementair, zo niet nog belangrijker. Dat heeft te ma-
ken met de snelheid van het spel en de hoge eisen die aan de nauwkeurigheid 
van de techniek worden gesteld. In VISIE 67 noemden wij al dat tafeltennissers 
in concentratie op het kompas van hun rechterhersenhelft moeten varen.

Of je nu meer J bent of een voorkeur voor P hebt maakt niet uit, het komt er op neer 
dat tafeltennissers er goed aan doen de functies die samenhangen met de rechterher-
senhelft te ontwikkelen. In VISIE 67 hielden we daarom een pleidooi voor het hanteren 
van o.a. ontspanningstechnieken (waaronder ademhaling) en visualiseren. Echter ook 
in fysieke zin dienen tafeltennissers hun rechterhersenhelft te optimaliseren. Dat doe je 
vooral met coördinatietraining.

Coördinatie is het samenspel van het centrale zenuwstelsel en de spieren binnen een 
gerichte beweging (Hollmann, 1980). In de leeftijdsfase van 8 tot en met 12 jaar zijn 
kinderen het meest gevoelig voor het leren van coördinatieve vaardigheden, dat geldt 
zowel voor techniekvorming als een meer algemene coördinatiescholing. Het coördina-
tieve optimum wordt zo tussen het 17de en 21ste levensjaar bereikt.

In de onderstaande tabel nemen we de belangrijkste coördinatieve vaardigheden en 
hun betekenis voor tafeltennis met jou door. Zo mogelijk wordt een link met Action Type 
gelegd. Toch is juist dat laatste niet zonder gevaar, coördinatie is meer een kwestie van 
training dan van aanleg. Toch zie je het belang van een sterk ontwikkelde rechterher-
senhelft (P) overduidelijk terug.
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Voor wat betreft reactie en anticipatie heeft Action Type nog een bijzondere tip. Leer 
een S zijn blik hoger richten en een N lager. Het heeft te maken met de oriëntatiepunten 
waarmee mensen dag in dag uit bewegen. Een S zoekt zijn referentiepunt op de grond, 
een N doet dat perifeer. Vandaar dat je hun blik specifiek moet trekken naar datgene 
waarop ze moeten anticiperen.

Het beheersen van coördinatieve vaardigheden is 
geen doel op zich maar staat in relatie tot techniek-
scholing. Dat strekt verder dan het feit dat spelers 
met een goede coördinatie  gemakkelijker techniek 
aanleren, verbeteren en perfectioneren. Tafelten-
nissers dienen achter de tafel subtiel en gevari-
eerd te acteren en dat niveau ook onder tijdnood, 
vermoeidheid en stress vast te houden. Vanaf een 
bepaald moment moet je het dan ook in die staat 
en onder die druk trainen. Hoe beter de techniek is 
geautomatiseerd des te gemakkelijker kan de spe-
ler op het kompas van zijn rechterhersenhelft varen 
en des te intenser is hij in staat zijn aandacht naar 
buiten te richten. We noemden dat in VISIE 67 de 
waarneemstand.

Je kunt coördinatie ook als een goed trainbare 
secundaire prestatievoorwaarde voor tafeltennis 
omschrijven. Vergelijk het in die zin bijvoorbeeld 
met het uithoudingsvermogen. Het zijn belangrijke 

randvoorwaarden die weliswaar geen directe maar wel een grote indirecte invloed op 
de ontwikkeling hebben. Daarbij kun je o.a. denken aan beter waarnemen en inschat-
ten, exacter positioneren en raken, vaster en nauwkeuriger zijn, scherper spelen, dank-
zij techniekvariaties tactisch flexibeler opereren.

20.2.3 Spelvormen

Diverse bewegings- en coördinatie-elementen laten zich prima combineren en in spel-
vormen vatten. Deze vormen met al hun beginnersgeest een prachtige opmaat voor 
meer taakgerichte oefenstof. Schroom daarom niet om met kinderen geregeld op deze 
manier te werken. In het spel herken je het temperament. Het geeft jou als trainer-coach 
de mogelijkheid om jouw welpen en pupillen in hun element te brengen.

vaardigheid betekenis voor tafeltennis belang Action Type

differentiatie inschatten kracht en musculaire coördinatie, balgevoel belang S, F, P

koppeling afstemming van onderdelen uit de kinetische keten belang S, F, P

oriëntatie ruimtezin, positiespel belang N, P

evenwicht in balans blijven, onbalans direct herstellen belang S, F, P

reactie inclusief waarnemings- en ervaringsanticipatie belang S, N, T, P

aanpassing beginnende beweging omzetten in nieuwe beweging belang S, P

ritme eigen cadans in combinatie met variatie in o.a. timing belang N, F, P

Tabel 46: Coördinatieve vaardigheden en hun betekenis voor tafeltennis

Afbeelding 35: Een N heeft zijn perifere blikveld hoog, een S laag
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Zo breng je jouw spelers in hun element en zo leer je ze ook wat ze moeten doen als ze 
in hun temperament dreigen door te slaan. Neem nu bijvoorbeeld een idealist. Die kan 
doorgaans goed met druk omgaan, maar zodra zijn ideaalbeeld vervaagt kan hij als een 
luchtballon leeglopen. Leer hem dat de dingen zijn zoals ze zijn en dat hij een nieuw 
beeld voor ogen moet creëren, namelijk het beste er uit halen en daarvan genieten. Hij 
zal er later in zijn tafeltenniswedstrijden veel baat bij hebben.

20.3  
Verwijzing
Het Meerjarenopleidingsplan tafeltennis vind je op de website van de NTTB en wel met 
behulp van de volgende link: 

http://www.nttb.nl/upload/topsport/meerjaren_opleidingsplan_eindversie_20081110.
xls. 

Voordat een trainer-coach zich op de principes van het LTAD stort, is het dus raadzaam 
je bewust te zijn van de ontwikkeling van motorische stijlen in de kinder- en jeugdjaren. 
In hoofdstuk 16 hebben wij dat weergegeven.

Wie wil putten uit een groot scala beproefde coördinatieoefeningen doet er goed aan 
het boek ‘Koördinationstraining im Tischtennis’ van de DTTB aan te schaffen. Je kunt 
het voor onze sport gerust als een standaardwerk beschouwen.  Het is te bestellen via 
de website van de DTTB (www.tischtennis.de). In de linker banner helemaal onderaan 
klik je op DTTB Shop, het vervolg wijst zich vanzelf.

temperament kwaliteit zwakte

vaklui SP uitdaging en risicobereidheid ongeduld

wachters SJ (team-)discipline improvisatievermogen

rationalisten NT analyse en willen winnen starheid

idealisten NF omgaan met druk verlies ideaalbeeld

Tabel 47: Herken de temperamenten in het spel
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21.1  
Aanleermodellen
Hoe leren mensen eigenlijk bewegingen? Daar kun je hele verhandelingen over houden. 
Een voor ons doel belangrijk aanknopingspunt vinden wij in de theorie van het gegene-
raliseerde motorprogramma14). Deze gaat ervan uit dat één enkel abstract programma 
een klasse van bewegingen kan reguleren. De essentie is dat een motorprogramma 
slechts de ruwe para meters bevat voor de uit te voeren bewegingen. 
Willen we bij het adaptieve systeem van onze pupillen aansluiten dan doen we er goed aan 
de volgorde van de ge noemde motorprogramma’s zodanig te kiezen dat een nieuw bewe-
gingsprogramma zo veel mogelijk van een bestaand programma kan worden afgeleid.  

We hebben aan de hand van wat wij de directe (Grumbach) en de indirecte methode 
hebben genoemd een onderbouwde poging gedaan het aanleren te koppelen aan de 
temperamenten en bewegingsvoorkeu ren van de verschillende types. Die benamingen 
duiden op het meest saillante verschil, namelijk wordt in directe of indirecte zin aan de 
vorming van de (forehand) opening gewerkt. Een keuze die implicaties heeft voor het 
toekomstige spel en vanuit dat opzicht per type om een doorkijkje vraagt naar de be-
langrijkste vereisten die voor een passend spelsysteem gelden.

21.2  
Spelsystemen
Het woord spelsysteem is gevallen. Zo rond hun twaalfde of dertiende levensjaar zijn 
de intellectuele vaardigheden van kinderen meer gevormd. Ze zijn in staat logisch te 
redeneren, te abstraheren en in concepten te denken. Voor de sport betekent het dat 
het denken in termen van spelsystemen binnen het bereik van onze pupillen komt. Daar 
raakt het de kern van Action Type, want is het niet dat juist de keuze voor een passend 
spelsysteem een speler in zijn kracht zet?

Met kracht doelen we in dit opzicht niet alleen op fysieke en motorische voorkeuren, 
maar zeker ook op de mentale kant van het verhaal. Welke factoren spelen allemaal een 
rol, in hoeverre wijzen deze voor een type in dezelfde richting, wordt daarmee meteen 
iets duidelijk over de ontwikkelkant? Zo maar een paar vragen die voor ons een trigger 
vormden om verbanden tussen de in tafeltennis gangbare spelsystemen en Action Type 
bloot te leggen. 

Er zijn tal van invalshoeken om dit onderwerp te benaderen. Action Type maakt ons dui-
delijk dat het temperament, de motorische stijl en de spelopvatting daarvan de belang-
rijkste zijn. Het betekent dat we voor de motorische vorming in het bijzonder rekening 
moeten houden met de vereisten die een passend spelsysteem met zich meebrengt. 

21.   Aanleermodellen en 
    spelsystemen
Vanaf zo ongeveer hun zevende levensjaar zijn kinderen in staat om fijnmotorische bewe gin gen in hun grove 

motoriek te integreren. Dit maakt dat je vanaf deze leeftijd op een gerichte wijze aan techniekvorming doet. 

In de tafeltennissport zijn hiervoor door de jaren heen diverse aanleermodellen in omloop. Opvallend is dat 

de keuze voor zo’n model van oudsher meer wordt be paald door de in een land heersende opleidingscul-

tuur dan door het aansluiten bij indivi du ele bewegingsvoorkeuren. 
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Of je doelen nu ‘smart’ formuleert of ‘spikem’ het maakt niet zo veel uit. Het zijn ezels-
bruggetjes om je er aan te herinneren dat het stellen van doelen aan voorwaarden is 
gebonden. In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van Action Type na in hoeverre de on-
derliggende principes naar types gespecificeerd kunnen worden. Uiteraard houden we 
het zo concreet mogelijk en plaatsen we de voorbeelden in een voor de trainer-coach 
herkenbare context.

22.1   
Termijndoelen
Veranderingsprocessen bouw je op vanuit een verbeteranalyse. Samen met jouw spe-
ler, team of trainingsgroep maak je een afweging waaraan je wilt werken. Dat kunnen 
doelen op technisch, tactisch, mentaal, fysiek en organisatorisch gebied zijn. Aan de 
motivatieleer ontlenen we dat in beginsel elk (sub)doel aan de volgende principes dient 
te voldoen:

- principe van uitdaging (het doel moet jouw speler echt inspireren)
- principe van verifieerbaarheid (je moet de te maken stappen kunnen toetsen)
- principe van haalbaarheid (doel moet met normale progressie te bereiken zijn)
- principe van controleerbaarheid  (doel moet niet door anderen te beïnvloeden zijn)

Nu kunnen deze principes soms met elkaar in conflict raken. Denk maar eens aan de 
frictie die tussen de principes van uitdaging en haalbaarheid kan ontstaan. Daarom 
vraagt hun belangenverhouding om een nadere precisering. De te hanteren accenten 
hebben te maken met het temperament van de speler en de periode waarop je plant. 
We vatten de relaties in de onderstaande tabel samen.

Elk temperament verlangt dus zijn eigen accent, net als elke termijn. Daarbij werk je van 
boven naar beneden, van het droomdoel dat jouw speler voor zijn sportcarrière voor 
ogen heeft ga je via de doelen op lange en middellange termijn terug naar wat het voor 
de directe doelen in het hier en nu betekent. We komen hier in de paragrafen 22.4 tot 
en met 22.7 op terug.

22.  doelen stellen
In de laatste hoofdstukken van deze VISIE gaat het over leren in tafeltennis. Omdat in de praktijk het stellen 

van doelen aan het initiëren van een veranderingsproces vooraf gaat, willen we voor onze verdiepingen in 

de materie dezelfde volgorde hanteren. Zonder doelen ben je stuurloos zouden we willen zeggen. Vergis je 

echter niet in de kunst van doelen stellen. Doe je dit correct dan geeft het in bijzondere mate richting aan het 

dagelijks handelen. Bovendien kan het al dan niet halen van doelen van grote invloed zijn op het zelfbeeld 

en het zelfvertrouwen, maar daarover verderop meer.

temperament type termijndoelen periode accent op

vakman SP droomdoelen carrière uitdaging

rationalist NT lange termijn 1 – 2 jaar verifieerbaarheid

waker SJ middellange termijn 6 – 8 weken haalbaarheid

idealist NF directe doelen hier en nu controleerbaarheid

Tabel 48:  De relatie tussen de temperamenten, termijndoelen en hun accenten
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22.2  
Van droomdoel naar directe doelen
Om te bereiken dat een sporter doelgericht gaat handelen is het noodzakelijk dat de 
gekozen langetermijndoelen in het verlengde liggen van zijn droomdoel. Dat droomdoel 
herbergt zijn motieven. Motieven zijn drijfveren of beweegredenen. Letterlijk betekenen 

ze een reden om in beweging te komen. Als trainer-coach moet je dus 
aanhaken bij de droomdoelen van jouw spelers. De langetermijndoe-
len liggen in het verlengde van dergelijke motieven maar zijn concre-
ter, specifieker en praktischer.10) Daar hebben we het verband met het 
proces te pakken. Dat proces bevat voor de speler de verschillende 
stappen in de planning die nodig zijn om zijn motieven te verwezenlij-
ken en kent een nauwe relatie met periodisering.

Langetermijndoelen hebben een sterk sturende werking op het leven 
van de sporter. Hij legt zich bepaalde beperkingen op door geen aan-
dacht te besteden aan zaken die zijn doelen niet dichterbij brengen. 
Met andere woorden hij gaat dingen laten. Anderzijds zal hij juist wel 
dingen doen waarvan hij aanneemt dat ze zijn doelen dichterbij bren-
gen. Hij gaat dus doelgericht handelen. Langetermijndoelen houden 
een sporter op de rails, omdat ze in het verlengde van zijn motieven 
liggen. Hij zal dus niet alleen doelgericht, maar ook nog eens ge-
motiveerd handelen. Ze geven bovendien structuur aan het leven en 
leiden tot discipline.10)

Vervolgens zul je de handelingen moeten vastleggen die de sporter 
op termijn bij het gewenste doel brengen. Het gaat dus om de stap-
pen die samen de weg naar het doel vormen. Daarvoor moeten die 
langetermijndoelen opgedeeld worden in middellange- en korteter-
mijndoelen zodat de sporter stap voor stap zijn doel kan naderen. 
De kortetermijndoelen moeten vervolgens ook weer worden vertaald 
naar concrete dagelijkse handelingen welke in het teken staan van 
het bereiken van die kortetermijndoelen.

Waar het werken met directe doelen de aandacht vastzet op de waarneming, zetten 
termijndoelen de aandacht vast op de dagelijkse handelingen. Eten, drinken, studie, 
rusten, trainen en wedstrijden komen zo voor onze speler op één lijn te liggen en als 
het goed is ligt die lijn kaarsrecht in het verlengde van zijn droomdoel.10) Daarom is het 
van groot belang dat bij het werken met doelstellingen de principes worden gevolgd die 
afkomstig zijn uit de motivatieleer.

principe vragen termijndoelen directe doelen

principe van uitdaging inspireert dit doel de sporter x x

principe van verifieerbaar heid kan ik precies nagaan of het doel is bereikt x x

principe van haalbaarheid bereikt de speler het doel met zijn normale 
progressie

x

bereikt de sporter zijn doel met zijn normale 
techniek

x

principe van controleerbaar heid hangt het bereiken van het doel alleen van de 
sporter af

x x

ligt het doel in het hier en nu x

Foto 82: Zorg er voor dat droomdoel en termijndoelen in elkaars 

verlengde liggen, het maakt dat spelers doelgericht en gemoti-

veerd gaan handelen

Tabel 49: De principes en de bijbehorende vragen voor termijndoelen en directe doelen
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22.3 
Accenten in de aandachtssturing
In VISIE 67 stond het sturen van de aandacht centraal. We zagen dat elk temperament 
daarin zijn eigen kwaliteiten kent. Welke accent je in elk van de vier onderscheiden fa-
sen legt willen we graag met behulp van de onderstaande tabel inzichtelijk maken.

