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on the true position of the goalkeeper or the relative size of the goal areas to the left and right 

side of the goalkeeper. Importantly, both studies underlined that stimulus strength (i.e., the 

size of the displacement of the goalkeeper from the center of the goal) influenced the 

discrepancy in the accuracy of conscious and unconscious perceptual processes. This supports 

a pertinent prediction from the taxonomy of Dehaene and colleagues for relatively complex 

and dynamic environments.  

The second important prediction of the taxonomy is that the degree of attention toward 

the stimulus (displacement of the goalkeeper or the relative size of the space to left and right 

of the goalkeeper) affects the interaction of conscious and unconscious perceptual processes 

(and hence the extent of the off-center effect). This conjecture was tested in a different sport 

environment, namely, the beach volleyball serve. In beach volleyball receiving players 

normally positioned themselves such that they divide the court in three areas of the same size. 

In this final study, one of the receiving players was displaced in such a way that one of the 

three areas was marginally larger than the other two areas. Different instructions were used to 

direct participants’ attention either toward or away from the position of receiving players. The 

off-center effect arose for both instructions, emphasizing that the effect also occurs in more 

complex environments than penalty kicking, but also that the extent of the off-center effects is 

reduced when participants deliberately pay attention to the players’ positions (i.e., the 

stimulus of interest) while deciding to what area to serve. This supports the second prediction 

from the taxonomy by Dehaene and colleagues. 

 

11. Samenvatting 

 

Recent onderzoek heeft verschillende factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op 

het gedrag en het succes bij het nemen van een strafschop. Dit zijn bijvoorbeeld mentale 

factoren zoals de wijze waarop de schutter omgaat met stress, de waarneming (inclusief het 
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kijkgedrag) van de schutter, en de strategieën die een schutter hanteert. In dit proefschrift 

worden de theoretische en praktische consequenties van twee van die factoren nader 

onderzocht. Dit zijn ten eerste, de wijze waarop het schietgedrag en succes beïnvloed wordt 

door de door de schutter gehanteerde strategie (d.w.z. doelmanafhankelijk en 

doelmanonafhankelijke strategie). En ten tweede de wijze waarop de doelman het 

schietgedrag en succes van de schutter (zonder dat de schutter zich daarvan bewust is) kan 

beïnvloeden (d.w.z. het zogenoemde off-center effect). In totaal werden zes studies 

uitgevoerd, waarvan twee de effectiviteit en de mogelijke risico’s die gepaard gaan met beide 

strafschopstrategieën in kaart brengen, en vier meer licht werpen op de reikwijdte en 

oorsprong van het off-center effect. 

In de eerste studie werd onderzocht of de karakteristieken van kijkgedrag verschillen 

voor de doelmanafhankelijke en –onafhankelijke strategieën, en zo ja, in hoeverre dit 

samenhangt met het verschil in effectiviteit en risico waarmee de twee strategieën 

geassocieerd worden (o.a. in termen van schotnauwkeurigheid), zowel in lage als hoge 

druksituaties. Schutters werden uitgerust met een gaze-tracker en gevraagd hun 

voorkeursstrategie te gebruiken – voor de doelmanafhankelijke strategie wachten tot dat de 

doelman naar een kant duikt en de bal in de tegenovergestelde hoek schieten, of voor de 

doelmanonafhankelijke strategie een kant kiezen voorafgaand aan de aanloop en deze keuze 

vasthouden, onafhankelijk van wat de doelman doet. Ondanks dat de lage en hoge 

druksituaties niet van invloed waren op het kijkgedrag, lieten de resultaten duidelijk zien dat 

het kijkgedrag tijdens de doelmanafhankelijke strategie minder optimaal is dan tijdens 

doelmanonafhankelijke strategie. Zo werd er langer naar de doelman gekeken en korter naar 

de bal. Een belangrijke theoretische en praktische conclusie uit deze studie is dat dit verschil 

in kijkgedrag samenhangt met de nauwkeurigheid van de schoten.  

De tweede studie bracht in kaart in hoeverre beide strafschopstrategieën  

daadwerkelijk door professionele voetballers worden gebruikt en of de verschillen in 
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effectiviteit en risico’s zoals die zijn gevonden in experimentele studies ook gelden voor de 

strafschoppen in internationale wedstrijden. Hiervoor werd een observatie-instrument 

ontwikkeld, waarmee aan de hand van videobeelden van strafschoppen de gehanteerde 

strategie kon worden geïdentificeerd. Met een logistisch regressiemodel kon voor ongeveer 

90% van de strafschoppen (waarvan bekend was met welke strategie ze waren uitgevoerd) de 

correcte strategie worden geïdentificeerd op basis van beoordelingen van een reeks van 

strafschopkarakteristieken. Dit model werd vervolgens gebruikt om de frequentie en 

effectiviteit (d.w.z. succes) van de twee strategieën vast te stellen voor strafschoppen 

genomen tijdens de FIFA Wereldkampioenschappen en de UEFA Europese 

kampioenschappen. Het bleek dat de doelmanonafhankelijke strategie veruit het meest werd 

gebruikt, maar ook dat beide strategieën niet verschilden in effectiviteit. Kortom, als het gaat 

om de strategie is er geen sprake van de perfecte penalty waarmee de kans op succes 

gemaximaliseerd wordt. 

