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Talentontwikkeling. Het LTAD-model: een stap vooruit 
of achteruit in de begeleiding van jonge sporters? 
Cees-Jan van der Zweep en Frank C. Bakker 

Cees-Jan van der Zweep (cjzweep@hotmail.com) is afgestudeerd aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen 
(FBW) van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Dit artikel is gebaseerd op zijn literatuurstudie ten behoeve 
van het behalen van zijn masterdiploma en de VSPN-basisaantekening sportspychologie. Frank Bakker 
(fc.bakker@fbw.vu.nl) begeleidde Cees-Jan bij zijn literatuurstudie. 

 

Samenvatting 
Sporters worden op steeds jongere leeftijd begeleid 
in hun sportcarrière. Om de kwaliteit van de bege-
leiding te waarborgen wordt er in veel landen ge-
bruik gemaakt van het Long-Term Athlete 
Development (LTAD)-model. De laatste tijd verschij-
nen er echter kritische berichten over het LTAD-
model vanwege een gebrekkige wetenschappelijke 
onderbouwing. Uit de literatuur blijkt dat het LTAD-
model enkele belangrijke voordelen geniet, maar dat 
er ook enkele kanttekeningen geplaatst moeten wor-
den bij de basisprincipes waarop het LTAD-model 
gebaseerd is. Het LTAD-model lijkt vooral voor de 
begeleiding van jonge sporters een prima leidraad 
voor een brede ontwikkeling. In latere fasen hangt 
het effect van het LTAD-model af van de interpretatie 
en de expertise van de coach. 
 

Inleiding 
De afgelopen decennia heeft sport een belangrijke 
plaats ingenomen op zowel politiek als commercieel 
gebied. Sporters worden daarbij op steeds jongere 
leeftijd begeleid in hun sportcarrière. Talent-
herkenning, het proces waarbij sporters geselecteerd 
worden wanneer zij excelleren in hun sport, speelt 
hierbij een belangrijke rol. De laatste jaren is de 
aandacht echter steeds meer verschoven van talent-
herkenning naar talentontwikkeling. Talentontwik-
keling is het proces waarbij de best mogelijke 
leeromgeving wordt gevormd om jonge sporters te 
kunnen laten excelleren in hun sport. De laatste jaren 
is daarbij het Long-Term Athlete Development 
(LTAD)-model steeds invloedrijker geworden. Doel 
van dit artikel is dit model te beschrijven, en de 
sterke en minder sterke punten ervan in kaart te 
brengen. Op basis daarvan worden enkele aanbeve-
lingen geformuleerd voor het gebruik van het model.  
 

 
 

Figuur 1. De invloed van de drie variabelen (tijd, 
open/gesloten sport en laag/hoog aantal prestatie-
bepalende factoren) op het voorspellen van prestaties. De 
tijdas verloopt van korte termijn linksonder naar de lange 
termijn rechtsboven. Hoe lichter de kleur hoe moeilijker 
prestaties van talenten te voorspellen zijn. L = Low 
(Laag), H = High (Hoog), O = Open (Open), C = Closed 
(Gesloten) ((Vaeyens et al,.2008). 

Om bij sporters op jonge leeftijd uitspraken te doen 
over prestaties later in de carrière worden talent-
ontwikkelingsmodellen gebruikt. De effectiviteit van 
een talentontwikkelingsmodel hangt nauw samen 
met drie factoren (Vaeyens, Matthieu, Williams & 
Philippaerts, 2008). Het open of gesloten karakter 
van de sport is één. Zo zijn roeien, atletiek en wiel-
rennen meer gesloten sporten dan voetbal en tennis. 
Een tweede factor is het aantal prestatiebepalende 
factoren. De derde factor is de leeftijd waarop ge-
middeld genomen topprestaties worden geleverd in 
een tak van sport en daarmee samenhangend de tijd 
die een sporter beschikbaar heeft om die top te be-
reiken. Deze is bijvoorbeeld in het turnen een stuk 
korter dan bij de triatlon. In Figuur 1 is te zien dat 
een talentontwikkelingsmodel het meest betrouw-
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baar is wanneer het aantal prestatiebepalende fac-
toren laag is, de sport een gesloten karakter heeft en 
er op korte termijn een topprestatie geleverd moet 
worden. Roeien, turnen en sprintnummers in de at-
letiek zijn hier goede voorbeelden van. Het is dan 
ook niet voor niets dat het meeste profijt wordt ge-
haald uit talentontwikkelingsprogramma’s binnen 
deze sporten (Vaeyens et al.). 

Het LTAD-model wordt breed gedragen 
Om de kwaliteit van talentontwikkelings-
programma’s te waarborgen worden er verschillende 
modellen gebruikt door nationale sportbonden 
(Martindale, Collins, & Abraham, 2007). Samen met 
Canada hebben verschillende andere Westerse lan-
den gezocht naar een manier waarop zij hun talent-
ontwikkelingsprogramma’s in verschillende sporten 
het beste kunnen organiseren. Een bewegings-
wetenschapper uit Canada, Balyi, constateerde dat 
de focus binnen talentontwikkeling in de eerste 
plaats vooral op resultaat gericht is in plaats van op 
de ontwikkeling van talent waarbij resultaat pas op 
de lange termijn het doel is. Met deze gedachte heeft 
Balyi in 2001 het LTAD-model ontwikkeld 
(http://www.ltad.ca). Het LTAD-model wordt intus-
sen gebruikt door vele nationale sportbonden waar-
onder die van het Verenigd Koninkrijk, Canada en 
Australië. De Nederlandse nationale sportbond 
NOC*NSF heeft ook vertrouwen in het LTAD-model 
getuige het doorvoeren van dit model in alle Olym-
pische sportbonden. Het LTAD-model geniet dus 
groot aanzien en heeft een belangrijke invloed op de 
talentontwikkelingsprogramma’s. 

Tekortkomingen vóór invoering van het 
LTAD-model 
Balyi (2001) vond dat chronologische leeftijd geen 
goede indicator was om een talentontwikkelings-
model op te baseren, vanwege de grote variatie in 
fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling tijdens 
de pubertijd. Balyi baseerde zijn model dan ook op 
de groeispurt (Peak Height Velocity ofwel ‘PHV’). 
De PHV is het moment waarop kinderen hun grootste 
verticale groeispurt doormaken welke afhankelijk is 
van zowel ‘nature’ als ‘nurture’. Gemiddeld gezien 
ligt deze leeftijd bij meisjes op 12 jaar en bij jongens 
op 14 jaar. Door regelmatig lengtemetingen uit te 
voeren bij een sporter kan gekeken worden of de 
sporter zich voor, tijdens of na zijn PHV bevindt. Aan 
de hand van deze gegevens kan het trainingsschema 
voor de sporter aangepast worden. 
 

