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Summary (Dutch) 

Om een beslissend voordeel te behalen op tegenstanders, moet een sporter bewegen 

en handelen in sportsituaties gekenmerkt worden door een hoge mate van dynamiek, waarbij 

de mogelijkheden tot handelen (‘affordances’) voortdurend wisselen. Deze wisselingen zijn 

niet uitsluitende een gevolg van de continue veranderende situatie, maar ook van de 

(veranderende) handelingscapaciteiten van de sporter zelf. Dit proefschrift beoogd meer 

inzicht te krijgen in het waarnemen van de handelingsmogelijkheden en het nemen van 

beslissen in miktaken in dit type dynamische sportsituaties. De ecologische psychologie 

wordt daarbij als theoretisch uitgangspunt genomen. Vanuit de theorie van de ecologische 

psychologie wordt verondersteld dat het waarnemen en het nemen van beslissen gegrond is in 

het handelen of bewegen. Het benadrukt daarmee het belang van het in standhouden van de 

natuurlijk koppeling tussen waarnemen en bewegen voor het ten volle kunnen begrijpen, 

onderzoeken, en uiteindelijk ook trainen, van het nemen van beslissingen in echte 

sportsituaties. Empirische evidentie hiervoor voor deze stelling komt vooral uit onderzoek 

naar interceptieve taken. 

In Hoofdstuk 2 werd onderzocht of deze vereiste van representativiteit (m.a.w. het in 

standhouden van de natuurlijk koppeling tussen waarnemen en bewegen) ook van kritisch 

belang is in miktaken, waarbij in tegenstelling tot interceptieve taken de timing van de 

beweging niet van buitenaf gedicteerd wordt. Voetballers voerden een vrije-trap beslistaak uit 

in twee condities: in het laboratorium met een videoscherm zonder een bal te trappen, en op 

het veld (in-situ), waarbij daadwerkelijk een bal getrapt werd. De resultaten lieten zien dat de 

beslisprofielen met betrekking tot de locatie waar gemikt verschilden tussen de condities. De 

deelnemers selecteerden op het veld minder risicovolle gebieden in het doel (d.w.z. meer 

centrale gebieden) dan in het laboratorium. Beargumenteerd wordt dat door waarnemen en 

bewegen los te koppelen, onderzoekers een onvoldoende compleet inzicht krijgen in de 



complexiteit van het nemen van beslissen bij miktaken in de sport. Dit onderstreept het 

belang van een representatieve opzet van zowel onderzoek als training.  

Het proefschrift levert ook additioneel bewijs voor de zogenoemde handelings- of 

bewegingsspecifieke-effecten op het waarnemen. Deze bevindingen ondersteunen de stelling 

dat mensen en sporters een situatie primair waarnemen in termen van de mogelijkheid tot 

handelen (‘affordances’) die de situatie biedt. In Hoofdstuk 3, waar een aangepaste versie van 

de zogenoemde ‘staircase’-procedure werd gebruikt, werd gevonden dat het waarnemen van 

trapbaarheid (‘kickability’) sterker gerelateerd was aan succes in de vrije-trap taak, dan dat de 

waarneming van afstand per se dat was. Dit suggereert dat de waarneming van 

handelingsmogelijkheden fundamenteler is dan de waarneming van ruimtelijke 

eigenschappen van de omgeving. De resultaten lieten ook zien dat de waarneming van 

afstand gecorreleerd was aan de vrije-trap prestatie, maar alleen rond de grenzen van de 

waargenomen handelingsmogelijkheden (m.a.w. de mogelijkheden tot het succesvol kunnen 

uitvoeren van een vrije-trap). Dat wil zeggen, gemiddeld genomen onderschatten de 

deelnemers de afstand waarover de vrij-trap moest worden genomen, maar de grootste 

systematische afwijking in waarneming was rond de grenzen van de 

handelingsmogelijkheden. De resultaten ondersteunen de notie van Proffitt (2006) dat 

bewegingsspecifieke-effecten op de waarneming van omgevingseigenschappen gegrond zijn 

in het waarnemen van handelingsmogelijkheden.  

