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De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
technisch beleid en technisch kader. Daarbij 
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers: 
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies 
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie 
is te vinden op www.knhb.nl.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
jongste jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

Zelfregulatie: proactief zijn  
is de sleutel
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door Tynke Toering

De zogenaamde 10.000 uren-regel houdt 
in dat sporters minstens 10.000 uren 
moeten trainen voordat ze een topniveau 
bereiken. Binnen de hedendaagse sport-
praktijk wordt deze regel vaak klak-
keloos toegepast. “We moeten meer 
trainen, anders komen we niet aan onze 
10.000 uren.” Het is echter een misvatting 
dat het alleen om het aantal uren gaat. 
Volgens de ‘deliberate practice theory’ 
van Ericsson en collega’s, waar de regel 
vandaan komt, is hierbij vooral het type 
training van belang.
Dat kwam ook naar voren uit een van de 
eerste studies van Ericsson en collega’s 
(1993) naar het trainingsverleden van 

violisten en hun uiteindelijk niveau. Deze 
studies wezen uit dat het verschil tussen 
degenen die de wereldtop haalden en de 
net iets mindere violisten niet puur het 
totaal aantal uren was dat ze muziekacti-
viteiten hadden gedaan (de bekende 
10.000 uren). En het was ook niet de 
kwaliteit van leraren/instructeurs. Het 
verschil leek met name te zitten in het 
aantal uren dat zij op jonge leeftijd had-
den gestoken in zelf oefenen. Dat deden 
ze zo’n vier uur per dag, geconcentreerd 
en met 100% inzet. De conclusie van dit 
onderzoek was dan ook dat het bij ex-
pertiseontwikkeling gaat om volume in 
combinatie met kwaliteit. 

Om als sporter een topniveau te kunnen bereiken, is het niet alleen zaak om veel trainingsuren te  maken 
(10.000 uren-regel). Ook het type training is volgens de ‘deliberate practice theory’ van essentieel belang. 
Het gaat om gerichte en geconcentreerde training, die niet altijd even leuk is. Een sleutelbegrip hierbij is 
zelfregulatie, een proces dat sporters helpt effectiever te leren. In dit artikel gaan we nader in op zelfre-
gulatie van het leerproces. Wat betekent dit concreet voor een hockeyer? En hoe kun je als trainer/coach 
 zelfregu latie stimuleren?

Zelfregulatie: proactief zijn  
is de sleutel

Wie is Tynke Toering?

Tynke Toering rondde in 2005 
haar masteropleiding (organisa-
tie)psychologie af en in 2007 de 
master bewegingswetenschap-
pen. In datzelfde jaar startte zij haar 
promotieonderzoek, met als titel 
self-regulation of learning and the 
performance level of youth soccer 
players. Binnen dit onderzoek heeft 
ze een vragenlijst ontwikkeld, evenals 
een gedragsobservatie-instrument 
voor zelfregulatie van het leerproces. 
Daarnaast heeft Toering onderzocht 
wat de verschillen in zelfregulatie zijn 
bij jeugdvoetballers op verschillende 
prestatieniveaus. In mei 2011 is ze 
op dit onderzoek gepromoveerd. 
 Momenteel werkt ze als universitair 
docent in oslo op de Norwegian 
School of Sport Sciences en als con-
sultant voor het Norwegian Center 
of Football excellence. Toerings 
aandacht gaat vooral uit naar het ont-
wikkelen en implementeren van toe-
gepast onderzoek dat gerelateerd is 
aan talentontwikkeling in topsport. 
Haar doel is kennis te ontwikkelen die 
zowel wetenschappelijk gefundeerd 
als praktisch bruikbaar is.
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Uren maken is en blijft nodig.



3

opbouwen. Veel mensen verliezen zich 
in hun dromen omdat ze geen plan heb-
ben.” Dat betekent ook dat sporters die 
aan zelfregulatie doen zich ervan bewust 
zijn dat hun ontwikkeling niet vanzelf 
gaat. Als er iets fout gaat, betekent dat 
niet dat het de volgende keer automa
tisch beter gaat.