Naast deze individuele verschillen dient er vol-
gens Balyi (2001) ook rekening gehouden te worden 
met het type sport dat wordt beoefend door de spor-
ter. Ruwweg kan een sporter gekozen hebben voor 
sporten waar op relatief jonge leeftijd gepiekt moet 
worden zoals bij turnen, schoonspringen en kunst-
schaatsen. Anderzijds kan de sporter gekozen heb-
ben voor een sport waarbij pas op latere leeftijd ge-
piekt hoeft te worden zoals bij atletiek, teamsporten 
en in het bijzonder de duursporten zoals hardlopen, 
wielrennen of de triatlon. Voor de sporten waarbij 
op relatief jonge leeftijd gepiekt moet worden, is 
vroege specialisatie minder schadelijk voor de ont-
wikkeling dan wanneer de sporter pas op latere leef-
tijd hoeft te pieken. De factor vroege of late speciali-
satie dient te worden opgenomen in het talent-
ontwikkelingsmodel, aldus Balyi, Way, Norris, 
Cardinal en Higgs (2005). 

De zes fasen van het LTAD-model 
Het LTAD-model beschrijft de ontwikkeling van een 
sporter vanaf jonge leeftijd (6 jaar) tot het moment 
waarop hij of zij de topsport verlaat (25-40 jaar). In 
deze levensfase onderscheidt het LTAD-model zes 
verschillende fasen (zie Figuur 2). De fasen zijn zo-
danig opgebouwd dat de sporter plezier houdt in zijn 
sport en daarnaast vooral in de beginfase gericht 
blijft op ontwikkeling. In latere fasen komt het ac-
cent meer en meer te liggen op het behalen van re-
sultaat en het winnen van wedstrijden 
(http://www.ltad.ca). 

1. FUNdamentals 
De eerste fase wordt FUNdamentals genoemd. In 
deze fase worden algemene basisvaardigheden, 
waaronder beweeglijkheid, balans, coördinatie en 
snelheid ontwikkeld. Dit dient te gebeuren in een 
multidisciplinaire sportomgeving, wat wil zeggen 
dat door de jonge sporter meerdere sporten naast el-
kaar worden beoefend. Daarnaast staat in deze fase 
het plezier in het sporten voorop en is competitie 
met leeftijdsgenoten van ondergeschikt belang. 

2. ʻLearning to trainʼ fase 
In deze fase staat het omzetten van de algemene ba-
sisvaardigheden naar meer sportspecifieke bewe-
gingen centraal. Deze fase wordt ook wel de 
‘Golden age of learning’ genoemd omdat kinderen 
op deze leeftijd (meisjes 8-11 jaar en jongens 9-12) 
sneller vooruitgaan in het aanleren van sport-
specifieke bewegingen dan op andere leeftijden. Het 
is dan ook erg gunstig om tijdens deze fase veel na-
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druk te leggen op de techniek van bewegingen. Voor 
vrijwel alle sporten geldt wel dat tijdens deze fase 
nog niet gespecialiseerd moet worden wat betreft de 
spelpositie van spelers of gekozen moet worden voor 
een bepaalde speelstijl. Dit kan er namelijk voor 
zorgen dat de speler eenzijdig technieken aangeleerd 
krijgt. Hierdoor kan de sporter op latere leeftijd be-
perkt worden in zijn mogelijkheden met drop-out als 
gevolg. Uitzondering hierop zijn de vroegspecialisa-
tiesporten zoals turnen, schoonspringen en kunst-
schaatsen. 

3. ʻTrain to trainʼ fase 
Tijdens deze fase ontwikkelen sporters hun aerobe 
energiesysteem en trainen zij daarnaast hun sport-
specifieke basisvaardigheden. Tegen het einde van 
deze fase wordt er steeds meer getraind op het ont-
wikkelen van het anaerobe en lactische energie-
systeem. Deze trainingen zorgen ervoor dat het aan-
tal trainingsuren in de week stijgt. Deze periode 
vindt plaats tijdens en net na de PHV, bij meisjes ge-
middeld tussen 11 en 15 jaar en bij jongens tussen 
12 en 16 jaar. Hoewel competitie in deze fase een 
steeds grotere rol gaat spelen, blijft het aandeel trai-
ningsuren hoger dan het aantal wedstrijduren. Pres-
teren op de lange termijn staat nog steeds centraal in 
deze fase. Wedstrijden zijn echter wel van belang 
om de trainingen meer doel te geven en tekort-
komingen aan het licht te brengen.  

4. ʻTrain to competeʼ fase 
In deze fase wordt door de sporter bewust één sport 
uitgekozen waarin de sporter wil excelleren. Naast 
trainingen om de sportspecifieke bewegingen en 
tactieken aan te leren wordt ook de competitie met 
tegenstanders belangrijker. De sporters nemen deel 
aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Naast de 
reguliere trainingen en wedstrijden, worden voeding, 
mentale training, blessurepreventie en herstel zeer 
belangrijk. Door de groter wordende hoeveelheid 
training- en wedstrijduren is een goede jaarplanning 
steeds belangrijker om te kunnen pieken op het 
juiste moment en niet overtraind te raken.  

5. ʻTrain to winʼ fase 
In deze fase (18+ bij vrouwen en 19+ bij heren) 
staan wedstrijden centraal. De sporter is in deze fase 
fulltime met zijn sport bezig1 en bereikt nu zijn 

                                                             
1 Of de sporter daadwerkelijk fulltime met zijn sport bezig 
is, hangt sterk af van de sport en de financiële middelen 
van een sporter.  

hoogste niveau. Alle trainingen zijn erop gebaseerd 
om in de wedstrijd zo goed mogelijk te presteren. 
Hierbij wordt gewerkt aan zowel technische, tac-
tische, conditionele als mentale eigenschappen die 
essentieel zijn voor het winnen van wedstrijden. Pe-
riodisering is nog belangrijker dan in de ‘Train to 
compete’ fase omdat de training- en wedstrijdbe-
lasting nog hoger zijn en de gevolgen van blessures 
of een burn-out groter zijn in deze fase.  

6. Active for Life 
In de laatste fase van het proces staat het actief blij-
ven in sport na een topsportcarrière centraal. Door 
goed af te trainen en lang aan sport te blijven doen, 
wordt gewerkt aan een betere gezondheid op latere 
leeftijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Het LTAD-model schematisch weergegeven. 
Vanuit elke fase is het mogelijk door te stromen naar de 
Active for Life fase. Tegelijkertijd wordt de groep die het 
hoogst haalbare nastreeft (‘Trainen om te winnen’) steeds 
kleiner (Balyi, 2001). 