Er liggen dus duidelijke verbanden tussen de temperamenten, de fasen van aandachts-
sturing, de termijn van de doelen en de vier aan de motivatieleer ontleende principes. 
Deze verbanden hebben we in de tabellen 48 en 49 weergegeven. Als opmerkzame 
lezer is het jou wellicht al opgevallen dat daarin de korte termijn ontbreekt. Dat vraagt 
om uitleg en heeft te maken met de vakman die in het rijtje temperamenten een beetje 
een vreemde eend in de bijt is. Voor de wachter, de rationalist en de idealist kun je de 
relaties weergeven zoals in de genoemde tabellen, het temperament van de vakman 
vraagt echter om een specifiekere benadering.

Het heeft er mee te maken dat vaklui op impuls werken. Impulsen die vooral moeten ko-
men van de uitdaging die in de droomdoelen zit. Voor de toch wel ongeduldige E liggen 
droomdoelen echter te ver in de toekomst, zij hebben de inspiratie van nabije doelen 
nodig. Vandaar dat je bij hen ook voor de korte termijn het accent zwaar op uitdaging 
zult moeten leggen.

22.4 
Principe van uitdaging
Het gaat bij het principe van uitdaging om de inspiratie die van een doel uitgaat en dus 
veel minder om haalbaarheid en realisme. Voor jonge sporters ligt de volgende maand 
al een eeuwigheid weg, zij leven nog in een eindeloze tijd.10) In het besef dat je voor een 
echt talentontwikkelingstraject minimaal 10 jaar moet uittrekken kun je dus werken met 
doelen die zeer ver weg liggen en zelfs met droomdoelen. Steun jonge spelers die in 
een cultuur van middelmaat de durf hebben er vol voor te gaan, die elk droomdoel bij 

fase van aandachts sturing wie blinkt er in uit … kenmerk accent op

aandacht vrijmaken vakman SP beginnersgeest uitdaging

aandacht verzamelen wachter SJ taakacceptatie haalbaarheid

aandacht richten rationalist NT helder waarnemen verifieerbaarheid

aandacht vastzetten idealist NF concentratie controleerbaarheid

type termijndoelen accent 

ISFP houdt alleen van droomdoelen werkt op impuls

ISTP middellange termijn op uitdaging

ESFP kortetermijn- en droomdoelen zwaar op uitdaging

ESTP kortetermijn- en droomdoelen zwaar op uitdaging

Tabel 50:  De fasen van aandachtssturing en hun accenten

Tabel 51:  Doelen stellen voor vaklui: een specificatie
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voorbaat belachelijk maakt: wereldkampioen, jij, laat me niet lachen. Laat de wedstrijd-
praktijk straks maar uitmaken of het realistisch was of dat het helaas bij dromen moet 
blijven. Hoewel het on-Nederlands is met droomdoelen te werken kan het prachtige 
vormen van begeleiding opleveren en langdurige diepe contacten.10) Het gaat om de 
inspirerende werking dus durf met ze mee te dromen. Waarom niet trouwens, wat heb 
je te verliezen? Een droomdoel half gehaald kan altijd nog veel grootser zijn dan een 
conservatief doel volledig gerealiseerd.

Ooit durfde volleyballer Ron Zwerver (INFP) te dromen over een gouden medaille 
op de Olympische Spelen. Een droomdoel vol inspiratie maar aanvankelijk in 
omstandigheden die niets met echte topsport te maken hadden. Hij is een baan-
breker die mensen met zich meekreeg op het smalle pad naar de top. Een weg 
met vallen en opstaan, trainers en medespelers kwamen en vertrokken, hoogte- 
en dieptepunten wisselden elkaar af, vaak was het ook net niet, Zwerver bleef.

In het Olympische Atlanta van 1996 gingen zijn handen echt uitbundig de lucht 
in en dit keer niet alleen voor een meedogenloze smash. Het droomdoel was ge-
haald, misschien wel de meest uitzonderlijke prestatie in de Nederlandse sport-
geschiedenis. Droomdoelen zijn dus haalbaar, zelfs al is er aanvankelijk in de 
verste verte geen topsportcultuur. Een standbeeld voor een baanbreker.

Voor onze extraverte vaklui zien we dat zij tevens zijn aangewezen op uitdagende korte-
termijndoelen. Denk daarbij met name aan inspirerende doelen in het weekprogramma 
en uitdagende trainingsvormen. Omdat deze dichtbij liggen moet voor dergelijke doelen 
het aspect haalbaarheid goed worden meegewogen. Daarover gaat de volgende para-
graaf.

22.5  Principe van haalbaarheid
Wanneer je coacht op taakacceptatie kun je goed met middellangetermijndoelen wer-
ken. Daarbij leg je het accent op de haalbaarheid. Haalbaarheid kun je in dit geval het 
beste omschrijven met de vraag of je het gestelde doel haalt als de normale progressie 
zich voortzet. De middellangetermijndoelen hak je in stukjes van bijvoorbeeld een week 
waarbij de spelers stap voor stap aan een aspect werken dat het einddoel dichterbij 
brengt.10)

Wanneer we de haalbaarheid van doelen in de mond nemen dan mogen we absoluut 
niet aan het volgende voorbij gaan. Het bereiken van doelen bouwt aan een positief 
zelfbeeld van jouw spelers, iets dat ze nodig hebben om het beoogde proces met kans 
op succes te doorlopen. Het omgekeerde geldt echter even sterk. Spelers die gestelde 
doelen niet halen ervaren een negatieve impact op hun zelfbeeld en een tanend zelfver-
trouwen. Uiteindelijk zullen ze voor de sport gedesillusioneerd afhaken of hun ambities 
overboord gooien en als recreant verder gaan.

Of je dan wel doelen moet stellen? Nou ga er maar vanuit dat elke speler dat impliciet 
zelf al doet, dus kun je het beter maar expliciet samen doen. In dat geval kun je immers 
het proces op een verantwoorde wijze vormgeven en begeleiden. De haalbaarheid van 
middellangetermijndoelen (bijvoorbeeld die in een trainingscyclus van 6-8 weken) is dus 
elementair omdat de impact op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van spelers groot 
is.

Maak het doel ook niet te gemakkelijk. Er zal dan niet alleen een weinig inspirerende 
werking van uitgaan, de voldoening van het halen zal ook nauwelijks zoden aan de dijk 
zetten. Vandaar dat het stellen van realistische doelen iets is waarover goed moet wor-
den nagedacht.

Foto 83: Het stellen van doelen vraagt 

om individuele accenten op uitdaging, 

haalbaarheid, verifieerbaarheid dan wel 

controleerbaarheid
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22.6   Principe van verifieerbaarheid
Het principe van verifieerbaarheid heeft te maken met de stappen in het proces. Daar-
bij kun je denken aan de jaarplanning, een microcyclus of bijvoorbeeld een weekplan. 
De activiteiten en oefeningen bespreek je vooraf met de spelers zodat zij zich aan het 
plan committeren. Ze dienen ook het nut van de verschillende onderdelen in de juiste 
context te kunnen plaatsen. De geplande activiteiten zijn de doelen die de speler na de 
uitvoering systematisch één voor één afvinkt.

Jouw speler moet precies kunnen toetsen of hij in dit verband zijn doelen in het pro-
gramma heeft gehaald, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Dat laatste is moei-
lijker. Je best doen is niet objectief meetbaar, daarom moet je samen de kwaliteit van 
de handelingen zo goed mogelijk definiëren. Sporters die doelen willen bereiken leren 
dat er slechts één manier is om dat te doen namelijk door alleen nog de dingen te doen 
die het doel dichterbij brengen en alles te laten wat dat niet doet. Zo leren zij zichzelf 
beperken en wordt een professionele instelling bereikt.

Je spreekt met jouw speler af dat hij de geformuleerde doelen met iemand deelt, ie-
mand die iets verder van hem afstaat dan zijn directe omgeving. Dat laatste maakt het 
minder vrijblijvend, zeker als de speler met diegene afspreekt dat ze op gezette tijden 
samen op de geleverde prestaties zullen terugblikken.

22.7 Principe van controleerbaarheid
Je kunt prima voor jouw team of trainingsgroep 
doelen formuleren maar die werken alleen als je 
daar een individuele vertaalslag aan geeft. Voor 
een speler gaat het er om dat het bereiken van zijn 
doelen niet of nauwelijks door anderen kan worden 
beïnvloed. Dat is wat we het principe van contro-
leerbaarheid noemen. Resultaatdoelen zijn dan ook 
uit den boze al was het alleen al omdat er in tafel-
tennis een tegenstander bestaat. Wat jouw speler 
wel zelf in de hand heeft is de prestatie die hij levert 
en de stappen in het proces daarnaartoe. Over de 
vraag aan welke uitgangspunten een goede pres-
tatie in die zin voldoet heb je vroegtijdig afspraken 
met jouw pupil gemaakt.

Bij het coachen op concentratie werk je met directe 
doelen met het accent op controleerbaarheid. Het 
gaat er om dat het doel in het hier en nu ligt en het 
bereiken ervan alleen van de speler afhangt. Waar 
moet de aandacht naar uitgaan en met welke doel-
stelling krijg je als coach jouw speler daar? Dat is 
ook de reden waarom je voor techniektraining een 
focuspunt benoemt en je voor wedstrijden hande-
lingsstrategieën altijd aan waarnemingen koppelt. 

In de hoofdstukken 11 en 12 (VISIE 67, resp. blz. 
14 en blz. 20) hebben we daarover ten aanzien van 
trainen, wedstrijden spelen en coaching al het een 
en ander gezegd.

Foto 84: De directe doelstelling is altijd een waarneming 
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De directe doelstelling is dus altijd een waarneming en die ligt per definitie in het hier 
en nu. Voor tafeltennissers ligt de primaire focus op de bal in zijn vlucht en dat is voor 
elke speler onder alle omstandigheden controleerbaar. Niemand hoeft hem daarin van 
de wijs te brengen, jouw spelers hebben immers geleerd hoe ze met afleiders moeten 
omgaan. Gaat dat nog niet goed dan wordt het hoog tijd die belangrijke stap te maken, 
het zal hun zelfbeeld en zelfvertrouwen ten goede komen. Daar ligt de link naar coachen 
op concentratie, het opgaan in waarnemingen en het vormen van de juiste beeldplaatjes 
op de hersenschors.

Een mogelijke afleider vormt het resultaat. We noemden al dat het stellen van resultaat-
doelen uit den boze is, maar ook wij kunnen er niet om heen dat het elke sporter eigen is 
hier toch aandacht aan te besteden. Wat wil je ook wanneer de grote finale, die waarop 
hij al zijn zinnen heeft gezet, opdoemt. Dergelijke gedachten weerspreken of negeren 
is geen verstandige optie, bespreek veel liever wat hij gaat doen nadat hij het resultaat 
heeft gehaald. Dat relativeert omdat jouw pupil er zodoende achter komt dat zijn ont-
wikkelingspad na de cruciale wedstrijd hoe dan ook gewoon doorloopt. Hierdoor zal hij 
op het moment suprême veel gemakkelijker met zijn aandacht bij de primaire focus op 
de bal blijven.

22.8 Verwijzing
Om de hoofdlijnen er in één oogopslag op na te kunnen slaan sluiten we dit hoofdstuk 
met een samenvattend schema af. Hierin maken we de accenten voor de verschillende 
Action Types nog eens inzichtelijk.

Omdat het al dan niet halen van doelen zo appelleert aan het zelfbeeld en het zelfver-
trouwen van spelers vinden we het op zijn plaats om nader in te gaan op de vraag hoe 
je tot reëel haalbare doelen komt. De crux is dat je het basisniveau als uitgangspunt en 
graadmeter neemt en daarbij afziet van de invloed van ‘highlights and miseries’. Ook 
daarover zullen we later publiceren.

temperament SP NT SJ NF

termijn uitdaging verifieerbaarheid haalbaarheid controleerbaarheid

droomdoelen ISFP-ESFP-ESTP

lange termijn NT

middellange termijn ISTP SJ

korte termijn ESFP-ESTP

directe doelen NF

Tabel 52:  Samenvattend schema van de temperamenten en hun accenten bij het stellen van doelen
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Om dit concreet te maken lopen we de didactische invalshoeken voor het aanleren en 
corrigeren van slagen en verbindingen bij langs. Telkens kijken we of daar met de kennis 
over de Action Types op zak nog een individuele verdieping mogelijk is. Het gaat daarbij 
o.a. om: individuele leervoorkeuren in de methodiek (23.1), een leerstijl die past bij de 
dominante functie (23.2), het proces van informatie verkrijgen en verwerken (23.3), leer-
volgorde voor het aanleren van bewegingen (23.4), omgaan met de aandachtsrichtingen 
(23.5) en technische aanwijzingen geven (23.6).

In VISIE 66 zijn wij al ingegaan op coachstijlen (hoofdstuk 5, blz. 18), communicatie 
(hoofdstuk 6, blz. 26) en het geven van feedback (paragraaf 7.4, blz. 35). We roepen 
deze aspecten nog even in herinnering omdat ze, als het om leren in tafeltennis gaat, 
een niet te onderschatten rol spelen.

23.1 
Leervoorkeuren in de methodiek
Action Type vertelt ons voor elke dimensie iets over de leervoorkeuren. In de onderstaan-
de tabel maken we aan de hand van trefwoorden duidelijk welke methodische invalshoe-
ken passend zijn. Uiteindelijk vind je in de dominante functie de belangrijkste ingang.

23.  leervoorkeuren
Als trainers staan we aan de basis van veranderingsprocessen in het spel van onze pupillen. Processen die 

niet alleen algemene uitgangspunten kennen maar ook typeafhankelijk zijn zo constateerden we in voor-

gaande hoofdstukken. Je creëert een uitdagende leeromgeving, eentje die niet alleen realistisch is maar 

ook betekenisvol voor elke individuele speler. Dat is in een groepstraining geen sinecure. Action Type biedt 

jou welkome handreikingen voor individueel en groepsleren.

leervoorkeuren trefwoorden voor de methodiek

E actief leren aan de slag, dingen (met anderen) uitproberen, dis cussie

I reflectief leren moet het eerst laten bezinken, meestal alleen op een rustig 
moment erover nadenken

S zintuiglijk leren concreet, praktisch, details, feiten en procedures

S verbaal leren luisteren, het woord

N intuïtief leren abstract, theorie, vernieuwend, verbanden, com binaties en 
mogelijkheden

N visueel leren zien, het beeld

T rationeel leren het moet logisch zijn en verklaard worden

F gevoelsmatig leren het moet bij zijn gevoel passen

J sequentieel leren stap voor stap en opeenvolgend, herhalen

P globaal leren grote stappen en het grote plaatje

Tabel 53: Action Type en methodische leervoorkeuren
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De trefwoorden geven een aardige indruk hoe een speler leert. Zo wil een ESTJ direct 
concreet en praktisch aan de slag, heeft hij baat bij een logische uitleg over details in 
een proces dat stapsgewijs wordt opgebouwd. Een INFP leert daarentegen globaler 
en vanuit het grote plaatje. Wat je doet moet bij zijn eigen gevoel aansluiten. Hij leert 
vooral reflectief door op een rustig moment te verbeelden wat hij ziet en het vervolgens 
te imiteren. 