Zelfregulatie
Ten tweede betekent zelfregulatie van het 
leerproces dat sporters hun ontwikkeling 
monitoren en evalueren. Ze zijn continu 
bezig met de vraag of ze nog steeds op de 
goede weg zijn. Dit proces kan bewust 
en onbewust verlopen. Sporters kunnen 
bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, 
wedstrijdstatistieken noteren of na elke 
training voor zichzelf een aantal korte 
vragen beantwoorden. Binnen het voetbal 
staat onder anderen Ruud van Nistelrooij 
hierom bekend. Meer onbewust is het 
mogelijk dat spelers bijvoorbeeld tijdens 
de training aanvoelen dat hun niveau op 
dat moment niet goed genoeg is. Vervol-
gens proberen ze hun niveau omhoog 
te brengen. De zogenaamde ‘intuïtieve’ 
sporters zullen vaker gebruikmaken van 
dit soort processen.

Zelfreflectie
Een derde onderdeel van zelfregulatie is 
zelfreflectie. Sporters die bezig zijn met 
zelfregulatie houden zichzelf constant 

Zelfregulatie van het eigen 
l eerproces
Dit betekent dat sporters:
•	 weten waar ze naartoe willen; 
•	 	weten hoe ze dat kunnen bewerkstel-

ligen;
•	 	een	ongekende	wil hebben om dat 

doel te bereiken;
•	 	daadwerkelijk	werken aan hun 

ontwikkeling. 

Stapsgewijs plan
Ten eerste houdt dit in dat sporters 
een doel hebben waar ze stapsgewijs 
naartoe werken. Ze hebben een plan 
om nú dingen te bereiken, niet morgen. 
Jij wilt de beste middenvelder van de 
wereld worden? Prima. Maar hoe ga je 
dat doen? Zoals Arsène Wenger, manager 
bij Premier Leagueclub Arsenal, eens 
aangaf: “Het moet concreet zijn, op een 
dag-tot-dag basis, hoe je die droom gaat 

Eigen verantwoordelijkheid
Vertalen we dit naar de sportpraktijk, 
dan zou het zo moeten zijn dat sporters 
die uiteindelijk de wereldtop halen, al 
in hun jonge jaren met meer kwaliteit 
trainen. Het staat buiten kijf dat binnen 
bepaalde sporten aanleg een zekere rol 
speelt, zoals lengte bij basketbal. Maar 
uit het gros van het recente talenton-
derzoek blijkt inderdaad dat trainings-
kwaliteit een bepalende rol speelt bij 
talentontwikkeling. De resultaten wijzen 

erop dat het belangrijk is dat sporters 
zelf verantwoordelijkheid leren nemen 
voor hun ontwikkeling. 
Het is bijna onmogelijk om op jonge 
leeftijd te voorspellen wie de top gaat 
halen. Wat we wel kunnen doen, is spor-
ters helpen om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen, ongeacht hun uiteindelijke 
eindstation. En dat is precies waar zelf-
regulatie van het leerproces een sleutelrol 
kan spelen.
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Stapsgewijs toewerken naar een doel.

Zelfregulatie: proactief zijn is de sleutel

effectieve, non-verbale, positieve coaching.
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mijn sterktes, mijn zwaktes? Op welke 
positie(s) kom ik het best tot mijn recht, 
binnen wat voor soort omgeving? Denk 
na over wat je wilt bereiken en hoe je dat 
gaat doen. Vanaf vandaag. Bestudeer je 
sport, probeer die kennis toe te passen en 
plaats jezelf in een realistisch perspectief. 
Vertalen we dit naar de dagelijkse trai-
ningssituatie, dan moet een speler zich-
zelf de vragen stellen uit figuur 1.  
(zie pag. 5)

Zelfregulatie betekent niet alleen dat 
je een plan hebt. Het houdt ook in dat 
je als speler je grenzen opzoekt en dat 
je regelmatig ‘uit je comfortzone’ stapt. 

nen een jeugdopleiding van een betaald 
voetbalclub in Nederland hoger scoorden 
op zelf reflectie dan spelers op amateur-
niveau. Bovendien bleek dat – binnen 
de groep spelers uit een jeugdopleiding 
– degenen die daarnaast ook door de 
KNVB voor een districts- of nationale 
selectie waren geselecteerd, bij een gelijk 
aantal trai ningsuren per week significant 
hoger  scoorden op zelfreflectie. Het lijkt 
er daarom op dat laatstgenoemde groep 
meer haalt uit hetzelfde aantal training-
suren en dus met meer kwaliteit traint 
(Toering, 2011; Toering et al., 2009).