Volgens Balyi (2001) is het van belang dat de op-
bouw van deze zes fasen te allen tijden gehandhaafd 
blijft. Fundamentele basisvaardigheden moeten bij-
voorbeeld eerst beheerst worden voordat sport-
specifieke eigenschappen door de sporter aangeleerd 
kunnen worden. De zes verschillende fasen zijn ge-
baseerd op tien basisprincipes die hieronder kort be-
handeld zullen worden.  

De tien basisprincipes van het LTAD-model 

1. Excellence takes time 
Het eerste basisprincipe berust op de 10.000-uur-
regel van Ericsson (Ericsson, Krampe, & Tesch-
Romer, 1993). Deze onderzoeker constateerde dat 
succesvolle sporters op wereldniveau minimaal 
10.000 uur toegewijd getraind moeten hebben om de 
top te kunnen halen. 
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2. FUNdamentals 
Fase 1 waarin de jonge sporter in aanraking dient te 
komen met veel verschillende sporten wordt in het 
model tevens gebruikt als één van de basisprincipes. 
Onderzoek suggereert dat het essentieel is dat jonge 
sporters vóór hun groeispurt fundamentele basis-
vaardigheden aanleren. Na de groeispurt is het na-
melijk veel moeilijker om deze vaardigheden nog 
aan te leren. Onder basisvaardigheden vallen bij-
voorbeeld lopen, rennen, vangen, gooien, rollen en 
springen. 

3. Specialization 
Specialisatie is een heel belangrijk item in de ont-
wikkeling van een talent. Wanneer specialisatie te 
vroeg plaatsvindt in de carrière wordt de kans op 
succes later in de carrière beperkt. Wanneer er te laat 
wordt gespecialiseerd, mist de sporter mogelijk een 
belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Het tijdstip 
van specialisatie hangt veelal af van het type sport. 
Er bestaan vroegespecialisatiesporten zoals turnen 
en schoonspringen waarbij vroege specialisatie 
noodzakelijk is en er bestaan latespecialisatiesporten 
waarbij deze juist de ontwikkeling van een talent 
remt. 

4. Developmental age 
Jonge sporters maken allemaal op een verschillend 
tijdstip hun groeispurt mee. In veel sporten wordt 
alleen nog steeds geselecteerd op basis van chrono-
logische leeftijd, vermoedelijk om praktische re-
denen. Hierdoor zijn de sporters met een vroege 
groeispurt, en dus een hogere ontwikkelingsleeftijd, 
in het voordeel op deze selectiemomenten. Zoals ge-
zegd, zijn meisjes gemiddeld jonger als zij hun PHV 
bereiken dan jongens. In Figuur 3 is dit aangegeven. 

5. Trainability 
Binnen de ontwikkeling van een talent zijn er perio-
den waarin de sporter gevoeliger (sensitiever) is 
voor bepaalde trainingsvormen, de ‘windows of 
opportunity’. Tijdens de ‘windows of opportunity’ is 
er een verhoogd trainingseffect voor verschillende 
fysiologische en psychologische systemen in het li-
chaam. Deze gevoelige perioden zijn voor vijf ver-
schillende trainingsgebieden verschillend. Deze vijf 
gebieden zijn: uithoudingsvermogen, kracht, snel-
heid, coördinatie en lenigheid. Hoe deze perioden 
ten opzichte van de PHV plaatsvinden is te zien in 
Figuur 3. 

 

 

 
Figuur 3. De ontwikkeling van de vijf trainingsgebieden 
schematisch weergegeven ten opzichte van de PHV. Met 
´snelheid 2´ worden meer explosieve sprints bedoeld in 
vergelijking met ´snelheid´. 

6. Physical, Mental, Cognitive and Emotional 
Development 
Het trainen van een sporter bestaat niet alleen uit fy-
sieke trainingen. Het LTAD-model adviseert een ho-
listische aanpak waarbij naast fysieke trainingen de 
sporter ook op mentaal vlak wordt begeleid. Dit om-
vat ook regels over ethiek, fair play en het op-
bouwen van karakter gedurende de verschillende fa-
sen van het LTAD-model.  

7. Periodization 
Periodisering is één van de belangrijkste 

principes om sporters een topprestatie te kunnen 
laten leveren op het juiste moment. Periodisering is 
voor het grootste gedeelte tijdmanagement waarbij 
het doel is om een maximaal resultaat te behalen op 
het juiste moment met zo min mogelijk 
blessureklachten of kans op overtraining. 
Periodisering breekt trainingsperiodes in maanden, 
weken en zelfs dagen en helpt daarbij de coach om 
zowel de trainingsomvang, de trainingsintensiteit als 
het type trainingen af te stemmen op wat voor de 
sporter ideaal is. 

Frank Bakker� 12/30/12 5:31 PM
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8. Competition 
In het LTAD-model staat per fase de voorgeschreven 
training-wedstrijdverhouding. De kwaliteit en het 
aantal competitiemomenten moet zorgen voor een 
prestatieverbetering bij de sporter. De wensen van 
een coach, ouders en omgeving wat betreft het aantal 
competitiemomenten is hierbij ondergeschikt. Com-
petitie is daarentegen wel essentieel om tekort-
komingen aan het licht te brengen en trainings-
schema’s op tijd bij te stellen.  

9. System Alignment and Integration 
Het LTAD-model promoot communicatie tussen di-
verse sportclubs, sportinstellingen en sportbonden 
om integratie en verdere omkadering van het model 
te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om een beter 
sportsysteem op te bouwen en dit kan alleen met 
medewerking van zowel sportbonden, scholen, ge-
meenten als de regering. Coaches en trainers gebrui-
ken het LTAD-model, maar hierin moeten zij zeer ze-
ker ondersteund worden door sportwetenschappers, 
de gezondheidszorg en de overheid.  

10. Continuous improvement 
Het huidige LTAD-model is nog niet af. Om het LTAD 
verder te verbeteren is een goede samenwerking en 
inbreng nodig van zowel de sporters zelf, hun 
coaches, sportwetenschappers als beleidsmede-
werkers. Door nauwlettend ontwikkelingen op het 
gebied van sportwetenschap, de nieuwste techno-
logie en innovaties in de sportpraktijk te volgen, 
wordt het LTAD-model constant verbeterd en blijft 
het van deze tijd. 
 

Sterke punten van het LTAD-model 
Het LTAD-model is, zoals eerder vermeld, breed ge-
accepteerd door verschillende sportbonden over de 
hele wereld. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 
waarin nagegaan is welke eigenschappen in een 
talentontwikkelingsmodel een positieve uitwerking 
hebben op de ontwikkeling van getalenteerde spor-
ters. 