23.2   
Rol van de dominante functie
Wie prestatief aan sport doet, kan nog een stap verder gaan. Talentontwikkeling moet 
gekoppeld worden aan de leerstijl die past bij de dominante functie. Daarbij kijken we of 
die dominante functie zich bij de speler in zijn introverte of extraverte wereld afspeelt. In 
hoofdstuk 6 (VISIE 66, blz. 26) vind je de achtergronden daarvan terug.

dominante functie Action Types leerstijl

Se ervaren ESTP-ESFP wil zonder veel uitleg direct beginnen

Si herinneren ISTJ-ISFJ wil grondig geïnformeerd worden en een vergelijking met ervaringen uit eerdere 
trainingen en wedstrijden maken

Ne brainstormen ENFP-ENTP wil dat alle mogelijkheden gepresenteerd worden en aan de hand daarvan alternatie-
ven overwegen en uit pro be ren

Ni voorzien INFJ-INTJ wil de richting kennen waarheen de training zich be weegt om het geheel binnen een 
groter kader te plaatsen en ook zijn dromen daarbinnen verwezenlijken

Te systematiseren ESTJ-ENTJ wil dat alles geordend in zijn hoofd zit en de or ga ni sa tie achter de trainingen kennen

Ti analyseren ISTP-INTP wil objectief snappen waarom je voor een bepaalde trainingsopbouw kiest

Fe harmonie zoeken ESFJ-ENFJ wil samenwerken, dienstbaar zijn aan het team en daarin ook een rol toegewezen 
krijgen

Fi op waarde schatten ISFP-INFP wil dat trainingen overeenstemmen met zijn eigen waarden en overtuigingen, respect 
en oprechtheid zijn belangrijk

Tabel 54: Leerstijl die past bij de dominante functie 12)

Foto 85: Je leert het beste volgens een individueel afgestemde 

weg, zo eigen zijn leervoorkeuren
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Deze inzichten maken duidelijk hoe je met jouw uitleg aansluit bij de belangrijkste in-
valshoek van een speler. Doe er jouw voordeel mee, jouw pupillen zullen je dankbaar 
zijn.

23.3 
Leren volgens Kolb
Een veelvuldig in bijvoorbeeld het onderwijs gehanteerde methode is de leercyclus van 
Kolb. Deze Amerikaanse psycholoog en pedagoog deed uitputtend onderzoek naar het 
leergedrag van mensen. Volgens Kolb is effectief en duurzaam leren het resultaat van 
het cyclisch doorlopen van een viertal fasen, namelijk:

Leren is langs deze weg een continue afwisseling tussen informatie verkrijgen en infor-
matie verwerken. Kolb stelt dus niet de opbouw van de stof centraal maar de leerac-
tiviteiten. Dit maakt een koppeling tussen de leercyclus en Action Type mogelijk. Het 
onderstaande model illustreert de verbanden.

Om te bepalen waar iemand in de leercyclus start vormen de vier temperamenten de 
invalshoek. Dat gebeurt echter pas nadat jouw pupil een staartje informatie c.q. erva-
ring van de vorige fase heeft meegekregen om zich daarmee op zijn favoriete fase te 
richten. Een leerproces wordt volgens Kolb effectief wanneer de vier fasen zich tel-
kens in dezelfde volgorde herhalen. Het stelt leerlingen in staat hun leerervaringen te 

leerfasen van Kolb activiteit favoriete fase voor wil eerst nog een staartje

concreet ervaren voelen vaklui SP experimenteren

observeren en reflecteren zien idealisten NF concreet ervaren

theorie verkennen denken rationalisten NT observeren en reflecteren

actief experimenteren doen wachters SJ theorie verkennen

Tabel 55: De leerfasen

Afbeelding 36: De leercyclus van Kolb en Action Type
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ordenen. Kolb heeft ook ontdekt dat mensen de neiging hebben vooral die leerfase te 
ontwikkelen waar ze toch al goed in zijn. Sla je één of meer fasen over dan zal het leer-
rendement dalen.

Met een korte uitleg willen we jou laten zien hoe de leercyclus in geval van individuele 
training werkt. Stel jouw pupil, met wie je aan het aanleren van de backhand opening 
werkt, is een ESFP-er, iemand met het temperament van een vakman. Je laat hem kort 
voor de vuist weg wat uitproberen om dan over te schakelen naar zijn favoriete leerstijl, 
namelijk ervaringsleren. Daarvoor geef je hem een uitdagende opdracht om met die 
aanwijzing een nieuwe ervaring op te doen. Als echte E houdt hij van actief leren. Jij 
trekt voor deze fase voldoende tijd uit.

In de volgende fase is het tijd voor bezinning. Samen bekijken jullie videobeelden, dat 
kunnen aanvankelijk backhand openingen van topspelers zijn maar als de speler in het 
thema wat verder is ook eigen zojuist gemaakte opnames. De conclusies daaruit pro-
beert de speler te verbeelden en droog te trainen.

De derde fase staat in het teken van de uitleg over o.a. techniek, verbanden met al 
aanwezige kennis, tactiek en de plaats in het spelsysteem. Kortom een verdieping in 
de achtergronden waaraan je in elke ronde van de cyclus weer een element toevoegt. 
Omdat je met een E te maken hebt houd je qua tijdsduur de tweede en derde fase be-
perkt.

Daarna laat je jouw pupil in een praktische context nog wat experimenteren en ben je 
daarbij als zijn vraagbaak beschikbaar. Bijvoorbeeld wat gebeurt er als je de slag iets 
hoger (of lager) inzet, het bat meer sluit (of juist meer open houdt), de timing op de bal 
iets later (of eerder) inzet, als de rechterschouder naar voren wordt gebracht, het ge-
wicht zich in de voorbereiding meer naar de linkervoet verplaatst, etc. Als trainer-coach 
vraag je de speler naar het gevoel dat hij bij een bewegingsactie heeft, iets dat je vooral 
doet naar aanleiding van momenten dat het goed gaat. Zo van: voel je bewegingsvrij-
heid of is de beweging nog ergens krampachtig, voel je dat jouw lichaam meedoet op 
de bal, voel je dat je de bal dik of dun raakt, enz. Vanzelfsprekend pak je dat experimen-
teren gestructureerd aan en verleng je het goede gevoel.

De volgende trainingen herhaalt de cyclus zich volgens hetzelfde procédé. De vorderin-
gen gaan vergezeld van een logische opbouw van de stof en meer diepgang. Dat is le-
ren volgens Kolb. Als trainer-coach begrijp je dat langs deze afgestemde weg een hoog 
en blijvend rendement wordt verkregen.

23.4   
Leervolgorde van een bewegingsactie
In paragraaf 19.1 (blz. 30) introduceerden we het begrip bewegingsactie. Elke actie 
kent in haar uitvoering een chronologische volgorde van handelingen. In hoeverre deze 
volgorde ook bij het aanleren en corrigeren van bewegingen voor ieder type geldt leg-
gen we in deze paragraaf onder een vergrootglas. Het antwoord heeft te maken met de 
leervolgorde die bij een speler past. Over een dergelijke opbouw valt meer te zeggen 
maar laten we ons dus vooralsnog beperken tot de aandachtspunten voor het aanleren 
en verbeteren van een bewegingsactie. We spitsen ons toe op de combinatie van:

de wijze waarop de speler informatie verwerkt (S of N)•	
de werkstijl (J of P)•	
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In tabel 54 maken we de belangrijkste verschillen inzichtelijk.

Wat dit in de praktijk voor het leren van een bewegingsactie betekent hebben we in vier 
met de tabel corresponderende subparagrafen uitgewerkt.

23.4.1 Leren van een bewegingsactie door een SJ

Voor een SJ-er loop je bij het aanleren achtereenvolgens het doorbewegen naar de cor-
recte uitgangshouding, het grofmotorische en fijnmotorische deel van de slag en het 
herstel naar basispositie en -houding door. Deze deelbewegingen train je aanvankelijk 
afzonderlijk waarna je ze stap voor stap samenvoegt zodat uiteindelijk de totale bewe-
gingsactie ontstaat en wordt getraind. Wil je de beweging verfijnen dan ga je weer terug 
naar het bepaalde bewegingsonderdeel, oefen dat separaat en bouw het in.

23.4.2  Leren van een bewegingsactie door een SP

Bij een SP-er werkt het anders. Je loopt weliswaar eerst de verschillende bewegings-
onderdelen bij langs maar globaler en gaat vervolgens al betrekkelijk snel over naar de 
totale bewegingsactie. Een vakman werkt op impuls en is afhankelijk van uitdaging en 
variatie. Zo geef je hem de kans om langs zijn sterke kant te leren. Houd de oefening wel 
eenvoudig anders verliest hij al snel het overzicht. Wees dus aanvankelijk voorzichtig 
met het inbedden van de bewegingsactie in een groter geheel. Droogtrainen is zowel 
voor een SJ als een SP zijn ding, vaklui en wachters moeten zintuiglijk voelen, zorg er 
wel voor dat ze daarbij de positie van de bal goed voor ogen hebben.

23.4.3   Leren van een bewegingsactie door een NJ

Bij een NJ-er ga je direct uit van de totale bewegingsactie, die leert immers vanuit het 
grote plaatje. Van daaruit maak je telkens een systematisch uitstapje naar de verschil-
lende bewegingsonderdelen, waarbij je de speler de kans geeft om geleerde details al 
snel weer in de totale bewegingsactie te plaatsen en te oefenen. Zo geef je zeker aan 
hem jouw aanwijzingen over details altijd in het perspectief van het totale bewegings-
verloop.

23.4.4   Leren van een bewegingsactie door een NP

Dit laatste geldt in nog sterkere mate voor een NP-er. Die leert niet alleen vanuit het 
grote plaatje, hij doet dat ook nog eens globaal. Daardoor zal hij de totale bewegings-
actie in grote lijnen al vrij snel onder de knie hebben, voor hem zit het probleem echter 

type leerstijl

..S..J Doelgericht. Leert graag stap voor stap, opeenvolgend en met pre cisie. Doet dat door de volgorde van de bewe-
gingsonderdelen af zonderlijk te analyseren en simpel te oefenen.

..S..P Leert vooral door te doen, waarbij de zintuigen optimaal geprikkeld moeten worden. Leert door de volgorde van 
de bewegings on derdelen als een geheel in zich op te nemen en simpel te trai nen.

..N..J Leert vanuit het grote plaatje en vult pas daarna de details in. Leert het best door bewegingen te ontrafelen, in 
delen voor zich te zien en te trainen.

..N..P Leert vanuit het grote plaatje en vult pas daarna de details in. Leert het best door bewegingen globaal voor zich 
te zien (visua liseren) en die te imiteren en te trainen.

Tabel 56: Een specificatie van vier leerstijlen
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in de diepgang ten aanzien van de details. Bij een NP-er start je (net als bij een NJ-er) 
vanuit de totale bewegingsactie en vraag je de speler vervolgens welk onderdeel van de 
beweging hij cruciaal acht. Uiteraard gebruik je de kunst van het inleggen om vragen-
derwijs de vinger op de zere plek te leggen. Daarna ga je al weer betrekkelijk snel terug 
naar de totale bewegingsactie. Zo pendel je tussen het grote plaatje en de onderdelen 
daarvan op en neer totdat de beweging is gevormd. 

23.5  
Omgaan met de aandachtsrichtingen
Omdat elk leerproces start door bewust aandacht aan een bepaald aspect te schen-
ken stuiten we bij techniekvorming in de adaptieve fase steevast op een probleem. Bij 
tafeltennis ligt de primaire focus op de bal in zijn vlucht. Dat is waar een speler bewust 
aandacht aan besteedt om er vervolgens volledig in op te gaan. Zo bezien past daar 
geen tweede laat staan een derde bewuste aandachtsrichting bij. Om dit probleem ten 
aanzien van de aandachtsrichtingen in goede banen te leiden ontkomt in de adaptieve 
fase geen enkele trainer-coach aan de volgende werkwijze:

met het oog op de technische vorming van een bepaalde slag of verbinding is veel-•	
vuldig droogtrainen onontbeerlijk
bij oefeningen aan tafel zorg je er aanvankelijk voor dat de ballen zo uniform moge-•	
lijk aankomen en er in alle andere aandachtsrichtingen zo weinig mogelijk aandacht 
hoeft te worden besteed
voor het geven van aanwijzingen start je bij de externe waarneming (wat ziet de spe-•	
ler met zijn primaire focus) en je koppelt daar een handeling (de aanwijzing) aan

Deze aanpak is in ieder geval voor J-ers onontbeerlijk maar ook een P-er is er dikwijls 
sterk op aangewezen. Die neigt er weliswaar naar aan meerdere aspecten aandacht te 
besteden maar doet dat doorgaans zo globaal dat onnauwkeurigheid dreigt en belang-
rijke details geen vorm krijgen.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de gevraagde aandachtsstijl zul je merken dat het 
voor de ene speler gemakkelijker is een bepaalde deelbeweging onder de knie te krij-
gen dan voor een andere speler. Bij het aanleren en corrigeren zul je relatief veel tijd 
en energie besteden aan zaken die te maken hebben met de zwakste aandachtsstijl. 
Techniekvorming is een kwestie van het op de juiste manier laten harmoniëren van de 
aandachtsrichtingen en vraagt om het gedoseerd spelen met omgevingsvariabelen, zo-
als het tempo waarin wordt gespeeld, de hoeveelheid effect, de variatie en anticipatie in 
brede zin, de complexiteit van de verbindingen, etc.

Vanuit die opbouw werk je toe naar het principe van ‘een bal een nieuwe man’ en hand-
haaft dat in een context met steeds meer vrijheidsgraden. Het is in de motorische fase 
nog geruime tijd raadzaam de snelheid van uitvoering te beperken hoezeer dat ook 
tegen de drang van menig tafeltennisser ingaat om vooral hard en risicovol te acteren. 
Pas in de autonome fase slijp je het geleerde met de voor tafeltennis gebruikelijke snel-
heid en complexe verhouding tussen de aandachtsrichtingen in. Het is de fase waarin 
onbewust bekwaam handelen vorm moet krijgen. Daar heb je o.a. een qua beschikbare 
spelsystemen gemêleerde groep aan sparringpartners voor nodig.
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23.6   
Technische aanwijzingen
Wat ons opvalt is dat trainers hun aanwijzingen aan een pupil in algemene zin geven 
alsof onze spelers allemaal dezelfde bewegingsstrategie hebben. Goed bedoelde inzet 
mist op die manier zijn vruchtbaarheid. In al hun trouwheid en wil om beter te worden 
proberen spelers aanwijzingen van de trainer-coach uit te voeren zonder dat het goed 
aanvoelt. Alles wat anders is moet wennen heet het dan en wat volgt is een moeizame 
worsteling om het beoogde onder de knie te krijgen. Jammer, want het kan anders.

Het geven van de best passende technische aan-
wijzingen is een vak op zich. Naast allerlei alge-
mene methodologische uitgangspunten dien je als 
trainer-coach te begrijpen hoe het uitvoeren van 
een bepaalde slag of verbinding tussen slagen per 
speler werkt. Daar ligt een duidelijke relatie met de 
vier motorische stijlen. Waar we op doelen is:

of de speler voornamelijk fijn- dan wel•	
  grofmotorisch handelt

welke bewegingsketens hij van nature inzet•	
wat zijn bewegingsstrategie is•	

Wanneer je deze aspecten doorgrondt en eigen 
weet te maken krijgen jouw aanwijzingen een extra 
dimensie. Plotseling wordt het leren van bewegin-
gen effectief en voelt het nieuwe al snel natuurlijk 
aan. Action Type heeft ons daarin de afgelopen pe-
riode veel inzichten gegeven. De belangrijkste aan-
dachtspunten hebben wij in paragraaf 17.6 samen-
gevat. Omdat het om bewegingen gaat willen we 
die kennis graag in een praktische context demon-
streren. Wij denken dat een technische bijscholing 
zich daar bijzonder goed voor leent. Op deze plaats 
willen we met een korte aanduiding volstaan.