In de resterende studies stond het off-center effect centraal. In het off-center effect 

wordt de beslissing van de schutter links of rechts in het doel te schieten beïnvloed door de 

positionering van doelman op de doellijn. Als de doelman iets uit het midden staat (off-

center), en de schutter zich hier niet van bewust is, dan beïnvloedt dat toch de kant waarnaar 

de schutter schiet: de schutter schiet net iets vaker naar de zijde waar de doelman iets meer 

ruimte laat. De eerste studie in deze reeks onderzocht of dit off-center effect ook kon worden 

aangetoond op het veld met een doelman die de strafschop probeert te keren –eerdere studies 

maakten namelijk allemaal gebruik van kunstmatige situaties in het laboratorium. De 

deelnemende schutters gaven eerst het midden van het doel aan. De doelman ging daar 

vervolgens staan, waarna de schutter de bal schoot. Omdat menselijke waarnemers 

(onbewust) systematische fouten maken bij het waarnemen van het midden van een lijn, werd 

de doelman vrijwel nooit exact in het midden geplaatst. Toch bleken de schutters vaker naar 

de kant te schieten waar de doelman de meeste ruimte liet, behalve wanneer de schutter een 
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doelmanafhankelijke strategie gebruikte en de doelman tegelijkertijd relatief vroeg naar een 

kant bewoog. Met andere woorden, het off-center effect heeft ook zijn uitwerking in meer 

representatieve, complexe en informatierijke situaties. 

De generaliseerbaarheid van het off-center effect biedt de kans om de invloed van 

bewuste en onbewuste waarnemingen op het maken van beslissingen in meer complexe 

natuurlijke omgeving dan abstracte stimuli op een scherm te onderzoeken. Dit gebeurde in 

twee studies waarin de voorspellingen van een invloedrijke taxonomie voor (on-)bewuste 

waarnemingsprocessen van Dehaene en collega’s worden getest. In deze taxonomie wordt 

gesteld dat betrokkenheid van bewuste en onbewuste waarnemingsprocessen afhankelijk is 

van (een combinatie van) de sterkte van de stimulus en de mate waarin de waarnemer de 

aandacht richt op de stimulus. De eerste studie onderzocht dit door daarbij gebruik te maken 

van de zogenoemde line-bisectiontaak, een veelgebruikt paradigma uit de cognitieve 

wetenschap. De deelnemende schutters plaatsen de doelman precies in het midden van het 

doel en namen dan de strafschop. Tijdens de tweede studie namen de deelnemers alleen een 

strafschop wanneer zij dachten (waarnemen) dat de doelman precies in het midden van het 

doel stond, de zogenoemde landmark-discriminationtaak. Beide studies lieten zien dat het off-

center effect een gevolg is van een verschillende sensitiviteit van de bewuste en onbewuste 

waarnemingsprocessen. Dat wil zeggen, in beide studies werden systematische ruimtelijke 

fouten gevonden in de bewuste waarneming (dus bij het positioneren van de doelman of de 

bepaling of de doelman in het midden staat), terwijl voor de daaropvolgende beslissing naar 

rechts of links te schieten onbewust waarnemingsprocessen wel degelijk toegang bleken te 

hebben tot accurate informatie over de ware positie van de doelman of het verschil in ruimte 

links of recht van de doelman. Belangrijk daarbij is dat de sterkte van de stimulus (i.e., de 

grootte van de afstand van de doelman tot het midden van het doel) van invloed is op de 

discrepantie in de nauwkeurigheid van bewuste en onbewuste waarnemingsprocessen. Dit 
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levert bewijs voor een belangrijke voorspelling uit de taxonomie van Dehaene en collega’s 

voor relatief complexe natuurlijke omgevingen.  

De tweede voorspelling van de taxonomie, namelijk dat de mate van aandacht voor de 

relevante stimulus (de positie van de doelman of de relatieve grootte van de ruimte aan 

weerszijde van de doelman), de interactie tussen bewuste en onbewuste 

waarnemingsprocessen beïnvloedt en daarmee de grootte van het off-center effect bepaald, 

werd onderzocht in een andere sportsituatie, namelijk de beachvolleybal service. In 

beachvolleybal staan verdedigers bij de service idealiter zo opgesteld dat ze het veld in drie 

gelijke vlakken opdelen. In de studie werd de positie van een van de spelers zo verschoven, 

dat een van de drie vlakken net iets groter is dan de andere. De deelnemers kregen 

verschillende instructies zodat hun aandacht werd gericht op of weggeleid van de positie van 

de verdedigende spelers. Het off-center effect trad op bij beide instructies, waarmee niet 

alleen aangetoond werd dat het off-center effect ook optreedt in complexere 

beslissingssituaties dan het schieten van een strafschop, maar ook dat het effect kleiner wordt 

wanneer de deelnemers de aandacht expliciet op de positie van de ontvangende spelers 

richtten, zoals voorspeld wordt in de taxonomie van Dehaene en collega’s. 
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