Een eerste sterk punt van het LTAD-model is de 
nadruk die het legt op de langetermijnontwikkeling. 
Martindale, Collins en Abraham (2007) hebben on-
derzoek gedaan naar de eigenschappen van talent-
ontwikkelingsprogramma’s binnen het Verenigd 
Koninkrijk. Hiervoor zijn 16 coaches uit 13 ver-
schillende sporten geïnterviewd. Uit de resultaten 
van deze interviews bleek dat een samenhangend 
langetermijndoel belangrijk is. Ook bleek dat de 

druk voor talenten vaak te hoog is en deze druk een 
negatief effect kan hebben op hun langetermijn-
ontwikkeling zowel als sporter als persoon. Met de 
zes fasen en het algemene doel waarbij het lange-
termijnresultaat centraal staat, streeft het LTAD-
model een langetermijnaanpak na waarin ontwikke-
ling centraal staat. Deze langetermijndoelstelling 
moet duidelijk zijn bij iedereen die betrokken is bij 
de ontwikkeling van een sporter, zoals coaches, ou-
ders, vrienden en familie. Voorlichting over het 
talentontwikkelingsprogramma aan familie en vrien-
den van de sporter is dan ook essentieel om alle be-
trokken partijen op de hoogte te brengen van de 
langetermijndoelstellingen. 

Het moment van specialisatie is het tweede 
sterke punt van het LTAD-model. Eén van de basis-
principes van het LTAD-model is het moment van 
specialisatie. Dit moment verschilt per sport, maar 
uit de literatuur wordt duidelijk dat vroege speciali-
satie de ontwikkeling van een jonge sporter kan 
remmen. Door op te jonge leeftijd te specialiseren in 
één sport bestaat de kans dat bepaalde basisvaardig-
heden niet worden aangeleerd (Wiersma, 2010). Ook 
kan de motivatie na verloop van tijd afnemen omdat 
de sporter jaar in jaar uit met dezelfde sport bezig is. 
Het is dan ook raadzaam om op latere leeftijd te spe-
cialiseren. Baker (2003) deed onderzoek naar de car-
rières van jonge sporters. Hij geeft in zijn artikel aan 
dat op latere leeftijd specialiseren een goede, alter-
natieve weg is voor het op jonge leeftijd beginnen 
met de sport. Het is echter wel van belang dat de on-
derliggende prestatiebepalende factoren dezelfde 
zijn binnen de naast elkaar beoefende sporten. Het 
LTAD-model streeft specialisatie op latere leeftijd na 
en benadrukt daarbij dat de verschillende sporten die 
beoefend worden ‘dicht bij elkaar dienen te staan’.  

De behoefte aan een geïntegreerd systeem, waar-
bij alle mogelijke betrokken partijen van lagere 
scholen tot overheidsinstanties deel uit maken, is een 
ander belangrijk resultaat uit het onderzoek van 
Martindale et al. (2007). Dit is het derde sterke punt 
dat als één van de tien basisprincipes in het LTAD-
model beschreven staat. Verder toont het onderzoek 
van Martindale et al. aan dat een talentontwikke-
lingsmodel het meest effectief is wanneer het model 
elke fase van een sportersloopbaan beschrijft. Ple-
zier, passie en het opbouwen van basisvaardigheden 
staan hierbij centraal. Het LTAD -model beschrijft de 
carrière van een sporter vanaf jongs af aan tot aan 
het hoogste niveau. 

Het vierde sterke punt in het LTAD-model is het 
basisprincipe van de zogenoemde ‘windows of 
opportunity’ (zie ‘trainability’, het vijfde basis-
principe) ofwel kritieke perioden waarin belangrijke 
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beslissingen worden genomen die later niet herhaald 
of ongedaan gemaakt kunnen worden (Scott, 1986). 
Scott voegt hier de term ‘sensitieve perioden’ aan 
toe om te verwijzen naar perioden waarin talenten in 
ontwikkeling het meest gevoelig zijn voor training 
van bepaalde vaardigheden. Deze vaardigheden 
kunnen nog wel buiten de gevoelige perioden om 
aangeleerd worden, maar het trainingseffect zal 
minder groot zijn. Onderzoeken van Viru, Loko, 
Harro, Volver, Laaneots en Viru (1999), Beunen en 
Malina (1988), Kemper en Verschuur (1985), en 
Sjodin en Svedenhag (1992) ondersteunen de hypo-
these over het bestaan van ‘windows of 
opportunity’. Er moet hierbij echter ook een kant-
tekening gemaakt worden. Uit de literatuur blijft on-
duidelijk of het kritieke perioden betreft waarin be-
paalde basisvaardigheden aangeleerd moeten wor-
den of dat het eerder sensitieve perioden betreft 
waarbij het de voorkeur geniet om in deze fasen ba-
sisvaardigheden aan te leren. In de volgende para-
graaf meer over de kanttekeningen die worden ge-
plaats bij de ‘windows of opportunity’. 

Minder sterke punten van het LTAD-model 
Een aantal basisprincipes in het LTAD-model steunt 
op de aanwezigheid van de ‘windows of 
opportunity’. Volgens Bailey, Collins, Ford, 
MacNamara, Toms en Pearce-March (2010) is er 
echter geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont 
dat het aanleren van vaardigheden buiten deze 
‘windows’ om schadelijk kan zijn voor de ontwik-
keling of een teruggang in resultaat betekent. Bailey 
et al. geven wel aan dat het mogelijk is dat de spor-
ter hierdoor zijn beste prestaties later in zijn ontwik-
keling bereikt. Uit het onderzoek van Barnett, Van 
Beurden, Morgan, Brooks en Beard (2009) blijkt dat 
één jaar lange intensieve trainingsperiode geen ef-
fect heeft op prestaties zes jaar later. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd met kinderen van 6 tot 9 jaar oud. 
Zoals bij de bespreking van Figuur 3 werd aange-
geven, zijn er wel aanwijzingen voor het bestaan van 
de ‘windows of opportunity’, er moet echter meer 
onderzoek verricht worden om een uitspraak te kun-
nen doen of deze periode ook allesbeslissend is in de 
ontwikkeling van een jonge sporter. Ford et al. 
(2010) geven in hun reviewartikel aan dat de kritieke 
perioden beter beschreven kunnen worden als ge-
voelige perioden, waarin er extra winst kan worden 
behaald bij trainingen. Buiten deze perioden kan ook 
winst geboekt worden, zij het dat deze dan kleiner is. 
De term ‘windows’ die duidt op een periode waar-
buiten niets mogelijk is, lijkt dan ook verkeerd ge-
kozen. 