Het zal jou waarschijnlijk bekend zijn dat je bij-
voorbeeld een forehand backspinservice aan een 
overwegend grofmotorische speler op een andere 
manier leert dan aan een overwegend fijnmotori-
sche tafeltennisser. Waar bij die laatste de bewe-
ging van hand (en pols) het uitgangspunt is start 
je bij de uitleg aan een grofmotorische speler juist 
bij de beweging van de schouder (NF) of de heup 
(SF). Vergelijk het met de wiegende beweging die 

pas vader geworden voetballers na het scoren van een doelpunt richting het 
publiek maken.

Hetzelfde doel, twee volledig verschillende uitgangspunten. Zo zit het ook met 
diverse andere aspecten die van belang zijn voor het geven van individueel pas-
sende technische aanwijzingen. Wanneer je daarbij ook nog het grote arsenaal 
aan slagen en hun kenmerken bedenkt dan begrijp je dat effectief aanwijzingen 
geven om specifieke kennis en vooral ook kunde vraagt.

Foto 86: Je observeert de speler en zijn bewegingsstrategie en sluit daarbij aan
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23.7  Verwijzing
In het leren komen veel zaken bijeen. Denk maar eens aan methodiek, didactiek, com-
municatie, doelen stellen, leervoorkeuren, opbouw van oefenstof, aanwijzingen en 
feedback geven. Daarom hebben we voor elk Action Type een voorbeeld voor een ver-
anderingstraject uitgewerkt. Door telkens vier keer hetzelfde bewegingsprobleem uit te 
werken voor verschillende types willen we laten zien hoe verschillen in temperament, 
attitudes, leerstijl, motoriek, etc. van invloed zijn op de meest effectieve aanpak. Het is 
datgene waarin we als trainer-coach een belangrijke leidraad voor ons werk in de zaal 
vinden.

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Toch kiezen spelers en speelsters met internati-
onale ambities vrijwel allemaal voor stages in China. De trainingscultuur in dat land kent 
een hoog ‘J-gehalte’, je moet van details en herhalingen houden. Dat is met name iets 
voor SJ-ers, de wachters onder ons, en ook NTJ-ers hebben veel baat bij herhalingen.
Een NFP-er zal zich daarentegen moeten afvragen of hij beter in bijvoorbeeld de meer 
creatieve en lossere Zweedse trainingscultuur gedijt. De verschillen in persoonlijke 
voorkeur verklaren mede waarom de één zweert bij de Chinese ontberingen en een 
ander er gebroken van terug komt.

Aan dit hoofdstuk over leren in tafel-
tennis hebben we drie artikelen ge-
koppeld:

 NT-ers zijn afhankelijk van •	
  bewegingsbeelden (blz. 68)

 Leercyclus in een groeps-•	
  training (blz. 70)

 Veranderingsbereidheid •	
  van spelers (blz. 74)

Foto 87:  In het leren komen veel zaken bijeen. Verschillen in temperament, attidudes, leerstijl, motoriek, etc. 

zijn van invloed op een passende en effectieve aanpak
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Vier hersenkwabben

Lichten we de hersenpan op dan zien we de vier 
hersenkwabben die Action Type onderscheidt. 
Die kwabben komen overeen met de vier mentale 
functies: S, N, T en F. De complexe functies T en N 
bevinden zich aan de voorkant van onze hersenen, 
de meer op eenvoud gerichte functies S en F zitten 
aan de achterkant. T en S zijn functies van de lin-
kerhersenhelft; N en F van de rechterhersenhelft. 
Gelukkig is het visueel, met een bovenaanzicht van 
ons brein, allemaal overzichtelijker voor te stellen.

Wat we over de hersenkwabben kunnen zeggen, is 
het volgende. Een kwab bestaat uit een geleiach-
tige massa neurochemische stoffen. Nu is de elek-
trische weerstand in de ene kwab lager dan in de 

andere kwab, 
dat verschil 
in weerstand 
en geleiding 
tussen de na-
tuurlijke voor-
keur s func t ie 
en de andere 
functies be-
draagt onge-
veer een factor 
100. Je kunt je 
voorstellen dat 
het ‘denken’ in 
die voorkeurs-

functie gemak-
kelijk gaat. 
Mensen mel-

den dan ook vaak dat ze er helemaal in opgingen 
en dat concentratie bijna een vanzelfsprekendheid 
is. Daarentegen kost het denken, doen en concen-
treren met de andere mentale functies grote hoe-
veelheden extra energie.

Het bovenstaande maakt ook duidelijk waarom 
mensen taken uitstellen of zelfs vermijden die niet 

in sterke mate door de dominante functie worden 
ondersteund. Dat gebeurt ook wanneer je die an-
dere functies wel behoorlijk hebt ontwikkeld, zo 
groot is het verschil in energieverbruik. Hoezeer we 
de vaardigheden die samenhangen met de drie an-
dere hersenkwabben ook weten te ontwikkelen, de 
natuurlijke voorkeursfunctie zal ons hele leven lang 
de dominante functie blijven. Met deze uitleg heb-
ben we de terminologie van de beide voorgaande 
VISIE’s te pakken.

En dan is er nog iets dat myelisatie wordt genoemd. 
Myeline is een vetachtige witte stof, die er als om-
hulsel van zenuwvezels voor zorgt dat boodschap-
pen veel sneller worden doorgegeven. De myeli-
satie tussen de hersenkwabben start vanaf de 
geboorte en is gemiddeld zo rond het 21ste levens-
jaar voltooid. Het verklaart waarom kinderen tot en 
met de basisschool (onbewust) hoofdzakelijk hun 
dominante functie gebruiken en pas in de puber-
leeftijd de hulpfunctie geleidelijk tot ontwikkeling 
kan komen. Kinderen en pubers kunnen dus wel 
naar andere mentale functies dan hun dominante 
voorkeur overschakelen, maar dat gaat door de 
onvoltooide myelisatie uiterst langzaam en moei-
zaam. Dit fysiologische proces is tevens een ver-
dere onderbouwing van ons artikel over persoon-
lijke ontwikkeling (VISIE 66, bladzijde 56).

Met inachtneming van het voorgaande kunnen we 
nog iets vertellen over de wisselwerking tussen de 
vier hersenkwabben. De beide voor-achter verbin-
dingen (T   S en N   F) zijn langzaam; de beide 
links-rechts verbindingen (T   N en S   F) snel. 
Dit speelt een rol bij het combineren van informatie 
uit de verschillende kwabben. Wat we daarbij goed 
voor ogen moeten houden, is dat er geen diago-
nale verbindingen zijn. Een mens kan dus niet in 
één en dezelfde tel tegelijk sensitief (S) en intuïtief 
(N) informatie vergaren. Hetzelfde geldt voor ge-
voelsmatig (F) en rationeel (T) beslissen. Dat is ook 
waarom een trainer–coach bij voorkeur met een 
assistent met een tegenovergesteld profiel dient 

Onderbouwing van 
het motoriekmodel
Rationalisten willen iets begrijpen en zijn voortdurend op zoek naar verbanden. Zo ook wij. Hoe kan het nu 

dat er een relatie bestaat tussen de typologie enerzijds en de motorische voorkeuren anderzijds. Een zoek-

tocht die ons o.a. door het werk van gerenommeerde onderzoekers als Walter Lowen, Katherine Benziger 

en Jon Niednagel voert.

Afbeelding 37: Distale en proximale informatieverwerking
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samen te werken. Gezamenlijk pakken ze op één 
en hetzelfde moment vanuit alle invalshoeken in-
formatie op.

Motorische cortex

Nu we de werking van de hersenen een beetje heb-
ben leren kennen, is het tijd om te kijken hoe fy-
sieke bewegingen worden aangestuurd. In dat pro-
ces speelt de zogenoemde motorische cortex een 
voorname rol. We duiken in de materie van bewe-
gen en bewegingsvoorkeuren. Er ontstaan inzich-
ten – dat willen we alvast verklappen – die van gro-
te betekenis zijn voor onze trainingspraktijk, maar 
laten we bij het begin beginnen.

De motorische cortex – ook wel de motorische 
hersenschors genoemd – is het meest achterste 
gedeelte van de beide frontale hersenkwabben 
en is verantwoordelijk voor de uitvoering en pro-
grammering van alle lichaamsbewegingen. Binnen 
de leer van Action Type werd een verband ontdekt 
tussen de plaats van (de aansturing van) lichaams-
onderdelen op de motorische cortex en de invloed 
van de vier genoemde hersenkwabben daarop. De 
invloed van de dominante functie en de hulpfunc-
tie op het daarmee corresponderende deel van de 
motorische cortex blijkt zodanig te zijn dat het lei-
dend is voor het ontstaan en de verdere ontwikke-
ling van een voorkeursmotoriek.

We volgen Niednagel19) in zijn verdere uitleg. Star-
tend op het hoogste punt, centraal gelegen in onze 
hersenen, stuurt de motorische cortex de grote li-
chaamsspieren aan. Deze spieren reguleren gebie-
den zoals de benen, de romp en de bovenarmen. 
De Action Types die hierin het meest zijn toegerust 
zijn de vier SF-stijlen. Deze mensen zijn normaliter 
krachtig gebouwd en vinden hun voorkeur in het 
gebruik van grofmotorische vaardigheden.

Als we vanaf het centrale deel van de motorische 
cortex naar de zijkanten gaan, komen we als eer-
ste het gebied tegen waar de invloed van ST het 
grootst is, een gebied dat overeen blijkt te komen 
met de aansturing van fijnmotorische vaardighe-

den. Dit helpt te verklaren waarom ST-ers zo goed 
zijn in oog-handcoördinatie. Omdat ST op de mo-
torische cortex maar één stap verwijderd ligt van 
SF zijn ST-ers doorgaans ook gezegend met goed 
ontwikkelde lichaamsspieren, maar niet zo sterk als 
de SF-ers. Omgekeerd kan van een SF-er gezegd 
worden dat hij tevens de aanleg heeft om over een 
behoorlijke fijne motoriek te beschikken.

Het derde en laatste gebied onderaan de motori-
sche cortex wordt het best beheerst door de vier 
NF-stijlen. Hier staan zaken als spreekvaardigheid, 
hoorvermogen en mimiek voorop. In sporttech-
nische zin is een NF vooral bedreven in het com-
bineren van grof- en fijnmotorische bewegingen. 
NF-ers zijn van nature minder sterk gebouwd dan 
SF-ers en ook dan ST-ers.

In hetzelfde gebied als de motorische cortex be-
vindt zich ook de sensorische cortex. Die zorgt 
dat er distale en proximale informatieverwerking 
kan plaatsvinden. Denk daarbij aan informatie uit 
de periferie van ons lichaam, bijvoorbeeld over de 
stand van het lichaam, evenwicht, de positie van de 
onderarm en de hand, etc. Die input wordt razend-
snel op de hersenschors verwerkt, geanalyseerd 
en geïnterpreteerd om vervolgens via de cortex en 
het ruggenmerg weer in concrete handelingen te 
worden omgezet. Uit de bewegingsleer maken we 
op hoe belangrijk dat proces van informatieverwer-
king en lichaamsaansturing voor o.a. het aanleren, 
verbeteren en perfectioneren van bewegingen is.

Zijn we de NT-ers niet vergeten? Ja en nee. Om met 
dat laatste te beginnen, NT-ers maken geen deel uit 
van de motorische cortex maar van de in de herse-
nen meer naar voren gelegen cerebrale cortex. Ze 
zijn voor hun bewegingen afhankelijk van beelden 
en kennen een zogenoemde conceptmotoriek. NT-
ers kunnen prima tot geweldige sporters uitgroeien 
maar dan niet zo zeer door hun fysieke vaardighe-
den. Het zijn bovenal strategisch slimme sporters 
met het nodige spelinzicht die door hun wedijver 
bovendien mentaal redelijk sterk in hun schoenen 
staan. Omdat het gebruik van de grote spieren niet 
hun ding is blinken ze vaak uit in subtielere sporten 
die om weinig spierspanning vragen. Tafeltennis is 
daar een voorbeeld van.

linkerhersenhelft rechterhersenhelft

tong, kaak, lip pen, 
ge zicht, pupil. ooglid, 
wenk brauw, nek

duim, kleine vinger, 
hand, pols, elle boog

schouder, romp, heup, 
knie, enkels, tenen

schouder, romp, heup, 
knie, enkels, tenen

duim, kleine vinger, 
hand, pols, elle boog

tong, kaak, lip pen, 
ge zicht, pupil. ooglid, 
wenk brauw, nek

NF ST SF SF ST NF

Afbeelding 38: Relatie tussen lichaamsonderdelen, plaats op de motorische cortex en 

de hersenkwabben
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Voorkeuren en vaardigheden

Deze twee woorden vragen om een duidelijke be-
gripsbepaling. We doen dat aan de hand van pro-
fessor Benziger. Zij definieert een voorkeur als een 
functioneel gespecialiseerd stel kwaliteiten of ga-
ven dat via natuurlijke aanleg verkregen is. Deze 
uitleg correspondeert met het deel van de herse-
nen waar de elektrische weerstand laag en derhal-
ve de geleiding van prikkels hoog is. Voor de één 
zal dat de T-kwab zijn, voor een ander de N-, S- of 
F-kwab. Oftewel het is de dominante functie waar 
de natuurlijke voorkeuren liggen.

Vaardigheden hoeven daarentegen niet langs een 
natuurlijke weg te zijn verkregen, ze worden gecre-
eerd en versterkt door oefening en training. Vaar-
digheden zijn het resultaat van het veelvuldig her-
halen van een bepaalde denkwijze of handeling. In 
een bepaald opzicht zijn vaardigheden dus flexi-
beler dan voorkeuren. Op het ene moment in ons 
leven ontwikkelen we vaardigheden in een bepaald 

gebied, op het andere moment – ingegeven door 
andere omstandigheden en behoeften – kunnen 
we geheel andere vaardigheden in een ander ge-
bied van de cortex ontwikkelen.

Het is dan ook niet verrassend dat vaardigheden 
die zich aan de natuurlijke voorkeurskant bevinden 
hoogst betrouwbaar, efficiënt en zelfs energiege-
vend zijn. Dit in tegenstelling tot vaardigheden die 
aan de niet-voorkeurskant zijn gekoppeld. Werken 
en trainen we te veel in dit laatste gebied dan lig-
gen geringe progressie, irritatie, vermoeidheid en 
minder spelplezier voor de hand. Het is wat Jung 
falsificatie van het type noemde. Net als in het 
gewone leven moeten we in de sport de situaties 
opzoeken waar zo veel mogelijk langs de weg van 
de natuurlijke voorkeuren gehandeld kan worden. 
Dit werkt bijzonder positief op zaken als belast-
baarheid, progressie en plezier. Dit verklaart ook 
waarom we pas met succes aan de ontwikkelkant 
kunnen werken als iemand eerst in zijn element is 
geraakt.

Waar we de internationale toppers en hun speelstijl 
via het beeldscherm en soms vanaf de tribune her-
kennen, zien we dichter bij huis diverse selectiele-
den van de NTTB aan het werk. In de onderstaande 
lijst tref je onze inschatting van hun Action Types 
aan. Kijk eens of jij na het lezen van deze VISIE de 
bijbehorende kenmerken in hun spel herkent.

 

SF ST NT NF

Linda Creemers       ISFP 
Elena Timina           ESFP
Nicky Zetsen           ISFJ

Carla Nouwen         ISTJ
Suzanne Dieker       ESTJ
Boris de Vries          ISTP

Li Jiao                       INTP
Casper ter Lüün       ENTP
Wai Lung Chung      INTJ

Li Jie                         ENFP
Monique Posthuma   INFJ
Koen Hageraats        ENFP

Foto 88: Vaardigheden die zich aan de voorkeurskant bevinden zijn betrouwbaar, ef-

ficiënt en energiegevend

Tabel 57: Enkele Nederlandse selectieleden en hun Action Type
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Foto 89: Spanning uit zich ook in fysieke zin per type op een 

eigen manier

Action Type leert jou spanning en stressbeleving 
te plaatsen. In hoofdstuk 14 (VISIE 67, blz. 35) za-
gen we welke stressoren per temperament op de 
loer liggen en dat spanning en stress al snel spe-
cifieke tafeltennisvaardigheden onder druk zetten. 
Denk daarbij aan de zwakste aandachtsrichting of 
nog in ontwikkeling zijnde slagen die gaan hape-
ren. Wat spanning in de wedstrijden met de acties 
van spelers doet zetten we hieronder systematisch 
uiteen. Op deze plaats staan de motorische stijlen 
centraal, aangevuld met de dominantie van de lin-

ker- of rechterhersenhelft. De zo ontstane inzich-
ten stellen jou in staat spelers naast gedachtecon-
trole, interne zelfspraak en focussen aanvullende 
tips te geven voor spanningsreductie dan wel ont-
spanning.