Zelfregulatie bij een hockeyer
Wat betekent zelfregulatie concreet voor 
een hockeyer? Kort gezegd is het sleutel-
woord binnen zelfregulatie ‘proactiviteit’. 
Vooruitdenken dus. Vooruitdenken is iets 
wat op het hockeyveld belangrijk is, maar 
ook in relatie tot de eigen ontwikkeling 
van spelers. Doe aan zelfanalyse: wat zijn 

een spiegel voor. Wat betekent ‘goed’ 
voor mij? Wat doe ik goed? Wat kan 
beter? Wat moet ik doen om me te ver-
beteren op dit en dat gebied? Waar sta ik 
als sporter? Waar wil ik naartoe? Sporters 
die in staat zijn een realistisch zelfbeeld 
te scheppen en dingen in perspectief te 
zien, zullen zich beter ontwikkelen dan 
anderen. Zij zullen in staat zijn om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
ontwikkeling. 
De bevindingen van mijn promotieonder-
zoek (Universitair Medisch Centrum 
Groningen) ondersteunen deze stelling. 
Bij jeugdvoetballers in de leeftijd van 
12-17 jaar vonden we dat spelers bin-
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Tijd voor zelfreflectie?

Proactiviteit is 
van belang, voor
uitdenken dus!

Blijf als speler uit 
je comfortzone 
stappen
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Alyson Annan vertelde in Hockeyvisie 
van afgelopen juni dat Australische spe-
lers hun eigen planning maken. Vervol-
gens hebben ze contact met de coach 
om hiermee aan de slag te gaan. Volgens 
Annan zou dit in Nederland ondenk-
baar zijn. In het kader van zelfregulatie 
is het belangrijk dat je als speler uit je 
comfortzone blijft stappen. Doe dingen 
die je van nature niet zou doen. Dingen 
die je misschien ook wel helemaal niet 
leuk vindt, maar die je wel een betere 
hockeyer maken. Kies je er als hockeyer 
bijvoorbeeld voor om bij je club te blij-
ven, omdat je het er wel naar je zin hebt? 
Of ga je ergens anders naartoe, waar je 

beelden kunnen zijn dat je bewust een 
sterkere tegenstander kiest tijdens een 
oefening, dat je jezelf extra restricties 
oplegt. Of dat je regelmatig meetraint met 
een oudere/betere groep. 

Ook op carrièreniveau is het van belang 
dat je jezelf blijft uitdagen. Denk je als 
hockeyer op een bepaald moment dat je 
er bent, laten we zeggen als je het natio-
nale team hebt gehaald? Dan kan dat de 
doodsteek voor je eigen ontwikkeling 
zijn. De sport ontwikkelt zich namelijk 
wel door, waardoor de eisen waaraan 
je moet voldoen ook hoger worden. Dit 
is vooral van belang voor jeugdspelers; 
je moet met tegenslag kunnen omgaan, 
maar ook met succes. Bij tegenslag word 
je automatisch uit je comfortzone ge-
drukt, waarmee je moet leren omgaan. 
Succes zelf is echter een comfortzone, 
waarbij je jezelf moet uitdagen als je je 
verder wilt ontwikkelen.

Het grootste gevaar voor topsporters 
in termen van hun ontwikkeling is de 
comfortzone. Als je alles uit jezelf wilt 
halen, dan betekent dat 100% inzet, 100% 
concentratie en durven jezelf te pushen. 
Het is niet erg om fouten te maken, het 
gaat erom wat je ermee doet. Op de trai-
ning houdt dit in dat je nieuwe dingen 
probeert, dat je uitdaging zoekt. Voor-
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Figuur 1: zelfregulatie in de dagelijkse praktijk.

Specifiek voor 
jezelf trainen is 
essentieel

Voor jezelf specifiek trainen en dan in wedstrijden 
toepassen.

Zelfregulatie: proactief zijn is de sleutel

VOOr dE TrAINING 
Wat is mijn exacte doel voor 
de training van vandaag? Wat 
precies wil ik verbeteren?

TIjdENS dE TrAINING 
Hoe zorg ik ervoor dat ik gefo-
cust blijf? Hoe ‘meet’ ik of ik 
vooruitga?

NA dE TrAINING  
Heb ik mijn trainingsdoel voor 
 vandaag bereikt? Wat ging goed? 
Wat kon beter? Waarom heb ik 
mijn trainingsdoel wel/niet  
gehaald?

INZET EN SElf-EffICACy 
Ik doe mijn uiterste best om mijn 
spel te verbeteren en geloof erin 
dat ik me kan verbeteren.