Een tweede punt van kritiek is de extrapolatie 
van onderzoeksresultaten van volwassenen naar 
jonge sporters. De huidige talentherkennings- en 
talentontwikkelingsprogramma’s zijn vaak geba-
seerd op de aanname dat prestatiebepalende factoren 
bij volwassen sporters geëxtrapoleerd kunnen wor-
den naar jonge sporters (Morris, 2000; Vaeyens et 
al., 2008). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit 
echter lang niet altijd gerechtvaardigd. Ten eerste 
omdat prestatiebepalende factoren die gemeten wor-
den op 10 of 15 jarige leeftijd niet hetzelfde hoeven 
te zijn als de factoren die bij volwassenen prestatie-
bepalend zijn. Ten tweede is er geen wetenschap-
pelijk bewijs dat de prestatiebepalende factoren con-
stant blijven gedurende de ontwikkeling van een 
jonge sporter tot volwassen topsporter. Morris bena-
drukt daarom het belang van longitudinaal onder-
zoek om te kijken welke factoren bij jonge sporters 
de topprestaties bij volwassenen kunnen verklaren. 

Ook het gebruik van de chronologische leeftijd is 
een kritiekpunt. Er blijkt namelijk sprake van een 
relatief leeftijdseffect2 dat geconstateerd is in ver-
schillende sporten (Musch & Grondin, 2001). Dit 
duidt erop dat binnen talentontwikkelings-
programma’s nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt 
wordt van chronologische leeftijd in plaats van de 
ontwikkelingsleeftijd. Ook de hoofdfasen van het 
LTAD-model zijn gebaseerd op chronologische leef-
tijd, terwijl in de basisprincipes juist de ontwik-
kelingsleeftijd wordt benadrukt.  

Een belangrijke eigenschap van een talent-
ontwikkelingsmodel is de mogelijkheid tot instro-
ming van laatbloeiers in latere fasen van het model 
(Martindale et al., 2007). Laatbloeiers zijn sporters 
met een gemiddeld groter doorzettingsvermogen die 
om verschillende redenen (vaak blessures) niet bij 
eerdere selecties zijn opgevallen (Phillips, David, 
Renshaw, & Portus, 2010). Bij een dynamisch 
talentontwikkelingsmodel kunnen deze sporters hal-
verwege het traject instromen. Het LTAD-model 
maakt onderscheid tussen vroege en late ontwik-
keling van sporters, maar stelt vast dat het doorlopen 
van de verschillende stappen altijd in dezelfde volg-
orde moet plaats vinden (Balyi, 2001). Het valt te 
betwijfelen of deze leeftijden en de volgorde waarin 
de fasen zich opvolgen te handhaven zijn wanneer 
laatbloeiers de mogelijkheid gegeven wordt om in te 

                                                             
2 Met een relatief leeftijdseffect wordt bedoeld dat jonge 
sporters vaker in het eerste kwartaal na een peildatum 
geboren zijn. Deze peildatum kan per sport verschillen, 
maar is bij de meeste sporten 1 januari. In een groep jonge 
sporters zijn dus relatief meer jongens en meisjes geboren 
in de maanden januari, februari en maart dan in andere 
maanden van het jaar.  
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stromen. Door deze laatbloeiers uit te sluiten, ver-
dwijnt er echter wel een groep sporters die op latere 
leeftijd tot bloei komt en ook op topniveau vaak 
goed blijkt te presteren (Philips et al., 2010).  

De onderwaardering van de psychologie is een 
vijfde kritiekpunt. Onderzoek van Morris (2000) laat 
zien dat trainers en coaches psychologische eigen-
schappen als toewijding en mentale voorbereiding 
herkennen als zijnde zeer belangrijk voor de ontwik-
keling en mogelijke progressie van een sporter. Dat 
de psychologie onterecht een bijrol speelt in de 
talentontwikkeling blijkt ook uit de studies van 
Bloom (1985) en Regnier, Salmela en Russel (1993). 
Gedurende de ontwikkeling van een jonge sporter 
wordt het aandeel ‘natuurlijke aanleg’ in de uitein-
delijke prestatie steeds kleiner. Tegelijkertijd wordt 
het aandeel dat mentale conditie levert in de pres-
tatie steeds groter (zie Figuur 4). Dit geldt tevens 
voor de tactische vaardigheid, terwijl het aandeel 
van fysieke en technische capaciteiten op eenzelfde 
niveau blijft gedurende de ontwikkeling (Bloom; 
Regnier et al.). 

 

 
Figuur 4. Het aandeel van de verschillende vaardigheden 
(natuurlijke aanleg, mentale conditie, fysieke conditie, 
technische vaardigheid en tactische vaardigheid) in de 
ontwikkeling van een talent. Zijn loopbaan is in dit figuur 
opgedeeld in drie fasen van jong (binnenste ring) tot vol-
wassene (buitenste ring).  

Gezien bovenstaande resultaten lijkt het onterecht 
dat de psychologie een ondergeschikte rol speelt in 
het LTAD-model. Een multidimensionale aanpak is 
vereist om alle psychologische factoren die de pres-
tatie beïnvloeden in kaart te brengen en te onder-
zoeken welke factoren bij jonge sporters resultaten 
zouden kunnen voorspellen op latere leeftijd. Hier-
naar is zowel op het gebied van persoonlijkheids-
kenmerken als op het gebied van mentale vaardig-
heden nog te weinig onderzoek gedaan. 

Een zesde punt van kritiek is de compensatie-
strategie. Het multidimensionale karakter van het 
begrip ‘talent’ zorgt er ook voor dat sporters hun 
mindere kwaliteiten, bijvoorbeeld een gebrek aan 

kracht, kunnen compenseren met sterkere kwali-
teiten, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen (Abbott 
& Collins, 2004). Deze compensatie-strategie maakt 
het lastig om voorspellingen te doen over prestaties 
in de toekomst (Bartmus, Nuemann, & de Marées, 
1987). In het LTAD-model wordt niet ingegaan op de 
compensatie-strategie.  

Een laatste punt van kritiek is het gebrek aan in-
dividuele begeleiding op latere leeftijd. Uit onder-
zoek van Martindale et al. (2007) komt naar voren 
dat één van de belangrijkste kenmerken van een 
talentontwikkelingsmodel de individuele begeleiding 
is. Iedere sporter heeft namelijk zijn eigen persoon-
lijke formule om het beste uit zichzelf te halen. In 
het LTAD-model is die individuele aanpak ten dele 
terug te vinden. Door het gebruik van de PHV is er 
aandacht voor individuele verschillen. Zoals eerder 
opgemerkt wordt echter in de hoofdfasen gebruik 
gemaakt van chronologische leeftijden. Dit is incon-
sequent en werkt een verkeerd gebruik van het 
LTAD-model in de hand. Phillips, David, Renshaw en 
Portus (2010) pleitten in hun artikel om het LTAD-
model als leidraad te gebruiken en belangrijke pres-
tatiebepalende factoren voor ieder individu apart te 
beschrijven. Ook in het artikel van Buijserd (2011) 
komt naar voren dat succesvolle voetballers een in-
dividuele benadering zeer waarderen en erg belang-
rijk vinden in hun weg naar de top. 