Spanning bij grofmotorische sporters 
(SF)

Omdat de grote lichaamsspieren onder spanning 
niet meer adequaat samenwerken, worden de be-
wegingen van een SF-er mechanisch en houterig. 
SFJ-ers missen hierdoor de hen anders zo ken-
merkende lichaamscontrole; SFP-ers verliezen 
hun sterke lichaamsritme. Dat druk de kwaliteit uit 
het spel kan halen is geen nieuws, wel waar je per 
Action Type zoal op bedacht moet zijn.

Over de batgreep in tafeltennis valt veel te ver-
tellen, o.a. dat het bat losjes in de hand moet 
liggen. Toch zie je menige speler in de greep 
van zijn bat knijpen. Dat tref je niet alleen bij 
beginnende tafeltennissers aan die bijzondere 
moeite willen doen om de bal op tafel te hou-
den, maar soms ook bij topspelers. Fotograaf 
Henk Hommes viel op dat hij Trinko Keen tel-

stress per type: 
de fysieke verschijnselen
Elke emotie wordt door dezelfde lichamelijke verschijnselen begeleid. Of je nu bijvoorbeeld bang of kwaad 

bent, het maakt niet zo veel uit. In dergelijke gevallen versnelt de hartslag, treedt ten behoeve van een snel 

zuurstoftransport vaatvernauwing op, raakt de bloeddruk verhoogd en vervolgens ook de spierspanning. 

Wanneer onze spelers vanuit deze spanningsverschijnselen niet naar volledige taakacceptatie kunnen te-

rugkeren, zullen ze onvermijdelijk met zware armen en benen te maken krijgen. En reken maar dat het op 

die manier lastig tafeltennissen is. 

Action Type spanningsverschijnselen

ISFJ neigt onder druk naar pessimisme en on be kwaamheid, heeft door gaans gebrek aan agressiviteit

ESFJ moet net als alle andere wachters wedstrijdspanning mini maliseren, ontspannen blij ven valt echter niet mee omdat hij wedstrij-
den zeer emotioneel benadert en beleeft

ISFP kan zich door in troversie diep concentre ren, maar is snel onder hevig aan stem mings ver an de ring

ESFP is van nature een optimist, houd hem weg van denken en doem scenario’s want dat veroorzaakt grote stress, ongeduld is een 
andere zwakte

Tabel 58: Spanningsverschijnselen bij SF-ers
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kens met een gespannen onderarm op de ge-
voelige plaat vastlegde. Omdat een SF-er van 
nature gericht is op het gebruik van kracht, zie 
je bij hem gespannen spieren. Dat uit zich ook 
in de onderarm en de hand.

Spanning bij fijnmotorische sporters 
(ST)

Is een ST-er gespannen dan heeft hij direct co-
ordinatieproblemen aan de dominante zijde. Zijn 
anders zo gedetailleerde waarnemingen verdwij-
nen als sneeuw voor de zon. Er ontstaat distantie 
tussen zien en doen, waarbij de spieren van on-
derarm, pols, hand en vingers verstijven. Je kunt 
je voorstellen wat dat met het balgevoel doet. 
Een STJ-er mist onder druk zijn anders zo zekere 
(vaste) speelhand; een STP-er verliest zijn superi-
eure plaatsing van onderarm en hand in de ruimte, 
evenals zijn sterke splitsecondbeslissing.

ST-ers vinden hun plaats op de motorische 
cortex verder naar buiten en gebruiken minder 
kracht dan SF-ers. Toch zullen fijnmotorische 
tafeltennissers en dan met name die met een 

grote controledrang onder stress de neiging 
hebben in het handvat van hun bat te knijpen. 
Overigens geldt dat ook voor de P-ers. Zo zal 
een ISTP-er misschien niet zo snel in de stress 
schieten, maar als de spanning wel toeslaat zal 
dat ook bij hem extreem merkbaar zijn aan het 
verstijven van de spieren in onderarm en hand. 

Spanning bij sporters met een concept-
motoriek (NT)

Een rationalist is doorgaans minder stemmingsge-
voelig. Toch kan hij door zijn grote drang om com-
petent te zijn overweldigd raken. Zodra een NT-
er blijft hangen in zijn sterke neiging tot denken, 
dreigt het gevaar van ‘paralysis by analysis’. In li-
chamelijke zin zal dan met name de fijne motoriek 
verstarren. Een NTJ-er is competitief en perfecti-
onistisch ingesteld, hij krijgt onder stress een wel 
heel wantrouwende kijk op anderen. Een NTP-er 
neigt onder druk te veel met zijn hoofd te spelen 

en te weinig met zijn lichaam. Hij zal niet direct zijn 
emoties uiten, kan de pijn lang verdragen, maar 
daar ligt voor langdurige stress de valkuil.

Tabel 59: Spanningsverschijnselen bij ST-ers

Action Type spanningsverschijnselen

ISTJ is door zijn con centratievermogen langer bestand tegen druk dan andere wachters, raakt door combinatie ST bovendien niet snel 
in paniek, moet wel positief blijven den ken

ESTJ is een percenta gesporter die zich moet verbinden met zijn gevoel want anders nemen angst en spanning de overhand, excessieve 
energie helpt niet want hij moet koel en vast beraden blijven

ISTP moet waken voor ‘paralysis bij analysis’ en niet in zijn op principes gebaseerde kop pig heid vervallen maar in het spel deze 
comfortzone verlaten, leer hem emoties te be heer sen en te focussen op plezier

ESTP is doorgaans snel verveeld en neigt naar concentratieverlies naarmate de wedstrijd langer duurt, zijn agressie verdwijnt en hij 
gaat voorspelbaar in één tempo handelen, moet leren dat consistentie in aan dacht zeker in finesse sporten de sleutel is tot 
pres teren

Tabel 60: Spanningsverschijnselen bij NT-ers

Action Type spanningsverschijnselen

INTJ vernauwt onder druk zijn blikveld, zijn toch al zwakke S laat het dan helemaal af we ten, hij is vooral aangewezen op leren 
ontspannen en het focussen op de visuele as pec ten in tafeltennis

ENTJ is niet eenvoudig kapot te krijgen, speelt tot en met de laatste bal vastberaden door, wel moet hij leren zich te onthou den van 
kritiek op zichzelf en anderen, want dat prik kelt zijn linkerhersen helft in te sterke mate

INTP is in fysieke zin mogelijk minder getalenteerd maar zijn motivatie en discipline zijn on geëvenaard, concentratievermogen en 
beheersing helpen hem daarbij, daarachter kan echter wel onzekerheid schuil gaan, besteedt aandacht aan zijn zelfver trouwen

ENTP is energiek en heeft een sterke wil om te winnen, doet soms clownesk omdat hij ook lol aan zijn sport wil beleven, kan door die 
combinatie nog wel eens in een dip komen, heeft niet veel mentale training nodig
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Omdat ze onderdeel uitmaken van de cerebrale 
cortex, heeft een NT-er voordelen bij subtiele 
sporten die om weinig spierspanning vragen. 
Bij jouw NT-ers zul je doorgaans minder last 
van het knijpen in de greep van het bat on-
dervinden. Als rationalisten zijn ze minder aan 
spanningsverschijnselen onderhevig en een-
maal onder druk neigen ze niet zoveel kracht in 
te zetten als de drie andere motorische stijlen. 
Toch is ook voor rationalisten mentale training 
altijd welkom, evenals emotiemanagement.

Spanning bij sporters met een gecom-
bineerde grove en fijne motoriek (NF)

Bij idealisten, want dat zijn NF-ers, is sprake van 
een hoge correlatie tussen stemming en beweging. 
Is de stemming niet zo goed dan komt de beweging 
al snel onder druk. Onder druk raakt een NFJ-er 
zijn gevoel voor coördinatie en ritme kwijt, hij neigt 
in die situatie al snel te veel kracht te gebruiken en 
verliest door spanning ook zijn energie. Een NFP-er 
verliest zijn coördinatie, energie en lichaamsritme, 
evenals zijn bijzondere gevoel voor intuïtief hande-
len. Onder spanning vervallen de grofmotorische 
vaardigheden en onze NF-er gaat in die situatie als 
een ST-er acteren. Omgekeerd geldt dat als de NF-
er goed in zijn vel zit en de aandachtsrichtingen 
harmoniëren, hij diep in de flow kan opgaan.

NF-ers zullen op de training weinig last van 
overmatige spierspanning hebben, maar pas 
op zodra het vuur van de wedstrijd zich aan-
dient. In hun spel zijn ze sterk afhankelijk van 
ontspanning en van een losse hand. Met hen 
spreek je af met welke rituelen ze tussen de ral-
lies die staat kunnen bevorderen.

Het zal jou duidelijk zijn dat voornamelijk grofmo-
torische spelers (SF en NF) tussen de rallies door 
vooral moeten bewegen en huppelen en dat jouw 
meer fijnmotorische pupillen (ST en NT) er goed 
aan doen telkens hun speelarm en -hand los te 
houden. Omdat voorkomen nu eenmaal beter is 
dan genezen, verwijzen we graag nog eens naar 
VISIE 67. In die editie over coachen op concentra-
tie tref je de nodige tips over spanningsreductie en 
ontspanning aan. In hetzelfde licht bezien zul je te-
vens de conclusie hebben getrokken dat coördi-
natietraining geen overbodige luxe is om bewegin-
gen ook onder druk vloeiend te laten verlopen. In 
hoofdstuk 20 van deze VISIE (blz 38) besteden wij 
daar aandacht aan.

Tabel 59:  Spanningsverschijnselen bij NF-ers

Action Type spanningsverschijnselen

INFJ is als perfectionist altijd op zoek naar de vol maakte techniek, hij wil aan te veel dingen tegelijk denken maar moet voor stressre-
ductie leren opgaan in zijn waarnemin gen en bewust leren ont spannen

ENFJ is een harde wer ker die in al zijn competitiedrang zijn efficiëntie verliest zodra de span ning oploopt, moet leren passie te beheer-
sen door binnen zijn grenzen te blijven en zich te richten op inner lijke ontspanning

INFP staat als een stylist te boek maar spant zich wel terdege in, is een typische gevoel spe ler waarvan zijn vorm met (de stemming 
van) de dag wisselt, is daardoor niet altijd even geïnspireerd, hij heeft veel positieve feedback en aan moe di gingen van de coach 
nodig

ENFP moet vooral oppassen voor ongeduld en wil zijn doel in één keer bereiken, kan bij zon der goed visualiseren en bouwt daarmee zijn 
techniek en een groot zelfvertrouwen op
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Voetenwerk

Voetenwerk is eenvoudig gezegd een kwestie van 
gaan en staan. Daarmee bedoelen we dat een spe-
ler zowel snel moet kunnen doorbewegen (gaan), 
als contact moet maken met de vloer om vanuit 
de benen power aan de slag te kunnen toevoegen 
(staan). Het zal je dan ook niet verbazen dat een N 
kan uitblinken in lichtvoetig bewegen en een S dat 
doet in het uit de benen spelen. Die laatste catego-
rie is daarbij wel aangewezen op dominante slagen 
met voldoende rotatie, die de tegenstander voor-
spelbaar moeten maken. Zo doende creëert een S 
tijd om zich goed voor de aankomende bal te po-
sitioneren.

Basishouding

Ongetwijfeld herken je nu ook het volgende di-
lemma voor een N. Ze hebben moeite om diep te 
blijven zitten. Speel eens oefeningen vanuit kort-
kort (of halflang), waarbij plotseling een bal diep in 
bijvoorbeeld de backhandzone kan komen. In de 
eerste plaats zie je dat een N – anders dan een S – 
bij kort-kort de neiging heeft omhoog te komen en 
daarmee aan kwaliteit in te leveren.

Daarbij blijft het niet. Het trainen van kort-kort 
kenmerkt zich door tussendoor uit te stappen en 
ruimte te maken. Elke bal die maar even te lang is 
moet in het moderne tafeltennis immers meteen 
aanvallend aangepakt worden. Nu beweegt een N 
gemakkelijk naar achteren, met dat uitstappen zal 
hij weinig moeite hebben, maar wat gebeurt er als 

de bal vervol-
gens nog een 
keer kort of 
halflang wordt 
gelegd? Juist, 
de speler zal 
weer moeten 
instappen en 
dat is iets dat 
niet zo bij de 
oorspronkelij-
ke bewegings-
patronen van 
een N hoort. 
Voor onze 
ogen doemt 
een herken-
baar beeld op: 
spelers die bij 
kort-kort om-
hoog komen 
en van de tafel 
af bewegen. 
Tel daar ook 
nog eens bij 

dynamiek in de beweging 
Een correcte basishouding is elementair in tafeltennis. Vanuit en in die houding beweegt een speler door 

naar de beoogde uitgangspositie om zijn slagen in te zetten. Het zijn verbindingen tussen slagen die zowel 

om een voor-achter-voor als een neerwaartse-opwaartse-neerwaartse (of omgekeerde) dimensie vragen 

We noemden in hoofdstuk 18 al dat een S zijn dynamiek vooral in de neerwaartse beweging heeft en een N 

die in de opwaartse beweging vindt en dat een S gemakkelijker naar voren beweegt en een N dat naar ach-

teren doet. Wat betekenen deze inzichten voor het voetenwerk, de basishouding en de tactiek in tafelten-

nis?

Foto 90:  Seiya Kishikawa, een N met in zijn opwaartse dynamiek bijna zwevende 

bewegingen
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op dat een N door zijn opwaart-
se dynamiek in aanleg moeilijk 
een bal laag terug kan blokken. 
Vaak blijkt het een dodelijke 
combinatie.

Een uit tweede positie topspin 
spelende N raakt in zijn element 
als er vooral hard wordt geblokt 
of de tegenstander voor spin 
over spin kiest. Hij zal veel meer 
moeite hebben om na een korte 
ingehouden blokbal naar voren 
te komen en daarbij ook nog 
diep te zitten. De juiste tactiek 
laat zich raden.

Tactiek

Wanneer in de jeugdopleiding 
al snel het onderscheid tussen 
S- en N-voorkeuren duidelijk is, 
dan kun je de ontwikkelkant trai-
nen. De warming-up is in eerste 
instantie een geschikt onderdeel 
om daar gericht op in te spelen. 
Of het nu om bewegingen naar 
voren, naar achteren, omhoog 
of naar beneden gaat, al die fa-
cetten komen in tafeltennis voor. 
Als trainer weet je waaraan bij 
jouw eigen spelers tijdig gewerkt 
moet worden.

Dat de bewegingsdynamiek een 
onderdeel in de tactiek kan vor-
men, zagen we tijdens de Europese Top 12 in Düs-
seldorf (2009). In de halve finales speelde Wu Jia 
Du op een gegeven moment hoge schuifballen op 
het lichaam van verdedigster Li Qian. Duidelijk was 
te zien hoe de Poolse, die wij als ISFJ typeren en 
haar dynamiek in de neerwaartse beweging heeft, 
er nauwelijks in slaagde de juiste uitgangshouding 
voor de hogere ballen aan te nemen.

