
Skillstrainingen Utrecht Cangeroes

Doel van vandaag: 

• Gedeelde visie op het hoe en waarom 

• .. ?

• .. ?

Met: 

• Praktische voorbeelden

• Behoefte inventarisatie

Samen aan de slag!
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Stages of skill acquisition

• COORDINATION

• The role of the coach is important in helping to shape the learning environment in 
such a way as to allow the learner to (safely) experience a broad array of situations

• CONTROL

• It is important to use practice tasks that resemble the demands of competition so 
that players learn to recognise and understand the key sources of information that 
exist in the typical competitive environment.

• SKILL

• The skills of experts are often described as being energy efficient, highly consistent, 
and extremely adaptable. Based upon prior knowledge of a particular team or 
individual player, experienced performers are better able to predict the likelihood of 
certain events



One size fits all?

• Elke speler is anders, en beweegt ook anders. Er is ook geen one-size-fits-
all bewegingspatroon voor verschillende technieken.

• Zelfs binnen een techniek (bijv. schot) zijn er ontelbaar verschillende
variaties.



Coordination phase

• Rol van de coach is om de spelers de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk
verschillende dingen uit te proberen.

• Laat spelers zelf oplossingen zoeken (ipv constante feedback van coach)

• Teveel restricties (bijv. alleen herhalen van dezelfde patronen in dezelfde setting) werkt
contraproductief

• Blocked practice vs Random practice

• Blocked practice heeft zeker nog een rol bij het aanleren van skills, voornamelijk in deze
eerste fase.  

• Blocked practices zijn doorgaans zeer stabiel, zeer voorspelbaar en vaak nogal repetitief 
van aard. Leveren in eerste instantie wel meer resultaten op, maar blijven minder lang 
hangen.

• Random practices zijn variabeler, en daardoor minder voorspelbaar. Skills trainingen 
zouden spelers mogelijkheden moeten bieden om de bewegingen aan te passen aan de 
veranderingen in omgeving.



Control phase

• Hoe zorg je dat de nieuwe skill ook daadwerkelijk wordt toegepast?

• Functionele variabiliteit = de mogelijkheid van een speler om de beweging aan te
passen aan de veranderingen van de omgeving of omstandigheden.

• Inrichten van een training: zoveel mogelijk doen met verdedigers en/of beperkingen
toepassen (Small Sided Games (SSG))

• Voordeel: spelers kunnen blijven zoeken naar creatieve oplossingen.

• Moeilijkheidsgraad verhogen door meer variabiliteit waardoor spelers nog
meer uitgedaagd worden

• Werken richting de laatste fase: beheersing EN toepassen van de 
beweging/skill



Rol van de coach

• Feedback: focus op wat je wil zien, niet op wat je NIET wilt zien.

• Stel vragen. Vraag aan een speler om uit te leggen waarom ze die keuze
maken. Wat zagen ze en hoe reageerden ze daarop?

• Maak gebruik van video als feedback

• Externe focus vs interne focus

• Extern: focus op de ring bij schot of volg de pass met je ogen

• Intern: zorg dat je elleboog naar binnen staat of klap met je pols

• Impliciet leren vs Expliciet leren

• Gebruik een goed voorbeeld (demonstratie)