Een ander voorbeeld van inconsequentie is de 
10.000-uurregel van Ericsson et al. (1993). Deze 
eendimensionale benadering van ‘deliberated 
practice’ ofwel toegewijde training staat haaks op 
het proces van individualiserende talentaanpak 
(Starkes, 2000). De 10.000-uurregel stelt namelijk 
dat elk individu ongeacht de sport of taak 10.000 uur 
toegewijde training nodig heeft om de top te halen. 
De 10.000-uurregel, tevens één van de tien basis-
principes, lijkt daarnaast ook tegenstrijdig met de 
onderzoeksresultaten over het al of niet vroeg 
specialiseren binnen sporten. Om deze 10.000 uur 
toegewijde training te halen is het gewenst eerder te 
specialiseren waarmee een brede ontwikkeling van 
fundamentele basisvaardigheden in de knel komt. 
Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Baker, Côté 
en Deakin (2005) dat toptriatleten wel meer trai-
ningsuren hebben gemaakt dan niet-toptriatleten, 
maar dat de relatie tussen het aantal trainingsuren en 
het prestatieniveau niet zo lineair loopt als dat 
Ericsson et al. (1993) beweren. 

 

Conclusie 
Aan de hand van bovenstaande analyse van de sterke 
en minder sterke punten van het LTAD-model kan 
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geconcludeerd worden dat er redelijk wat weten-
schappelijk en empirisch bewijs is om het LTAD-
model in deze vorm te handhaven in diverse we-
reldwijde organisaties. De documentatie die op de 
website staat van het LTAD-model is deels gebaseerd 
op wetenschappelijke informatie, maar in het docu-
ment worden aannames gedaan vanuit de praktijk 
die niet altijd wetenschappelijk gefundeerd zijn. In 
het document wordt daarover het volgende gezegd:  

This document is fully based on and 
supported by the coaching and exercise 
science literature, but it is written 
particularly for coaches and technical and 
administrative sport leaders. Although some 
of the generalizations may seem to be too 
vague from a scientific point of view, our 
extrapolations are drawn because decisions 
must be made, despite the paucity of scientific 
studies and data in the area. Thus, the art of 
coaching plays a significant role in our 
model. (Balyi, 2001). 

Door een goede afweging te maken van zowel prak-
tische als wetenschappelijke voor- en nadelen kan er 
een uitspraak gedaan worden of het LTAD-model een 
stap voorwaarts of achterwaarts is in de talent-
ontwikkeling. Het LTAD-model benadrukt de lange-
termijnontwikkeling en verbindt verschillende in-
stituten en organisaties aan elkaar om zo jonge 
sporters de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen 
zonder zich daarbij al te druk te maken over de 
kortetermijnresultaten. De chronologische leeftijden 
die het starten en eindigen van een fase bepalen gaan 
echter in tegen de kennis over gevoelige perioden in 
de ontwikkeling van een talent. Ook wordt hiermee 
de kans ontnomen voor laatbloeiers om zich goed te 
ontwikkelen. Deze inconsequentie is een belangrijke 
tekortkoming in het LTAD-model. Daarnaast is de 
interpretatie van de coach belangrijk om het LTAD-
model toepasbaar te maken voor de sport waarin de 
coach werkt en aan te passen aan de groep sporters 
die de coach traint. Door meer longitudinaal onder-
zoek verbetert het inzicht in prestatiebepalende fac-
toren die op latere leeftijd een rol spelen. Hierdoor is 
het voor coaches en trainers makkelijker het LTAD-
model goed te interpreteren. Desalniettemin lijkt het 
LTAD-model geschikt om jonge sporters richting de 
topsport te begeleiden. Hierbij moet echter de kant-
tekening gemaakt worden dat de uiteindelijke uit-
werking van het LTAD-model afhangt van de exper-
tise van de coach. Het LTAD-model moet hierbij ge-
hanteerd worden als richtlijn en niet als gouden 
standaard. Het LTAD-model is dan ook een stap in de 
goede richting, maar verdient de nodige voorlichting 

om goed te worden uitgevoerd door trainers en 
coaches.  

Aanbevelingen  
Het LTAD-model lijkt geschikt om jonge sporters 
met meerdere sporten in aanraking te laten komen en 
zoveel mogelijk fundamentele basisvaardigheden 
aan te leren. Daarna zal de uitwerking van het LTAD-
model afhangen van de interpretatie van de trainer of 
coach. Voorlichting speelt hierbij een belangrijke rol 
om coaches en trainers bewust te maken dat het 
LTAD-model geen gouden standaard is. Het LTAD-
model zal gebruikt moeten worden als een richtlijn 
die aanpassingen vereist van de trainer of coach toe-
gespitst op de uitgeoefende sport en de groep spor-
ters.  

De sportwetenschap heeft de taak om meer lon-
gitudinaal onderzoek te verrichten naar de carrière 
van jonge succesvolle sporters. Hierdoor komt er 
meer inzicht in de prestatiebepalende factoren die op 
latere leeftijd tot succes leiden. Door het model 
steeds verder uit te breiden en te specialiseren wordt 
de kans kleiner dat een trainer of coach een ver-
keerde interpretatie geeft aan het LTAD-model. Het 
LTAD-model is een stap in de goede richting, maar 
meer onderzoek en een goede voorlichting aan trai-
ners, coaches, ouders en sporters zelf is noodzakelijk 
om met het LTAD-model successen op de lange ter-
mijn te boeken. 
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Column 

Laatste 
Ad Dudink 

 

Wie in een competitie als laatste eindigt, degradeert. 
Hoe voelt dat? Worden topspelers bij deze onder-
gang begeleid? Zegswijzen als “volgende keer 
beter” snijden geen hout. In de eredivisie voetbal 
zijn de spelers van clubs als VVV en Roda JC onbe-
kenden. Vergelijk dit eens met de aandacht en de 
foto’s over een club als Ajax. Ronald de Boer, wie 
kent hem niet. Maar hoe de huidige trainer van 
Willem II heet? 

Wat gebeurt er met je als je ondanks alle inspan-
ningen niet geselecteerd wordt voor het eerste elftal 
of voor het nationale team? Geen kans meer op pro-
fessionele begeleiding, geen inkomsten en zeker niet 
meer in de publiciteit. Terug naar af zonder mentale 
hulp. De negatieve spiraal laat zich raden, maar in de 
tekstboeken sportpsychologie krijgen afgeschreven 
sporters vrijwel geen aandacht. Hun belevingen tel-
len niet mee in een wereld die louter interesse heeft 
voor de weg naar de overwinning. 