Als coach ben je Action Type dankbaar, omdat je 
in het tactische steekspel tussen een S en een N 
een wapen tegen de ander in handen hebt. Zoals 
gezegd is een N in zijn bewegingsdynamiek gevoe-
lig voor kort-kort en heeft een S juist meer moeite 
als je na eenmaal kortleggen een diepe flip speelt. 
En jouw eigen S en N? Die train je in tactische zin 
als volgt:

een N doet er goed aan kort-kort zo veel mo-•	
gelijk uit te bannen door zelf met een diepe flip 
te komen

een S kan kort-kort blijven spelen, maar zodra •	
de tegenstander als tactiek de flip wil gebrui-
ken, dan is hij zijn opponent een slag voor door 
de ballen halflang met backspin weg te leggen 
of achterop de tafel te steken

Later zullen we nog eens uitleggen dat ook voor 
de J- en de P-dimensie een belangrijke rol in het 
tactische spel rond bijvoorbeeld service, return en 
eerste bal is weggelegd. Het heeft o.a. te maken 
met verschillen in het blikveld, binoculairoog en 
motoroog.

Foto 91: Wanneer in de jeugdopleiding al snel onderscheid tussen S- en N-voorkeuren 

duidelijk is, dan kun je de ontwikkelkant trainen
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Bewegingsbeelden

Voor het hebben van bewegingsbeelden speelt 
het zien een doorslaggevende rol. Waar de andere 
motorische stijlen op een bewegingsgevoel kun-
nen bogen, zal een NT-er telkens een beeld van de 
situatie voor ogen moeten hebben: waar komt de 
bal vandaan, waar komt deze precies, met welke 
snelheid, rotatie en hoogte, waar wil ik de bal naar 
toe spelen en met welke snelheid, rotatie, lengte 
en hoogte ga ik dat doen. De beeldplaatjes die hij 
hierover op zijn hersenschors heeft geprojecteerd 
zijn voor een NT-er cruciaal. Hoe gedetailleerder 
die conceptbeelden zijn, des te beter werken ze. 
Of om in termen van Gallwey te spreken, NT-ers 
zullen in onze sport er goed aan doen het ‘baan 
van de bal kijken’ tot een vast onderdeel van hun 
routines te maken.

In ongewone situaties hebben NT-ers normaliter 
geen recente bewegingsbeelden en maken zij eer-
der fouten. Daarmee heb je meteen een strategie 
tegen hen te pakken. Dat is ook de reden waarom 

Roger Federer (ENTP) bij het 
inspelen met opzet ballen van-
uit diverse posities en dan ook 
nog in verschillende richtingen 
wil spelen. Daarbij neemt hij ex-
pres enkele ballen dicht op zijn 
lichaam en een paar ballen juist 
met een langere arm. Dat zijn de 
ongewone situaties waar de ten-
nistopper zich al bij het inspelen 
en in de training op voorbereidt. 
Zo krijgt hij de bewegingsbeel-
den waarmee hij in de wedstrijd 
gloreert.

We denken niet dat Jean-Philippe Gatien een 
NT-er en daarmee ook zo afhankelijk van be-
wegingsbeelden is, wat we wel weten is dat de 
voormalige wereldkampioen en winnaar van

de zilveren Olympische medaille in Barcelona 
er een vergelijkbare trainingsbenadering op 
nahield. Gatien speelde dicht op tafel en dat 
in zo’n hoog tempo dat hij bewust trainde op 
topspinballen uit de ‘broekzak’, het wegknik-
ken van de heup en het in onbalans spelen van 
gerichte slagen.

Trainen

Omdat hun conceptmotoriek direct verbonden is 
met beelden moeten NT-ers dus op een andere 
manier trainen. Uit zichzelf zouden zij het liefst 
standaardoefeningen spelen, daarvan hebben ze 
de positie ten opzichte van de bal als beeld en bin-
nen die context worden ze muurvast. Tafeltennis-
sers hebben daar in wedstrijden echter maar bar 
weinig aan. Toch neigen rationalisten, want dat zijn 
NT-ers, in al hun volharding telkens maar weer op 
standaardoefeningen terug te vallen. Zeker NTJ-
ers hebben daar een handje van. Je zult NT-ers 
echt uit hun comfortzone moeten halen wil je ze 
competent maken voor een trainingsopbouw die 
hen ook in wedstrijden extra glans geeft.

Achter de tafeltennistafel herkennen wij het voor-
gaande bij uitstek in ballen die op het wisselpunt 
worden gespeeld. Wanneer een NT-er niet op de 
voor hem juiste manier is getraind dan blijven on-
verwachte ballen op het wisselpunt voor hem een 
ware worsteling. Hij zal daarvoor eerst de juiste 
beelden moeten krijgen. Vertalen we deze situatie 
naar een training, dan komt het neer op de volgen-
de stappen.

Een NT-er speelt bewust forehand vanuit wis-•	
selpunt in een enkelzijdig regelmatige vorm, 
eerst even naar de backhandhoek, vervolgens 
een aantal ballen naar de forehandhoek en ten-

nt-ers zijn afhankelijk 
van bewegingsbeelden
We noemden tussen neus en lippen door dat NT-ers voor hun bewegingsaansturing geen deel van de moto-

rische cortex uitmaken maar van de cerebrale cortex. De cerebrale cortex is meer voor in de hersenen ge-

legen. Vandaar de sterke relatie met de beide voorste hersenkwabben, de N- en de T-kwab. NT-ers sporten 

niet zo zeer op basis van een motorisch gevoel, maar zijn voor hun acties afhankelijk van bewegingsbeelden 

die zij als een concept voor ogen hebben. Hoe dat werkt willen we in dit artikel duidelijk maken.

Foto 92: NT-ers moeten bij het inspelen 

bewust een paar ballen dichter op het 

lichaam nemen
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slotte nog een paar acties op het wisselpunt 
van de tegenstander. Zo verkrijgt hij de bijbe-
horende bewegingsbeelden waarop zijn moto-
rische aansturing zo is aangewezen. Over het 
verschil tussen een NTJ-er en een NTP-er ko-
men we verderop te spreken.
 In stap twee maak je de verbinding vanuit bij-•	
voorbeeld de backhandhoek in een tweezijdig 
regelmatige oefening naar het wisselpunt. Dat 
zou twee keer backhand uit backhandhoek en 
dan forehand uit wisselpunt kunnen zijn. Waar 
de bal uit wisselpunt naar toe gaat leg je in dat 
geval nog vast, waarna de oefening zich her-
haalt.
Pas daarna kom je bij de eindvorm aan. Bij-•	
voorbeeld de sparringpartner (B) speelt vrij 
met backhand en/of forehand topspin uit back-
handvak op backhandzone (dus inclusief wis-
selpunt) van A, de eerste twee ballen uit wissel-
punt speelt A nog naar het backhandvak van B, 
de derde bal vanuit wisselpunt is vrij. Op hoger 
niveau gaat het niet alleen om het pareren van 
de bal op wisselpunt maar ook om daar via top-
spinblok een overname voor te bereiden.

De eerste beide stappen kun-
nen kort zijn als de speler het 
beoogde bewegingsbeeld maar 
te pakken heeft. NT-ers zijn voor 
elke oefening dus in bijzondere 
mate aangewezen op de stap-
pen van enkelzijdig regelmatig 
(ER), via tweezijdig regelmatig 
(TR) of eenzijdig onregelmatig 
(EO), naar tweezijdig onregel-
matig (TO). Zo bouwen ze hun 
trainingsoefeningen op.

Rationalisten zijn doorgaans slecht in improvise-
ren, als ze eenmaal een beeld hebben opgeslagen 
wijken ze daar maar moeilijk vanaf. Je moet daar-
om veel ongewone situaties met ze trainen! NT-ers 
leer je bewegingen door met beelden te werken en 
voor elke situatie de aandachtspunten te benoe-
men. Na de training moeten ze de diverse beelden 
nog even visualiseren.

Inspelen

Zoals een NT-er moet trainen, zo dient hij ook het 
inspelen voor trainingen en wedstrijden te bena-
deren. Ook al is er voor dat laatste soms slechts 
beperkt tijd, je zorgt er voor dat jouw NT-er de re-
levante bewegingsbeelden krijgt. Dat blijft hun hele 
leven gelden, hoe ervaren en goed ze ook zijn. 

NT-ers zijn zonder de juiste training en voorberei-
ding dus kwetsbaar in ongewone situaties. Wil-
len ze zich goed voorbereiden dan appelleert dat 

bijzonder aan ons artikel over flexibel inspelen in 
VISIE 67 (blz. 47), maar dan gaan daar de eerder 
genoemde separate lijnen aan vooraf. Onze NT-ers 
starten met enkele balwisselingen over één lijn (ER) 
en dan niet alleen over de beide diagonalen. Daar 
ligt het grote verschil met de andere stijlen, die bij 
het inspelen vooral op zoek zijn naar een motorisch 
gevoel. Het betekent dat een NT-er voor het ver-
krijgen van zijn bewegingsbeelden bewust ook de 
parallelle lijnen prepareert en eveneens acties van-
uit het wisselpunt in alle richtingen even afzonder-
lijk doorneemt. Een paar acties uit het achterveld 
mogen in het inspeelprogramma niet ontbreken, 
evenals het spel boven tafel. Kortom een gevari-
eerd palet aan situaties passeert telkens kort de 
revue. Hoe verser de beelden, des te beter dat voor 
de vorm in de wedstrijd is.

Verschil tussen NTJ-ers en NTP-ers

Een wezenlijk verschil tussen een NTJ-er en een 
NTP-er kunnen we het beste aan de hand van twee 
toptennissers demonstreren. Tennissers hebben 
net wat meer tijd voor hun slagen dan tafeltennis-
sers en dat komt voor een eerste indruk het inzicht 
ten goede. Daarom voeren we naast Roger Federer 
(ENTP) ook de inmiddels gestopte Sjeng Schalken 
(vermoedelijk INTJ) op het toneel. Schalken is, on-
der die hypothese, als J-er bijzonder sterk in her-
halen, daarvoor zal hij steeds op precies dezelfde 
manier ten opzichte van de bal moeten bewegen. 
Zo schept hij een bekend bewegingsbeeld en met 
dat beeld voor ogen bleek de Nederlander onge-
meen vast. Voor een J-er met al zijn nauwkeurig-
heid is dat precieze positioneren weggelegd. Een 
voorwaarde is wel dat ze voldoende tijd hebben. 
Dat is ook waarom Schalken consequent achter de 
baseline acteerde en zelden het net opzocht.

Een P-er als Federer mist de nauwkeurigheid om 
telkens perfect te positioneren maar kan daaren-
tegen beter improviseren. Een NTP-er moet daar-
om wel op een groot scala aan bewegingsbeelden 
trainen. Door het vliegensvlugge karakter van onze 
sport zijn NT-tafeltennissers vooral aangewezen 
op de werkwijze van de Zwitserse tennisicoon. Wij 
zullen bij wijze van spreken bewust moeten trainen 
op het uit de broekzak toveren en het met een lan-
gere arm uit de verre hoek vissen van ballen. Het 
toont nogmaals hoe belangrijk het is dat J-tafelten-
nissers hun op ruimte ingestelde rechterhersen-
helft en daarmee hun P-functie ontwikkelen.

We noemen Vladimir Samsonov (INTP) en Werner 
Schlager (INTJ) als voorbeelden van toptafelten-
nissers die afhankelijk zijn van bewegingsbeelden. 
Kijk ook eens naar de concentratie die ze daarbij 
aan de dag leggen. De waarneemstand is aan hen 
bijzonder besteed.

Foto 93: NT-ers dienen bij het inspelen 

met opzet ook een paar ballen verder 

van het lichaam te raken



VISIE 68 december 200970

deel 2leren in tafeltennis

Groepstraining

In feite kun je een groep door dezelfde leerfasen 
leiden als een individu. De vraag waar je in de cy-
clus start wordt simpelweg bepaald door na te 
gaan welke temperamenten in jouw trainingsgroep 
vertegenwoordigd zijn. In ons voorbeeld gaan we 
uit van een groep van 12 spelers die gaat werken 
aan de forehand flip. De groep kent de volgende 
samenstelling:

- 4 wachters (SJ)
- 3 vaklui (SP)
- 3 idealisten (NF)
- 2 rationalisten (NT)

Wanneer je het thema forehand flip collectief wilt 
inwijden dan start je in deze groep met een paar 
zinnen over de theorie, om de groep vervolgens 
langere tijd te laten experimenteren. Vraag de 
groepsleden om aan de hand van jouw inleidende 
woorden een keuze te maken hoe ze het gaan uit-
proberen. Daarbij ben je als vraagbaak beschik-
baar, maar laat het initiatief aan de spelers.

In de tweede fase neem je meer het heft in han-
den. Met een praktische oefening en een dito aan-
wijzing gaat de groep letterlijk en figuurlijk aan de 
slag. Daarbij staan de vier aandachtsrichtingen 
wijd open zoals dat bij helder waarnemen hoort. 
Het is het stadium van ervaringsleren, een kwestie 
van zien en voelen. Als trainer stel je een uitdaging 
en geef je individueel tips zodat nieuwe ervaringen 
bij de spelers naar boven komen.

Daarna is het tijd voor datgene waar een I niet zon-
der kan, namelijk een reflectie op het eigen doen 
en laten. In de praktijk van onze training betekent 
het dat de spelers op zoek zijn naar een verhelde-

ring van de waargenomen werkelijkheid. De video 
is daarvoor een ideaal hulpmiddel, hetzij om goede 
voorbeelden te laten zien, hetzij om een terugblik 
op het eigen handelen te geven. Benader de beel-
den positief, vraag de spelers hun bevindingen te 
verbeelden en te trainen. Oefenen door droog-
training is daarvoor een probaat middel, maar het 
liefst stappen de spelers ook nog een keer achter 
de tafel om de bewegingen in een laag tempo op-
timaal te voelen.

leercyclus in een 
groepstraining
Leren is een kwestie van concreet ervaren, van observeren en reflecteren, van theoretische achtergronden 

kennen en van experimenteren, oftewel van voelen, zien, denken en doen. Ieder temperament kent daarbij 

zijn start in één van de vier leerfasen. Dat de leercyclus van Kolb zich perfect voor individuele training leent 

lieten we in hoofdstuk 23 zien. In dit artikel willen we de toepassingsmogelijkheden binnen een groepstrai-

ning demonstreren. Daarvoor maken we onderscheid tussen een ‘gewone’ groepstraining en een meer spe-

cifieke opzet. Wat we hiermee bedoelen wordt vanzelf duidelijk.

Foto 94: Om ervaringsleren te stimuleren stel je een uitdaging 

en geef je individueel tips zodat nieuwe ervaringen bij de 

spelers naar boven komen
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De inwijding van de forehand flip sluit je met deze 
groep af door een stukje theorie. Daarbij gebruik je 
de kunst van het inleggen zoals we dat in VISIE 66 
hebben omschreven. Door het stellen van open vra-
gen ga je op zoek naar verklaringen voor datgene 
wat de spelers hebben ervaren. Met de belangrijk-
ste conclusies sluit je het thema in deze oefensessie 
af om met dezelfde woorden in de volgende training 
dezelfde cyclus weer in gang te zetten. Op die ma-
nier worden inhoud en moeilijkheidsgraad met de 
toegenomen bekwaamheid stap voor stap op een 
hoger niveau gebracht.

Carrouseltraining

Vindt de trainer-coach dat hij met deze opzet zijn 
drie idealisten en twee rationalisten tekort doet, dan 
is wat we symbolisch een carrouseltraining hebben 
genoemd een aardige afwisseling. In een dergelij-
ke opzet vermijd je dat deze beide temperamenten 
de training telkens aan de kant die niet de hunne 
is moeten starten. Ook zij voelen zich immers lek-
ker als ze eerst in hun kracht komen. Dat kan door 
voor elke fase een station te creëren en de spelers 

langs die weg in groepjes door de vier fasen te lei-
den. Omdat het handig is om met even aantallen te 
werken sluit een ENFP-er zich bij het groepje met de 
vaklui aan. We benoemen de uitgangspunten:

Leeftijd:    11-12 jaar

Speelsterkte:   landelijk C jongens

Tijd:    90 min.