De veronderstelling is dat bewegingsspecifieke-effecten op het waarnemen adaptief of 

functioneel zijn. Deze stelling kan uitsluitend waar zijn als de bewegingsspecifieke-effecten 

inderdaad leiden tot veilige, efficiënte en adequate beslissingen, en niet doorwerken in de 

uitvoering van de handeling. Hoofdstuk 4 onderzocht dit gegeven. In Experiment 1 werd het 

optreden van bewegingsspecifieke-effecten op het waarnemen van afstand in een hockeypush 

taak bevestigd: moeilijkere taken (d.w.z. kleinere doelen) leidden er tot dat de afstand tot het 



doel als langer werd waargenomen. Mensen schalen de waarneming van de ruimtelijke 

aspecten van de omgeving dus naar hun handelingscapaciteiten. Echter, Experiment 2, waarin 

ook de balsnelheid na de hockeypush pass werd gemeten, toonde aan dat deze systematische 

afwijking in de waarneming niet doorwerkte in de uitvoering van de hockeypush taak. 

Beargumenteerd wordt dat, overeenkomstig de bewegingsspecifieke verklaring van het 

waarnemen, de systematische afwijking in de waarneming adaptief is voor het nemen van 

beslissingen over de gewenste handeling. Echter, zoals ook volgt uit het twee-visuele 

systemen model van Milner en Goodale (1995), beïnvloedde de systematische afwijking in de 

waarneming niet de daaropvolgende sturing van de beweging, zodat de afwijking niet 

dysfunctioneel werd. 

In Hoofdstuk 5, tenslotte, werd onderzocht of de bewegende reclame die direct achter 

het doel zichtbaar is, de aandacht van schutters trek bij het nemen van een strafschop, en in 

hoeverre dat op zijn beurt het nemen van beslissingen en de uitvoering van het schot 

beïnvloedt. De resultaten lieten zien dat hoewel bewegende reclame inderdaad de visuele 

aandacht van de schutters trekt, er behalve een klein verschil in precisie, er geen effecten 

waren op uitkomstmaten zoals het aantal gescoorde strafschoppen of de zijde waarnaar 

geschoten werd. Nadere analyses lieten echter zien dat de bewegingsrichting van de reclame 

wel systematische effecten veroorzaakte in het mikken van het schot. Dit ondersteunt eerdere 

argumentaties dat allocentrische bronnen van informatie gebruikt wordt bij het kiezen van 

ruimtelijke doelen in miktaken. 

De uitkomsten van het onderzoek in dit proefschrift ondersteunen de stelling van de 

ecologische psychologie dat het nemen van beslissingen gegrond is in het handelen of 

bewegen. De interactie van de beweger met de omgeving genereert voortdurende 

verschillende mogelijkheden tot handelen (‘affordances’). Het is daarom noodzakelijk voor 

een goed begrip van de waarneming van handelingsmogelijkheden en het nemen van 



beslissingen dat de deelnemers in experimentele studies de mogelijkheid geboden wordt om 

de volledige handeling of beweging uit te voeren, zodat de natuurlijk koppeling tussen 

waarnemen en bewegen gehandhaafd blijft. Voor de praktijk betekenen deze ideeën dat 

talentontwikkelingsprogramma’s die ten doel hebben het bewegen of handelen te verbeteren 

er zorg voor moeten dragen dat de beschikbare informatie in trainingssituaties representatief 

is voor competitieve situaties. Programma’s voor het verbeteren van bewegen of handelen, 

moeten het sporters mogelijk maken de beweging volledig uit te voeren, actief te exploreren 

en nieuwe mogelijkheden tot handelen te creëren in plaats van sporters te degraderen tot 

passieve ontvangers van informatie.  

 

 