Op de wereldranglijst van toptennissers lees ik 
als eerste de naam van Robin Haase. Ja, die kennen 
we. Maar, hoeveel sportliefhebbers zullen zich een 
beeld vormen bij de naam van Bobbie de Goeijen? 
Hij staat op plek 1891. Ja, hij doet zijn naam in 2012 
nog geen eer aan. Wie onder aan een ranglijst staat, 
weet dat dit vrijwel geen nieuwswaarde heeft. Al-
leen de naaste familie en de buren geven dan een 
schouderklap. Heeft de geringe aandacht voor de 
allerlaatsten prestatiegevolgen? Zijn er sport-
psychologen geweest die hierover gepubliceerd heb-
ben? 

De kans is groot dat sporters onderaan de rang-
lijst nauwelijks meer kunnen rekenen op psychische 
hulpverlening. Want wie zal dat betalen? De mentale 
ondersteuning richt zich vooral op de oorzaken van 
mindere prestaties bij toppers. De mentale trainer die 
leeft in de overtuiging dat zijn aanpak succesvol is, 
zal dit ongetwijfeld het liefst bewijzen door de uit-
komsten van de behandeling. De club die des-
ondanks blijft verliezen en zelfs degradeert zal mo-
gelijk overwegen toch maar een andere mentale trai-
ner aan te nemen. Als een sportpsycholoog zegt “ik 
heb haar begeleid hoor”, weet je zeker dat het een 

verwijzing naar succes is. Dankzij de behandeling 
presteert ze weer op topniveau.  

Onlangs las ik een artikel over hulpverlening en 
de verschillen in zorgbehoeften. Iemand met ZZP8 
ontvangt aanzienlijk meer steun dan iemand met 
‘zorgzwaartepakket’ 3. In de sportwereld is het ge-
wicht van het mentale zorgzwaartepakket precies 
andersom. Hoe beter je presteert, hoe meer mentale 
ondersteuning. Het gevolg daarvan is dat iemand die 
degradeert vrijwel niet meer geholpen wordt.  

Net geen podiumplaats, klinkt nog goed. Bij 
schaatsen hoor je dat dus dikwijls uit de mond van 
de reporter. Iemand die een tikkie tekort komt, mag 
in elk geval rekenen op naamsbekendheid. In een 
bekende wielerronde krijgt de strijd tussen de laatste 
renners geen enkele aandacht. Alleen als de achter-
stand het gevolg is van een ernstige valpartij komt 
de renner even in beeld. Hoe voelt het als wieler-
knecht als je hoort dat je kopman weer niet in het 
klassement is gestegen? Krijg je als waterdrager dan 
geen droge mond? Favoriete marathonlopers op 
grote achterstand kiezen veelal voor eerder uit-
stappen. Dat voorkomt immers dat je tot de laatste 
groep behoort en een conditiesmoes is gauw ge-
vonden. 

 
Ten slotte. Wat zou er gebeuren als de zwakken in 
de sportsamenleving veel meer aandacht krijgen en 
in het zonnetje worden gezet? En, laat elke mentale 
begeleider eens wat meer nadenken over de zegs-
wijze: Lest best. 
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Frank Bakker redigeerde… 
Ad Dudink & Rob Pijpers  

 

Dat Frank Bakker de sportpsychologie in ons land 
op de kaart heeft gezet is anno 2012 een bekend 
gegeven. Zijn inzet voor de vereniging telt vele uren 
en wie Frank een beetje kent, weet dat in zijn 
agenda’s meer dan twee duizend uren notities staan 
voor VSPN-activiteiten. Ja, je moet er als initiatief-
nemer wat voor over hebben. 

In 2012 is het 25 jaar geleden dat het NIP dr. F.C. 
Bakker benaderde om de mogelijkheid te onder-
zoeken om de sportpsychologen in ons land een 
gezicht te geven. Daartoe werd een werkgroep 
gevormd. In de woorden van Frank (2009): De sa-
menstelling was bijzonder te noemen in die zin, dat 
zowel psychologen als bewegingswetenschappers 
eraan deelnamen. De gangbare animositeit tussen 
sportpsychologen en bewegingswetenschappers die 
in verschillende landen voor problemen zorgt, werd 
door deze aanpak in de kiem gesmoord. Wel bekent 
hij dat er tijdens de bijeenkomsten vaak sprake was 
van heftige discussies en forse meningsverschillen 
over de toekomst van de sportpsychologie. 
Uiteindelijk mondden de activiteiten van de 
werkgroep uit in een zelfstandige vereniging, los van 
het NIP.  

Op 7 oktober 1989 om 10.30 uur opent Frank in 
Amsterdam de oprichtingsvergadering van de VSPN, 
de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. 
Er zijn 25 aanwezigen. Om 12.00 heeft het eerste 
bestuur namen gekregen: Frank Bakker (voorzitter), 
Geert Savelsbergh (secretaris), Frits Avis, Ad 
Dudink en Rico Schuijers. In de middag vindt er ter 
gelegenheid van de oprichting een symposium 
plaats. Sprekers zijn Erwin Hahn, Jeff Summers, 
Ronald Florijn, Nico Rienks en Hans van Wissen. In 
de eerste VSPN-uitgave over de sportpsychologie 
(1990) kan men hun bijdragen lezen. 

Over de rol die Frank als voorzitter in de begin-
periode heeft gespeeld, kunnen we natuurlijk veel 
verhalen. Onze invalshoek is evenwel beperkt, want 
de bril waarmee we naar hem kijken is die van het 
Sportpsychologie Bulletin. In dit bekende tijdschrift 
dat dit jaar de 23e editie beleeft, is hij voortdurend 
redactievoorzitter geweest. Hier enkele kleurrijke 
herinneringen van ons als redactieleden. 
 

De 22 jaargangen van het Bulletin laten zich opdelen 
in vijf uiterlijke kenmerken, vijf vormgevingen die 
menig (?) sportpsycholoog zich zal herinneren. 

1. Kaftloze periode: 1990 - 1992 
Hier de eerste zinnen die voorzitter Frank schrijft: 
‘Het begin is er. Na alle beslommeringen rond het 
oprichten van de Vereniging voor Sportpsychologie 
in Nederland, inclusief het probleem hoe leden van 
een vereniging kunnen besluiten tot oprichting van 
die vereniging zolang zij daar geen lid van zijn, is 
hier het eerste levensteken van de VSPN (…) het 
Bulletin is een belangrijk onderdeel van de VSPN-
activiteiten. Het vormt immers de meest elementaire 
vorm van communicatie tussen de leden en het uit-
brengen zal telkens een hoge prioriteit krijgen.’ 