Doel:    introductie forehand flip

Groepsgrootte:  12 spelers

In de warming-up die je aan de hand van de princi-
pes van het artikel ‘Groepswarming-up: de mentale 
functie uitgemeten’ (VISIE 67, blz. 43) vorm geeft 
bouw je een paar elementen in die voor de forehand 
flip van belang zijn. Daarbij denken we aan timing, 
het droogtrainen van het correct in- en uitstappen 
en het activeren van het fijne gevoel in de hand. 
Daarna volgt het inspeelgedeelte. Na zo’n 25-30 mi-
nuten zijn de kinderen rijp voor de kern van de trai-
ning, in dit geval dus het aanleren van de forehand 
flip. We werken de inhoud en uitleg bij elk station uit. 
De eerste ronde start met een korte ervaring (2 mi-
nuten) uit de voorafgaande fase in de leercyclus.

Station 1: experimenteren 10 minuten start voor de vier wachters (SJ)

Werkvorm:

A                                                  
                                                     A1:    forehand backspinservice (kort)
                                                     A3:    bal vangen

                                                     Series van 5

                                                     B2:   forehand flip (diagonaal)
B                                                             

 
Toelichting:

Speler A speelt een korte backspinservice op de forehand van speler B. Deze flipt de bal diagonaal, waarna speler A de bal 
op zijn bat opvangt en zich rustig opmaakt voor de vol gen de opslag. De service wisselt na een serie van 5 gelukte opslagen.

Speler B staat (boven tafel) klaar voor het opvangen van een korte service met forehand flip. Je vraagt hem met de volgende 
aspecten van de fijnmotorische beweging te experi men teren:

de stand van het bat (iets open of juist gesloten)•	
de bewegingsrichting die bij de betreffende batstand hoort•	
dit alles gerelateerd aan de hoogte van de service en de hoeveelheid backspin•	

De laatste 4 minuten staan de spelers niet meer met het bat boven tafel klaar maar anticipe ren ze vanuit basispositie.

NB: Bij de ST-ers en NT-ers leg je eerst het accent op de positie van de hand; bij SF-ers en NF-ers vormen het positioneren 
en de lichaamshouding de eerste invalshoek.
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Station 2: concreet ervaren 10 minuten start voor de drie vaklui en de ENFP

Werkvorm:

A                                                   
                                                     A1:   forehand backspinservice (kort)
                                                     A3:   forehand blok (naar forehandzone)
                                                     A5:   forehand blok of overspin (naar forehandzone)
                                                     A7:   idem

                                                     
                                                     B2:   forehand flip (diagonaal)
                                                     B4:   forehand topspin (naar forehandzone)
                                                     B6:   forehand overspin (naar forehandzone)
B                                                   

NB: Een nog betere optie ontstaat als de assistent-trainer de korte ballen inbrengt en de spe lers zich kunnen concentreren 
op de forehand flip en het vervolg daarop.

 
Toelichting:

Speler A speelt een korte service op de forehand van speler B. De nadruk ligt op een lage ser vice doch eentje met weinig 
backspin. Speler B flipt de bal diagonaal, waarna speler A de bal met forehand blokt en er een spin-op-blok rally dan wel 
een overspin rally ontstaat. De service en de opdracht wisselen na 5 minuten.

Je geeft de spelers op beide tafels een uitdagende aanwijzing mee. In dit geval demonstreer je de rol van de vinger(s) voor 
de sturing van het blad op of langs de bal, alsmede voor de rich ting en impuls van de beweging. Doen de spelers dit goed 
dan leggen ze de basis voor een attractieve slagenwisseling.

NB: Een S stuurt zijn bat vooral met de wijsvinger in direct contact met het blad, een N doet dat van nature meer met de 
middelvinger, ringvinger en pink op de greep van het bat. Dat heeft te maken met het overwegende gebruik van respectie-
velijk AM- en PM-spierketens.

Station 3: observeren en reflecteren 10 minuten start voor de twee idealisten (NF)

Werkvorm:

Je hebt een televisie opgesteld waarop videobeelden zijn te zien van een topspeler die een korte service met de forehand 
flipt. De beelden zijn van opzij gemaakt zodat vooral het ef fect en het raakpunt van de bal, de stand van het bat en de 
richting en lengte van de be we ging opvallen. Wil je helemaal maatwerk leveren dan heb je voorbeelden van een SF-er, ST-
er, NT-er en NF-er voorhanden, zodat je een match kunt maken met de individuele be we gingsrotaties van jouw pupillen.

De spelers krijgen de opdracht om eerst de opnames goed te bekijken, de waarnemingen ver vol gens te verbeelden en droog 
te trainen en tenslotte in simpele vorm aan tafel nog even te oefenen. Daarna bekijken de spelers de beelden opnieuw, enz.

NB: Voor het observeren en reflecteren zijn ook andere bronnen beschikbaar dan beelden van topspelers. Daarbij kun je 
denken aan instructiefilmpjes, eigen opnames van goe de clubspelers en  – als de groep iets verder in het thema is – beelden 
van de spelers zelf. Belangrijk is dat de invalshoek van de opnames ook datgene laat zien waarop de spe lers zich dienen te 
focussen en dat beelden ook vertraagd (kunnen) worden weer gegeven.

 
Uitleg:

Omdat het accent ligt op observeren en reflecteren is er nauwelijks uitleg nodig. Hooguit trigger je de spelers door een 
uitdagende vraag op te werpen waardoor ze scherper en meer gedetailleerd zullen waarnemen. Iets waar elke P goed aan 
zou doen.
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Omdat een nieuw thema altijd veel van de aan-
dacht van kinderen vraagt staan de laatste 20 mi-
nuten van de training in het teken van het spelen 
van wedstrijdjes. Of je daar prikkels inbouwt voor 
het toepassen van de forehand flip laat je afhangen 
van de werkelijke beleving in de groep. Wees niet 
verrast wanneer de concentratieboog aangeeft dat 
het tijd is voor volledig vrije vormen.

De training sluit je met een paar samenvattende 
zinnen over de inhoud en de beleving af en vooral 
voor alle J’s werp je al even een blik vooruit naar 
de volgende training. Dat laatste biedt hen hou-
vast. Net zoals je ten behoeve van met name de 
I’s vraagt of ze nog even op de vorige training te-
rug willen komen. Zo zie je dat ook de fase tussen 
twee trainingen voor menig type een eigen beteke-
nis heeft.

Station 4: theoretiseren 10 minuten start voor de twee rationalisten (NT)

Werkvorm:

Je gebruikt de kunst van het inleggen om met de spelers de theorie te verkennen. Welke in steek je per groepje kiest hangt 
af van de communicatievoorkeur van de leden. In VISIE 66 heb ben we daar in paragraaf 6.2.4 het nodige over geschre-
ven. Zo voer je de spelers aan de hand van theorie en ervaringen vragenderwijs door de materie van techniek en tac tiek 
van de forehand flip, waarbij de verbanden niet mogen ontbreken. Via gestructureerd denken dient een logisch concept te 
ontstaan, hou het kort en bondig en breng in elke cy clus een verdiepingsslagje aan. Laat de spelers soms even nadenken, 
individueel of door ze te laten brainstormen. Die bedenktijd benut je door even bij de andere stations te kijken.

 
Uitleg:

Elke trainer dient zich in de kunst van het inleggen te bekwamen. Het helpt wanneer je voor je zelf een helder concept 
voor ogen hebt. Hoe zit tafeltennis tactisch, technisch, mentaal en fy siek in elkaar, wat zijn de verbanden en langs welke 
logische weg ontwikkelen spelers zich in jouw visie? Wanneer je deze afgestemde visie niet helder voor ogen hebt en direct 
kunt reproduceren werk daar dan aan. Met name jouw NT-ers zijn er sterk van afhankelijk.

Foto 95:  Het helpt wanneer je voor jezelf een helder concept voor ogen hebt. Hoe zit je tafeltennis tactisch, metaal en fysiek in 

elkaar, wat zijn de verbanden en langs welke logische weg ontwikkelen spelers zich in jouw visie?
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Totaalcoachen geeft vanuit deze invalshoek ge-
richte tips voor veranderingsprocessen. Je be grijpt 
dat jouw spelers eerst in hun element moeten zijn 

willen ze de genoemde weerstand over winnen. De 
kans daarop is groter wanneer je per type de vol-
gende accenten legt.

veranderingsbereidheid 
van spelers
Of het om aanleren of corrigeren gaat, verandering loopt parallel aan leren. Omdat een ver an deringsproces 

nu eenmaal inbreuk maakt op bestaand en daardoor ver trouwd gedrag zul je, hoe goed je zo’n proces ook 

voorbereidt en vormgeeft, ontegenzeggelijk op weerstand stui ten. Bij het ene type is dat verzet groter dan 

bij het andere. Het heeft o.a. te maken met de veranderingsbereidheid van spelers. 

Tabel 61: Veranderingsbereidheid IS

IS – bedachtzame doener

Komt het best tot zijn recht als hij: stapsgewijs in een gestaag ritme vooruitgang mag boeken

Neigt voor verandering naar: laten we het zo houden zoals het nu is

Veranderingen breng je in verband met: iets dat hij kent, toon aan dat het zinvol is, let op details en geef hem tijd erover na 
te denken

Tabel 62: Veranderingsbereidheid IN

IN – bedachtzame vernieuwer

Komt het best tot zijn recht als hij: geïnspireerd wordt en zijn creativiteit kan bot vieren, houdt niet van trainingsroutines

Neigt voor verandering naar: laten we er inderdaad eens anders over denken

Veranderingen breng je in verband met: nieuwe theorieën, geef een globaal overzicht, laat hem in zijn eigen tempo verande-
ren en geef tijd erover na te denken

Tabel 63: Veranderingsbereidheid ES

ES – actiegerichte doener

Komt het best tot zijn recht als hij: ervaart dat er op de training ook tijd is voor af wis seling en gezelligheid, en zo naar 
een tast baar resultaat toewerkt

Neigt voor verandering naar: kom we gaan meteen aan de slag

Veranderingen breng je in verband met: stapsgewijze vooruitgang, aantonen dat er prak tische resultaten zullen volgen, 
wees realistisch

Tabel 64: Veranderingsbereidheid EN

EN – actiegerichte vernieuwer

Komt het best tot zijn recht als hij: initiatief mag tonen en een overzicht krijgt van het traject

Neigt voor verandering naar: laten we het inderdaad veranderen

Veranderingen breng je in verband met: aspecten die zijn verbeeldingskracht prikkelen, brain stormen over de beste aanpak
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Bij ISFJ-ers en ISTJ-ers (bedachtzame doeners 
met het temperament van een wachter) zul je door 
de bank genomen de meeste weerstand ondervin-
den. Daarom werk je bij hen met middellangeter-
mijndoelen en richt je het proces zodanig in dat 
de speler het doel – bij voort gang van zijn normale 
progressie – zo goed als zeker haalt. Tornen aan 
de leersnelheid werkt zeker bij een wachter ave-
rechts, het maakt hem alleen maar onzeker. Dat is 
trouwens iets om voor alle types goed in de gaten 
te hou den. Een op handen gedragen trainer-coach 
sluit aan bij de dominante functie en ontwerpt leer-
processen die bij de beleving en voor keuren van 
zijn spelers passen. Voor het verzamelen van de 
best aansluitende elementen put je o.a. uit hoofd-
stuk 23.

Elke trainer-coach doet er goed aan het beoogde 
proces met zijn speler of team te ontwer pen. De 
kwadrantenlens vormt daarbij een handig hulp-
middel. Samen ga je na wat be hou den moet blijven 
(IS), wat jullie in het denken meteen willen veran-
deren (IN), wat er nu moet ge beuren (ES) en wat in 
strategische zin compleet anders moet (EN).

Nog een keer de kunst van het 
inleggen

De meest vruchtbare momenten ontstaan nog al-
tijd wanneer je jouw spelers ondervraagt over mo-
menten waarop het heel goed is gegaan. Uiteraard 
maak je daarbij gebruik van de kunst van het in-
leggen (zie het voorbeeld in VISIE 67, blz. 61) en 
leg je door open vragen te stellen een koppeling 
tussen wat de speler zag en voelde. Het be lang 
van de kunst van het inleggen kan het best worden 
verklaard door de gegevens in het onderstaande 
staatje. Het gaat om de vraag wat sporters zich na 
vier tot vijf maanden nog van aanwijzingen herin-
neren.

Tabel 65: Wat herinnert een speler zich nog na 4-5 maanden

vorm waarin het is aangereikt percentage

wat de speler heeft gehoord 10 %

wat de speler heeft gezien 35 %

wat de speler heeft gehoord en gezien 55 %

wat de speler zelf heeft gezegd 70 %

wat de speler zelf heeft gezegd en gedaan 90 %

Van wat een instruerende coach zegt blijft dus 
maar weinig hangen. Je gebruikt de kunst van het 
inleggen om het de speler zelf te laten zeggen en 
even later te laten uitvoeren. Wanneer ze de cru-
ciale elementen ook nog in een schrift bijhouden 
– of moderner in een digitaal log boek – en dat bij 
jullie besprekingen vanuit de speler aan de orde 
komt, dan ben je bezig met een productief proces 
door zelfontplooiing. Bij de uitvoering van hun ei-
gen ideeën zijn spe lers tot op het bot gemotiveerd. 
Het is dus de kunst het de spelers zelf te laten zeg-
gen.

Dit moeten wij behouden: goede 
acties en goede tradities

“Let’s keep it “
-
-
-
Beste bewaker: IS

Dit moeten wij veranderen en wel zo 
snel als mogelijk

”Let’s think differently”
-
-
-
Beste bewaker: IN

Dit moeten wij nu doen: nieuwe 
dingen en ac tiviteiten

“Let’s do it “
-
-
-
Beste bewaker: ES

Dit moeten wij compleet anders doen: 
ter mijn strategie

“Let’s do it completely different”
-
-
-
Beste bewaker: EN

IS

Bedachtzame/ Realist/ 

Doener

   

  Laten we het zo houden!

IN

Bedachtzame/ 

Vernieuwer

     

  Laten we er anders over 

 denken!

ES

Actiegerichte Realist/ 

Doener

                

 Laten we aan de slag gaan!

EN

Actiegerichte/ 

Vernieuwer

 

   Laten we het veranderen!

Afbeelding 39:  De eenvoudige kwadrantenlens

Foto 96: De ingang voor veranderingsbereidheid vind je 

in de dominante functie

Afbeelding 40: Richt de hoofdlijnen van het proces en de benodigde veranderingen 

overzichtelijk in
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Met dit motto van Action Type-pioniers Ralph Hip-
polyte en Bertrand Théraulaz blikken we terug op 
drie VISIE’s rond één thema. Begeleiden met Ac-
tion Type in tafeltennis heeft jou hopelijk de nodige 
inspiratie gegeven om aan de ene kant authentiek 
te blijven trainen en coachen en aan de andere kant 
tal van complementaire vaardigheden aan jouw 
vakmanschap toe te voegen. Met dit brede arse-
naal aan competenties en vaardigheden bedien je 
jouw pupillen om deze via hun voorkeuren zo veel 
mogelijk in hun kracht te zetten om met gedoseer-
de uitstapjes vervolgens ook aan de ontwikkelkant 
te werken.

Zo’n proces begint bij het observeren. Neem in het 
hier en nu waar wat je daadwerkelijk ziet en hoort:

welk gedrag spreidt de speler ten toon•	
waar ligt zijn talent en•	
welke rol en vaardigheden horen daarbij•	

Doe dat zo objectief mogelijk, zonder daarbij de 
oordelende linkerhersenhelft een veto over goed 
of fout te laten uitspreken. Zo zorg je er voor dat 
je binnen de mogelijkheden van jouw spelers, hun 
leeromgeving en de beschikbare middelen tot re-
alistische uitdagingen komt. Dat is de eerste stap, 
die voor zowel recreant, wedstrijdspeler als talent 
opgeld doet.

Wie met zijn spelers meer wil bereiken vindt daar-
voor de ingang in het virtuele. Daarbij gaat het 
om:

welke intenties heeft jouw pupil•	
welke motieven en overtuigingen liggen daar-•	
aan ten grondslag
hoe verbindt de speler zich met zijn identiteit, •	
normen en waarden
om uiteindelijk bij zijn zingeving en missie te-•	
recht te komen

In dit virtuele vind je de route naar wat aanvanke-
lijk als onmogelijk werd ervaren. Wij hebben het 
steeds onder de noemer kernbehoeften samenge-
vat. Kernbehoeften die een duidelijke relatie heb-
ben met de onderscheiden temperamenten. Het 

is een voorbeeld van de meerwaarde van Action 
Type. In deze en de twee voorgaande edities van 
VISIE hebben wij tal van invalshoeken gepresen-
teerd.

