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‘Movere’ = bewegen

Motiveren = iemand tot iets bewegen

Jezelf tot iets bewegen

Definitie



Onze behoeften, noden, wat wij willen…

Toelichting, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow


Waar begint motivatie ?

Speler Situatie

•Doelgerichtheid (weten wat je wil)
•Zelfvertrouwen
•Competentie (vaardigheden)
•Positieve ingesteldheid
•Competitiviteit

•Als de kans zich voordoet
•Uitdagend
•Realiseerbaar
•Publiek aanwezig
•Deel uitmaken van een groep

De aard van de speler en de aard van de situatie bepaalt de motivatie van de speler



oHoog = realisatiedrang

oLaag = vermijden van falen

-> Positieve en negatieve faalangst

Realisatiebehoefte



o Voldoening halen uit succes

o Minder fysiologische stressreacties

o Verantwoordelijk voelen voor eigen resultaat

o Meer risico’s opzoeken

Hoge realisatiedrang Lage realisatiedrang

Hoge realisatiedrang|Lage realisatiedrang

o Voldoening halen uit het niet falen

o Meer fysiologische stressreacties

o Zich afhankelijk voelen van anderen of 
de situatie

o Meer zekerheid opzoeken

Sporters die afhaken hebben een lage realisatiedrang

én

worden meestal gecoacht (bij de jongste categorieën) door iemand die de nadruk legt op 
“winnen” en/of “succesvol zijn”



Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie|Extrinsieke motivatie

o = motivatie van buitenaf

o Bron van handelen komt van personen 
of factoren van buiten de persoon.

o Minder doorgedreven

o Minder FUN

o Geen positief effect op het zelfbeeld van 
het kind

o Opvoedende waarde = negatief

Effect vd groep op motivatie is groter bij…

o Extrinsiek gemotiveerden

o Ego gemotiveerden

o Taak gemotiveerden met externe focus of controle

o = motivatie van de persoon zelf en niet 
van personen of factoren van buitenaf

o Prikkel komt van binnen uit



Extra oefeningen na verlies?

Peptalk voor de wedstrijd?

Tegenstanders beter voorstellen dan ze zijn?

Winnen als doel stellen?

De wedstrijd evalueren?

Gevolgen voorspiegelen?

zijn onderstaande acties (de)motiverend…



1.Om plezier te hebben

2.Om vaardigheden te leren en te verbeteren (zelfrealisatie)

3.Om bij vrienden te zijn en er nieuwe te maken of zelfs anderen een plezier te doen

4.Voor de opwinding

5.Om te slagen en te winnen

6.Om fit te blijven

7.Om iets te verdienen

Waarom sporten jongeren ?

Waarom stoppen jongeren?

1. Teveel nadruk op winnen

2. Niet spelen

3. Andere interesses

4. Geen succes

5. Typische antwoorden:

-Ik verveelde me

-De trainer riep op me als ik een fout maakte

-Ik werd niet opgesteld

-Ik was niet goed genoeg

Samenvatting motivatie

1. Competentiebehoefte

2. Autonomiebehoefte

3. Behoefte relationele verbondenheid



1.Competentiebehoefte (motiveren door te wijzen op wat lukt)
-5 tot 8 jaar
-Taak afwerken
-Iets goed doen
-Erkenning krijgen
-Slagen door meermaals te proberen

2.Relationele verbondenheid (motiveren door in te spelen op de groep)
-8 tot 11 jaar
-Bij de groep horen
-Samen zijn
-Vriendjes hebben

3.Autonomie (motiveren door individuele erkenning)
-Vanaf 11 jaar

Motivatoren per leeftijd



• Vermijd het vergelijken van kinderen, bewonder wat het kind goed doet en leg 
uit hoe het kan verbeteren

• Help het kind te begrijpen dat ‘anders’ niet ‘beter’ is; zo wordt het kind 
zelfbewuster

• Wees een positief rolmodel; geef dus geen kritiek

• Help sport-gerelateerde stress voorkomen, help negatieve boodschappen 
verwerken en voorkom negatieve boodschappen

• Leg de nadruk op vooruitgang; niet op gebrek aan talent

• Als het kind het gevoel heeft niet meer vooruit te gaan:
• Maak vergelijkingen binnen de persoon
• Benadruk sterktes
• Stel persoonlijke doelstellingen
• Moedig aan na een mislukking
• Maak geen voorspellingen naar de toekomst toe

Taak van de opleider/coach



Ouders en opleiders moeten de talenten van 
de kinderen objectief beoordelen en 

vermijden hen te pushen in een sport waar 
ze zelf enthousiast voor zijn. 

Uitdaging voor de ouders:

In plaats van het kind onder druk te zetten, 
moet je het kind laten ontdekken wat het het
liefste doet, waarin het zichzelf tot uiting kan 
laten komen en waar het het meeste plezier 

aan beleeft.

Begeleiden naar (zelf)ontplooiing



•Recht om als kind te spelen, niet als 
volwassene

•Recht om deel te nemen volgens zijn eigen 
mogelijkheden

•Recht om plezier te beleven aan zijn sport

•Recht om individueel behandeld te worden

Rechten van de jeugdspeler



• Spelers als persoon te behandelen

• Doelstellingen te bepalen (over meerdere wedstrijden, individueel en in verband met beleving)

• Competentie kweken

• Erkenning geven

• Discipline (door grenzen te stellen, laat je zien dat je om de spelers geeft)

• Perceptie is alles

• Fun

• Wees bewust van ‘zelfvervullende voorspelling’
• Bv. ik ga slecht spelen -> grote kans dat je effectief ook slecht speelt

Motiveren doe je door…

Motiveren doe je NIET door…

Intimidatie, bedreiging, criticisme, sarcasme, beschuldiging, fysieke uitbuiting,…

De coach tracht op korte termijn een gedragsverandering te verkrijgen.  

Deze korte termijn verandering kan op korte termijn resultaten hebben, maar wat 
op lange termijn?
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