Een jaar later richt ons tijdschrift zich op een 
bredere groep. In het voorwoord schrijft Frank: ‘Dit 
eerste nummer van de tweede jaargang van het 
Sportpsychologie Bulletin markeert een belangrijke 
verandering. De samenwerking tussen de Vlaamse 
Vereniging voor Sportpsychologie (VVSP) en de 
VSPN heeft geresulteerd in een gezamenlijke uitgave. 
Vanaf nu is het een Belgisch/Nederlandse pro-
ductie.’ In het december nummer van 1991 schrijft 
de Vlaamse collega Yves Vanden Auweele in het 
voorwoord: ‘Dat het Bulletin evolueert tot een ‘echt’ 
tijdschrift moge voor de lezer blijken uit de nieuwe 
lay-out van dit nummer.’ Yves doelt hiermee op de 
weergave in twee kolommen. Dat dit door omstan-
digheden niet altijd lukte, legt Frank uit in het 
december nummer van 1992. Er verschijnt dan ook 
een nieuwe rubriek ‘sportpsychologie in de pers’. 

2. Groene periode: 1993 - 2003 
Het eerste nummer met het groene kaft geeft het 
Bulletin een nieuw gezicht. We zijn weer een stap 
verder in de richting van een ‘echt’ tijdschrift, aldus 
de eerste zin in het voorwoord. Dit geldt volgens 
Frank niet alleen voor de vormgeving, maar ook 
voor de inhoud. Het accent ligt meer op artikelen en 
minder op de mededelingen van beide verenigingen. 
In december 1999 verschijnt voor de eerste keer in 
de geschiedenis van het Bulletin de rubriek 
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‘Interview met…’, een onderdeel dat zou uitgroeien 
tot een gewaardeerd onderdeel van het tijdschrift. 

3. Blauwe periode: 2004 - 2008 
Wie de voorkant van het eerste blauwe tijdschrift 
(jaargang 15) nauwkeurig leest, ontkomt niet aan de 
zin: ‘Het Sportpsychologie Bulletin is een redac-
tioneel onafhankelijk tijdschrift voor de VSPN en de 
VVSP.’ Als toelichting staat aan de binnenkant van 
het kaft: ‘het Sportpsychologie Bulletin wordt ge-
maakt door een onafhankelijke redactie’. Typerend 
voor het streven naar onafhankelijkheid is het feit 
dat vanaf jaargang 17 er geen sprake meer is van een 
Redactieraad. Tot dan toe bestond deze raad uit de 
bestuursleden van de twee verenigingen. 

4. Veelkleurige periode: 2009 – 2012 
Het kan haast geen toeval zijn dat het eerste artikel 
van de veelkleurige periode van het Sport-
psychologie Bulletin gewijd is aan de sport-
psychologie in Nederland en het is zeker geen toeval 
dat Frank een van de twee auteurs is. De sport-
psychologie in Nederland staat er ‘alleszins redelijk 
voor’ is de conclusie van het artikel. Maar, twee za-
ken willen de auteurs expliciet onder de aandacht 
brengen en die twee punten zijn ook op dit moment 
onverkort het vermelden waard. Ten eerste, de PR 
rondom de mogelijkheden die de sportpsychologie 
kan bieden, dient verbeterd te worden. Partijen die 
gebruik maken van de sportpsychologen dienen op 
de hoogte te zijn van de rol die de VSPN speelt bij de 
kwaliteitsbewaking en professionalisering van 
sportpsychologen. Ten tweede, de exercise 
psychology staat in Nederland nog in de kinder-
schoenen. De problemen bewegingsarmoede en 
overgewicht nemen hand over hand toe en ‘het lijkt 
meer dan te moeite waard te investeren in het ont-
wikkelen van kennis en inzichten om die problemen 
aan te pakken’. 

5. Digitale periode: 2012 - ? 
Het eerste digitale nummer van het Sportpsychologie 
Bulletin is voor de redactie een verrassing. Geheel 
onverwacht valt het tijdschrift niet meer in de brie-
venbus. Frank fronst zijn wenkbrauwen en stelt het 
bestuur van de VSPN vragen over deze plotselinge 
wijziging in de vormgeving.  
 
Heeft de toename van het aantal lezers een impact 
gehad op de episodes van het tijdschrift? Misschien 
een beetje. De lijst van leden in het eerste nummer, 
kan nog gemakkelijk op een bladzijde. Het zijn er 

33. Aan het eind van de groene periode staan er ruim 
150 namen op de lijst en na de blauwe periode telt 
Nederland in elk geval 200 noemenswaardige sport-
psychologen. Dus jaarlijks meer ingezonden bijdra-
gen van lezers? Helaas niet. Van buitenaf is naar 
verhouding weinig aangeleverd. De impuls is vooral 
gekomen door Franks stimulering van binnenuit. 

Wie de vele artikelen in het Bulletin bestudeert 
zal ongetwijfeld merken dan de naam van Frank 
Bakker verbonden is met vele artikelen. Zo schrijft 
hij in de eerste jaargang over de mentale factor in de 
sportverslaggeving en analyseert daartoe de kranten-
verslagen over Wimbledon in 1989. Wie de titels 
van zijn publicaties nog eens naleest, zal tot de con-
clusie komen dat hij ons vakgebied in brede zin 
beheerst. In de afgelopen Bulletinjaren kom je zijn 
naam tegen bij zeer verschillende onderwerpen uit 
de sportpsychologie – zo schreef Frank in het juni-
nummer van 2012 nog over de terugkeer in de top-
sport na een zwangerschap – en het is dus zeker niet 
toevallig dat hij onlangs een prachtig leerboek heeft 
gepubliceerd. 
 
Als redactieleden hebben we Franks brede interesse 
van nabij leren kennen. Als Frank zijn mening geeft 
over ingezonden artikelen dat zet hij de puntjes 
letterlijk op de i. Hij geeft niet alleen commentaar op 
de grote lijnen maar met zijn potlood corrigeert hij 
ook de schrijffouten in de ingezonden stukken. 
Frank stelt niet alleen eisen aan de inhoud maar ook 
aan de vormgeving. Als hoofdredacteur wenst hij 
een tijdschrift met zowel een wetenschappelijke ver-
antwoorde als een toegankelijke berichtgeving.  

Ten slotte nog een woordje van dank voor de 
vele koppen koffie die hij ons tijdens de redactie-
vergaderingen heeft ingeschonken. Ja, op zijn kamer 
en zelf gezet. We zullen de bijeenkomsten over de 
uitgave van het volgende Bulletinnummer missen.  
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Symposia en congressen 

ISSP World Congress of Sport 
Psychology 
21-25 juli 2013, Beijing, China 
Informatie: www.issponline.org/worldcongress.asp 
 
14th European Congress of Sport 
Psychology  
14-19 juli 2015, Bern, Zwitserland 
Informatie: www.fepsac2015.ch/ 
 
 
Nieuwe aanwinsten 
sportpsychologie 
De bibliotheek Bewegingswetenschappen/Gamma 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft in de 
periode juli tot december 2012 onderstaande 
sportpsychologische boeken aangeschaft.∗ 
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