TuSSEN TrAININGEN  
Waar moet ik aan werken? Wat heb ik 
 geleerd van de vorige training? Zijn er  
dingen die ik anders moet aanpakken?  
Wat werkt voor mij en wat niet? Wie kan  
me helpen met dit of dat?
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ken, dat is meestal het punt waarop men 
het laat afweten. Alyson Annan beschreef 
in Hockeyvisie dat je in Nederland zelden 
spelers zelfstandig ziet trainen om de 
individuele skills te verbeteren. Je kunt 
je dan afvragen in hoeverre Nederlandse 
hockeyers het maximale uit hun potentie 
halen.

rol van de trainer/coach
Om aan zelfregulatie te kunnen doen, met 
name binnen de training, is een speler 
ook afhankelijk van zijn leeromgeving. 
Vaak is het probleem voor trainers dat het 
op korte termijn beter werkt om meteen 
te zeggen wat een speler moet doen. Je 
kunt je echter afvragen wat het effect op 
de langere termijn zal zijn. De hockeyer 
blijft dan afhankelijk van de trainer en 
leert niet om zelf na te denken. Dat maakt 
het dan weer moeilijker om zichzelf te 
ontwikkelen. Dit betekent overigens niet 
dat hockeyers die weinig aan zelfreflectie 
doen de top niet kunnen halen. Deze spe-
lers zullen in grotere mate afhankelijk 
zijn van hun trainer(s) of omgeving. Hi-

om het analyseren van videobeelden van 
jezelf of van een speler op jouw positie 
die een bepaald aspect van het spel erg 
goed beheerst.
Vaak weten spelers best wat ze aan zich-
zelf moeten verbeteren en willen ze dat 
ook wel, maar blijft het daarbij. Daad-
werkelijk het veld op stappen, of daad-
werkelijk 100% gefocust een video bekij-

je opnieuw moet aanpassen en opnieuw 
moet bewijzen? Zwemmer Maarten van 
der Weijden bracht een groot deel van 
zijn voorbereiding op de Olympische 
Spelen in 2008 ook niet voor zijn lol in 
een hoogtetent door.

Een ander onderdeel van zelfregulatie is 
dat spelers zelf – of met een aantal an-
deren – specifiek voor zichzelf trainen. 
Dat betekent dat spelers nadenken over 
welke aspecten van hun spel ze moeten 
verbeteren. En dat ze actie ondernemen 
om dat inderdaad te doen. Dat kan op 
verschillende manieren. Het kan gaan om 
het nemen van strafcorners, maar ook 
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Echte topspelers hebben 
nooit excuses

“Hij zei me: ‘Je moet dingen doen. 
Niet zeggen dat je het gáát doen, 
maar dóen.’ een voetballer moet 
zichzelf afmaken, juist die laatste 
twintig procent. extra trainen als 
het kan. Het veld op. geen excuses 
zoeken. Soms hoor ik spelers zeg-
gen: ‘Ik wilde wel, maar de keeper 
niet.’ Nou en? Dan ga je alleen. 
echte topspelers hebben nooit 
excuses. Die maken zichzelf verant-
woordelijk. Ik? Ik denk dat ik in dit 
opzicht echt stappen vooruit heb 
gemaakt.”
Robin van Persie, die kort hiervoor 
met David Beckham had getraind 
(Algemeen Dagblad, mei 2008)

Een speler is 
ook afhankelijk 
van zijn leerom
geving

een speler is ook afhankelijk van de leeromgeving en de rol van de coach.

Weinig ruimte voor eigen 
inzicht

“In Nederland acteren spelers niet 
zelfstandig genoeg. De coach is 
langs de lijn erg dominant. Je ziet 
bij problemen in het veld de spelers 
vragend naar de dug-out kijken. De 
coach wil hier aan alle touwtjes te-
gelijk trekken. (...) ruimte voor eigen 
inzicht en creativiteit is minimaal.”
Alyson Annan (Hockeyvisie 2e, juni 
2012)

Zelfregulatie: proactief zijn is de sleutel
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denken om gefocust te blijven en bepalen 
hoe hij voortgang ‘meet’. Na de training 
evalueren of het doel gehaald is, waarom 
wel of niet en waar hij de volgende keer 
op wil focussen.