Over het gemeenschappelijke en het 
unieke

Wie volstaat met het invullen van een MBTI-vra-
genlijst zal onherroepelijk de nadelen daarvan on-
dervinden. Zo’n vragenlijst is niet meer dan een 
hulpmiddel om de geënquêteerde  inzicht in de 
systematiek te geven en jouw eigen waarnemin-
gen nog eens tegen het licht te houden. Pas op dat 
de bevraagden de lijst niet invullen zoals ze graag 
zouden willen zijn, bijvoorbeeld om aan sociaal 
wenselijk gedrag te voldoen. Het gemeenschap-
pelijke van bepaalde types vind je in het tempe-
rament, met zijn kenmerkende intentie, normen en 
waarden, zingeving en kernbehoeften.

Bedenk ook dat je niet te maken hebt met een pro-
fielmatig vaststaand type, maar met een persoon. 
En ieder mens heeft zijn eigen ervaringen mee-
gemaakt, is onderhevig aan eventuele verschillen 
tussen nature en nurture, loopt verschillende ont-
wikkelingsstadia door, enz. Bovendien is er sprake 
van interactie tussen letters waardoor voorkeuren 
een iets andere kleur kunnen krijgen, ze zijn bij de 
één extremer dan bij de ander en last but not least 
geldt dat een persoon in alle vrijheid in situaties 
anders dan langs zijn voorkeuren kan handelen. 
Dat maakt de cirkel rond naar al die unieke men-
sen die op deze aardbol vertoeven.

Waar MBTI de voorkeuren langs de cognitieve kant 
benadert, doet Action Type dat vooral langs de fy-
sieke kant. Het is het verhaal van de motorische 
stijlen, de sportstijl (J of P) en tenslotte de voorkeur 
voor introversie dan wel extraversie (I of E). Een 
benadering die om een geoefend oog vraagt, maar 
zeker voordelen biedt. De uitkomst is stabieler om-
dat bij een typering langs de fysieke kant je eerder 
de authentieke voorkeuren zult achterhalen en zo-

Move to your 
next level
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deel 3 terugblik

doende een eventuele verteke-
ning van de uitkomst door falsifi-
catie van het type elimineert.

Wat wij het liefst doen is de ont-
stane inzichten combineren. Op 
deze wijze ontstaat een com-
pleet beeld en waar de patronen 
elkaar mochten tegenspreken, 
kom je binnen het concept met-
een tot gerichte observatievra-
gen. Zo kristalliseert het type 
zich na verloop van tijd uit en kun 
je als trainer-coach jouw pupil 
nog beter leren begrijpen. Daarin 
zit de kern van het verhaal, alleen 
door spelers in hun voorkeuren, 
mogelijkheden, overtuigingen, 

identiteit, zingeving, etc. beter te begrijpen ben je 
in staat aan te sluiten en jouw pupil echt centraal te 
stellen. Daar moet het dus naar toe.

Action Type is een middel en geen doel 
op zich

Alleen op deze manier komt de weg naar effectieve 
samenwerkingsprocessen tussen jou en jouw spe-
lers open. Juist in het emotionele vind je de link. 
Een trainer-coach die denkt dat hij het kunstje wel 
beheerst graaft zijn eigen graf. Elke dag ontstaat 
er uit de samenwerking met jouw pupillen nieuwe 
kennis, inzichten die je zult moeten gebruiken om 
alles uit de sporter te halen. Niet door ze voorna-
melijk technische, tactische of fysieke kunstjes te 
leren, maar juist door aan te sluiten bij het emoti-
onele en van daaruit naar oplossingen en nieuwe 
opties te leiden. Zo bereik je de volgende stap in 
jouw ontwikkeling en vanzelfsprekend die van jouw 
spelers. Samen op weg naar het mooiste cadeautje 
dat de sport voor jullie in petto heeft, persoonlijke 
groei.

Iedere speler heeft individuele voorkeuren om situ-
aties in training, voorbereiding, wedstrijd of daar-
buiten tegemoet te treden. Action Type zegt dat je 
altijd langs een andere weg kunt (laten) handelen, 
alleen sluit dat pad minder aan en is het daardoor 
meer moeizaam, energienemend, geestdodend en 
vooral minder effectief. Om dit met één voorbeeld-
je te illustreren, het is niet dat een NT-er helemaal 
geen motorisch gevoel heeft, hij zal echter gemak-
kelijker, plezieriger, sneller en met een meer struc-
tureel effect leren als je zijn afhankelijkheid van be-
wegingsbeelden onderkent en langs die route zijn 
ontwikkelingspad effent. Zo werkt het met alle ty-
pes op allerlei gebieden.

In drie VISIE’s hebben wij de meerwaarde van Ac-
tion Type onder de aandacht gebracht. Met een 
verdere verdieping in de toepassing van het instru-
mentarium ben je o.a. in staat:

de natuurlijke voorkeuren van jezelf en die van •	
jouw spelers te herkennen
de spelers op een authentieke manier te bena-•	
deren en daarbij op hun verwachtingen te an-
ticiperen
omgaan met afleiders, spanning en stress han-•	
teerbaar te maken
een open en effectieve communicatiestijl te ge-•	
bruiken 
jouw observatievermogen te verbeteren o.a. •	
door de individuele motoriek in relatie tot de 
spelsituatie te begrijpen
te profiteren van een nieuw en dieper begrip •	
van de MBTI® dimensies
jouw diagnostische vaardigheden aanzienlijk •	
uit te breiden
dankzij de verbinding tussen de typologieleer •	
van Jung en het motoriekmodel problemen zo-
wel langs de psychologische als de bewegings-
technische invalshoek op te lossen

We zijn benieuwd hoe jij de principes van Action 
Type de komende jaren tegemoet treedt. Of je nu 
als een bedachtzame doener (IS), een bedachtza-
me vernieuwer (IN), een actiegerichte doener (ES) 
of een actiegerichte vernieuwer (EN) handelt, geef 
vooral op jouw eigen manier vorm aan het veran-
deringsproces. Ongetwijfeld zal de praktijk soms 
even weerbarstig als enerverend blijken te zijn. Met 
het model van Tuckman (VISIE 66, blz. 37) hebben 
we uitgelegd hoe je hobbels en heuvels overwint 
om het proces uiteindelijk een nog vruchtbaarder 
vervolg te kunnen geven. Geniet van elk stapje 
voorwaarts, hoe subtiel dat ook mag zijn, het be-
waren van echte beginnersgeest vormt nu eenmaal 
de bron voor veel moois.

Afbeelding 41: Relatie tussen tempera-

ment, type en uniciteit

Foto 97: In de emotionele betekenis voor de sporter vind je de 

aansluiting naar effectieve samenwerkingsprocessen
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Met deze VISIE over fysieke voorkeuren en leerprocessen sluiten we ons 

drieluik over Totaal coachen in tafeltennis af. Wij hebben er met veel genoe-

gen aan gewerkt. Uiteindelijk hebben we niet al ons werk kunnen plaatsen. 

Zo wachten de volgende artikelen nog op publicatie.

- Eerst aansluiten, dan leiden: voorbeelden gerelateerd aan aandachtssturing
- Tactische en mentale wedstrijdvoorbereiding en -analyse
- Juiste woorden in het coachmoment
- Visualiseren kun je leren
- Positief zelfbeeld creëren
- Omgaan met anticipatiespanning
- Action Type en de technische wetmatigheden in tafeltennis
- Blikveld en basispositie: het spel rond service en return
- Effectief technische aanwijzingen geven
- Aanleermodellen tegen het licht
- Action Type en de keuze van een passend spelsysteem 
- Teamprocessen in tafeltennis
- Action Type en dubbelspel
- Opbouw van oefenstof
- Van grove naar fijne motoriek en terug

Voor trainers en coaches die net als wij in de ban van Action Type zijn, is er goed 
nieuws. Binnenkort komt de nieuwe website van Peter Murphy en Jan Huijbers in de 
lucht. Neem eens een kijkje op www.actiontype.nl. Met behulp van een register met 
trefwoorden kun je voor het onderwerp dat je zoekt alle kennis, waaronder recente ont-
dekkingen, naar voren halen. Gelukkig krijgen uiteindelijk ook de hierboven genoemde 
artikelen een plaats op die site. Een aantal daarvan achten wij voor een verdere verdie-
ping in onze sport van bijzonder belang, evenals de zestien leertrajecten die wij hebben 
uitgewerkt.

Hopelijk inspireert Action Type jou een nieuwe di-
mensie aan jouw vakmanschap toe te voegen. Om 
dat idee te ondersteunen organiseert de VVTT een 
tweedaagse technische bijscholing over Totaalcoa-
chen in tafeltennis en wel op vrijdag 8 en zaterdag 
9 januari 2010. Waar de VISIE’s 66 tot en met 68 
vooral kennisgericht zijn, staat tijdens de bijscho-
ling het vergroten van praktische kunde centraal. 
In de door de VVTT toegezonden convocatie vind 
je informatie over inhoud, opzet, inleiders, tijden, 
locatie en aanmelding. 

Wij begroeten jou graag op 8 januari aanstaande 
in Schiedam om daar een vervolg te geven aan het 
begeleiden, trainen en coachen met de principes 
van Action Type.

Achim Sialino en Bennie Douwes

van de redactie

Foto 98: De ware beginnersgeest hoort aan iedere leertraject ten grondslag te liggen, 

op welk niveau en op welke leeftijd ook
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van het bestuur

vAn het bestuur
Laat uw e-mailadres achter!
In het afgelopen jaar zijn er verschillende mailings ver-
stuurd: over de jaarvergadering en over de landelijke 
bijscholingen. Helaas blijkt dan dat niet alle bekende 
e-mailadressen die zijn opgenomen in de leden- en 
abonnee-administratie nog actueel zijn. Geïnteres-
seerden blijven helaas verstoken van nuttige informa-
tie. Dus als u eind november 2009 geen mail ontving 
over de bijeenkomst Totaalcoachen in tafeltennis geef 
dan het bestuur bericht van uw nieuwe digitale adres. 
Stuur dit naar secretaris@vvtt.nl.

Opschonen van de bestanden
Voor onze penningmeester is het behoorlijk frusterend 
dat er leden en abonnees bestaan die niet betalen. 
Veel extra werk heeft hij gehad met bellen, mailen, 
aanmanen en nog bleven er posten openstaan. Re-
den voor het bestuur om onze registers op te schonen 
en wanbetalers op een aparte lijst te plaatsen, zodat 
herhaling in de toekomst uit zal blijven.

Op naar het nieuwe jaar
Het jaar 2009 ligt al weer (bijna) achter ons. Ondanks alle 
leuke en mooie activiteiten geen reden om achterover te 
gaan leunen. Ook volgend jaar veel bijzondere bijeenkom-
sten, te beginnen met de Landelijke technische bijeen-
komst over Totaalcoachen in tafeltennis op 8 en 9 januari 
2010. Mogelijk er is nog plek dus aarzel niet en schrijf je 
in. Maar eerst nog de feestdagen met vakantie. Alle be-
stuursleden  wensen u hele prettige Kerstdagen, een vei-
lige jaarwisseling en het allerbeste in het nieuwe jaar.

Tafeltennistrainer als vakman
Een belangrijk uitgangspunt voor de  VVTT is het ver-
beteren van de uitstraling van ons vak. Dat betekent 
dat het bestuur regelmatig met de NTTB besprekin-
gen voert om het trainersvak beter te positioneren 
(voor zowel trainers als bijvoorbeeld docenten voor 
de trainersopleidingen). Daar hoort ook een pas-
sende financiële vergoeding bij. We moeten echter 
heel goed beseffen dat bij een professionele beloning 
ook een professionele instelling hoort. Die twee za-
ken gaan hand in hand en dat biedt enorme kansen 
voor ons. De meeste trainers zullen dan wel op een 
andere manier naar het vak moeten kijken.  Het leve-
ren van kwaliteit en continuïteit zijn daarbij de sleu-
telwoorden.  Om kwaliteit te kunnen (blijven) leveren 
dient een trainer zich constant verder te ontplooien. 
Dat kan onder meer via onze bijscholingen. Wij zijn 
met de NTTB in overleg om vanaf 1 januari ook de 
regionale bijscholingen weer onder te brengen bij de 
VVTT. Daarvoor zal de VVTT ook moeten professio-
naliseren, want we willen dat goed doen en dat kun-
nen we niet garanderen als we dat op vrijwillige basis 
blijven doen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor ons 
huishoudboekje. Het bestuur is bezig de gevolgen 
hiervan door te rekenen en de invloeden hiervan op 
de contributie zullen bij de ledenvergadering in het 
voorjaar van 2010 worden besproken.

sAMenstelling 

bestuur
VOORZITTER

Luc Janssen
Nieuwstraat 17, 
3111 JN  Schiedam, 
tel. 06-10709085, 
e-mail: voorzitter@vvtt.nl
Leidt de bestuursvergaderingen 
en de algemene ledenvergade-
ringen. Vertegenwoordigt de 
vereniging naar buiten.

SECRETARIS

Leks van Koppen
Hammarskjöldlaan 303,
2286 HG  RIJSWIJK ZH,
070-3930680, 
e-mail: secretaris@vvtt.nl
Verzorgt de agenda’s en versla-
gen van de bestuursvergaderin-
gen en algemene ledenvergade-
ringen. Verzorgt het jaarverslag 
van de VVTT. Verzorgt de leden- 
en abonneesadministratie en de 
interne en externe correspon-
dentie. Onderhoudt contacten 
met de webmaster van de VVTT 
en met de roulerende hoofdre-
dacteuren van VISIE.

PENNINGMEESTER

Hans Waterreus
Malusdreef 17, 
3137 BV  Vlaardingen, 
tel. 010-4740111, 
e-mail: penningmeester@vvtt.nl
Verzorgt de financiële admi-
nistratie van de VVTT en de in-
ning van de contributies en de 
abonnementsgelden. Maakt het 
financiële jaarverslag van de 
VVTT en stelt begrotingen op. 
Zorgt voor een volledige inning 
van de deelnemersbijdragen van 
de deelnemers aan de techni-
sche bijeenkomsten.

OPLEIDINGEN EN 
TECHNISCHE 
BIJEENKOMSTEN

Ellen Klatt
Schepenenlaan 11, 
1181 BB  Amstelveen, 
tel. 020-6438145, 
e-mail: ellen@vvtt.nl
en
Ed van den Berg
Laan der Continenten 68,
2404 WC  Alphen aan den Rijn,
tel. 0172–472538, 
e-mail: ed@vvtt.nl
Ellen en Ed zijn verantwoorde-
lijk voor de organisatie van de 
technische bijeenkomsten. Zij 
organiseren de landelijke tech-
nische bijeenkomsten en zijn 
contactpersoon voor de NTTB 
voor opleidingen en technische 
bijeenkomsten voor Jeugd- en 
A-trainers die regionaal door de 
NTTB ge or ga ni seerd worden. Bij 
de organisatie van de landelijke 
technische bijeenkomsten spe-
len onder andere de volgende 
aspecten: planning, onderwerp, 
sprekers/inleiders en plaats/ac-
commodatie.

WEBSITE VAN DE VVTT

De website van de VVTT is www.
vvtt.nl. Webmaster is Wim Kie-
len. Op de website wordt regel-
matig nieuws over de VVTT ge-
publiceerd. De rubriek va ca tu res 
heeft regelmatig een nieuwe 
vraag naar of een nieuw aanbod 
van trainers. Het bestuur wil de 
website vernieuwen en moder-
niseren. Het be stuur ontvangt 
graag uw ideeën hieromtrent, 
zowel wat betreft de inhoud van 
de website als wat betreft uw 
eventuele medewerking hierbij.
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