Het verschilt per individu hoe zelfregu-
latie werkt. Daarom is het enorm be-
langrijk dat je als trainer jouw spelers 
goed kent. Hierdoor weet je hoe je welke 
speler het best bereikt. De één pikt aan-
wijzingen het best op met behulp van 
bovengenoemd vragenformulier. Voor 
de ander werken korte vragen tijdens de 
training het best. En nummer drie moet je 
tijdens de training met rust laten en na de 
training aanspreken. 
Daarnaast zal de ene speler veel 
van medespelers oppikken door te 
 observeren, de andere speler door met 
de trainer te praten. En weer een ander 
wordt ‘getriggerd’ door het kijken naar 
de training van een topspeler op het 
hoogste niveau. De invloed van topspe-
lers moet niet worden onderschat. Er 
zijn legio voorbeelden van veelbelo-

erdoor kan de kans dat zij hun volledige 
potentie benutten kleiner zijn.
Hoe kun je als trainer jouw spelers hel-
pen nadenken? Mogelijkheden hiervoor 
zijn dat je spelers van tevoren de inhoud 
en het doel van de trainingsweek laat 
weten. Ook kun je individuele trainingen 
en ‘voor jezelf trainen’ opnemen in het 
wekelijkse trainingsschema. Als trainer 
kun je verder korte, reflectieve vragen 
stellen tijdens de training, zonder zelf 
meteen het antwoord te geven. Een an-
dere, simpele mogelijk heid is het gebruik 
van een kort vragenformulier. Hierop 
doorloopt de speler het proces zoals be-
schreven in figuur 1: voor de training een 
exact doel opschrijven, een strategie be-
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vende spelers bij wie een knop omgaat, 
op het moment dat ze naar een topper 
hebben gekeken of met een topper 

Het verschilt per 
individu hoe 
zelfregulatie 
werkt

Zelfregulatie: proactief zijn is de sleutel

op tijd aanwezig om met elkaar dingen te oefenen.

een proces van dagelijks bezig zijn met verbetering.
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immers over het algemeen tussen 30- en 
40-jarige leeftijd ‘met pensioen’ en belev-
en hun top een aantal jaren daarvoor.

Conclusie
Zelfregulatie van het leerproces betekent 
dat sporters actie ondernemen om zich 
te verbeteren. Vaak zijn dit dingen die ze 
normaal gesproken vanuit zichzelf niet 
zouden doen. Dingen die ze vaak ook ab-
soluut niet leuk vinden, maar die ze toch 
doen omdat het hen een betere sporter 
maakt. Het betekent ook dat sporters 
doelen stellen, dat ze nadenken over hoe 
ze die doelen kunnen bereiken. En dat 
ze constant bezig zijn met de vraag of 
ze nog op de goede weg zijn. Daarnaast 
zorgen goede zelfreguleerders ervoor dat 
ze in een omgeving terechtkomen waarin 
ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Zelfregulatie gaat dus verder dan het 
alom bekende Persoonlijk Ontwikkel-
ings Plan (POP), dat twee keer per jaar 
met de trainer wordt besproken. Het is 
een proces waarmee sporters dagelijks 
bezig zijn. Een proces dat sterk kan 
bijdragen aan de effectiviteit van hun 
ontwikkeling.

hebben gepraat of getraind. Goed voor-
beeld doet goed volgen.

Minder moeite, meer kwaliteit
Voor heel jonge spelers is zelfregulatie 
moeilijk. Deze groep kan het best begin-
nen met het inbouwen van simpele rou-
tines. Bijvoorbeeld vijftien minuten voor 
de training al aanwezig zijn om voor zich-
zelf bepaalde (leuke) dingen te oefenen. 
Dat maakt het makkelijker om deze rou-
tines voort te zetten en uit te bouwen. Uit 
onderzoek naar zelfregulatie is namelijk 
gebleken dat het moeilijker is om door te 
zetten bij het uitvoeren van een taak, als 
je niet net daarvoor al iets hebt gedaan 
wat doorzettingsvermogen kost. Kortom, 
als je gewend bent op tijd te zijn, zal je 
dat geen moeite kosten. Je hebt dan meer 
ruimte in je hoofd om door te zetten bij 
andere taken op de training. 
Gevolg hiervan is dat er met meer kwalit-
eit wordt getraind. Mogelijk hebben spel-
ers op den duur minder dan de voorge-
schreven 10.000 uren nodig om hun top 
te bereiken. Dit kan erg belangrijk zijn, 
gegeven het feit dat een sportcarrière 
van relatief korte duur is. Sporters gaan 

Zelfregulatie: proactief zijn is de sleutel
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