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COMMUNICATIE 

EN TEAMPRESTATIE



WARMING-UP



INHOUD

• Introductie

• Communicatie met je omgeving

• Non-verbaal

• Emotionele besmetting

• Verbaal

• Invloed op handelingssnelheid



ACHTERGROND



4 STAPS LEERPROCES



VOETBAL GROOTHEDEN

Communicatie Tactiek

Keuzes maken Spel inzicht

Keuzes uitvoeren Techniek



PROCES

Relevante informatie verzamelen om de beste 

beslissing te kunnen nemen

Keuze makenCommunicatie



Communicatie

PROCES

Waarnemen

RuikenHoren TastZien Proeven

Keuzes maken



INVLOED HANDELINGSSNELHEID

Hoe meer informatie er verwerkt moet worden, hoe 

langer de reactietijd (Hyman, 1952)

Het is dus belangrijk informatie goed te filteren



COMMUNICATIE MODEL



WAT ZIE JE?



WAT ZIE JE?



WAT ZIE JE?



WAT ZIE JE?



WAT ZIE JE?



Communicatie

PROCES

Waarnemen Perceptie Keuzes maken



PERCEPTIE

• ‘Perceptie is het actief lokaliseren en filteren 

van informatie uit de omgeving’ (Forgus, 1966)

• Perceptie heeft invloed op hoe snel informatie 

opgenomen wordt, hoe snel het verwerkt wordt 

en hoe snel er wat mee gedaan wordt

• Daarom is de spelers perceptie van de wedstrijd 

zeer belangrijk voor het nemen van succesvolle 

beslissingen 



TOP VERSUS SUBTOP

 Sneller en accurater in herkennen en onthouden van spelpatronen

 Beter in het voorspellen van betrokkenheid van sleutelspelers bij het 

ki jken naar de aanval  

 Beter inschatten van de mogeli jkheden van belangri jke spelers

 Effectiever in het gebruiken van informatie die ze al voorzien hadden 

aan de hand van spelpatronen en houdingen van spelers 

 Kijken naar de centrale speler in balbezit ,  om de belangri jkste 

informatie te verwerken 

 Zijn beter in het anticiperen op de intenties van de tegenstander door 

het oppikken van bepaalde signalen 

 Zijn beter in het constant oppikken van minimale belangrijke 

informatie , die nodig is om succesvol te reageren 



Keuzes maken

Communicatie

PROCES

Waarnemen Perceptie

Visual Exploratory Behaviour (VEB)



FOOTBONAUT



KIJKGEDRAG FOOTBONAUT



KIJKGEDRAG 



VISUELE PERCEPTIE TOPSPELERS
( GE IR JO RD ET,  SYM P O S IU M  V ITES S E  2 016 )

 Engage in high Visual Exploratory Behaviour (VEB) frequency.

 Execute natural and rhythmical VEBs without using much energy.

 Time VEBs to moments where you don't need to look at te bal l .

 Absorb maximal info from each look at the bal l  (about where/how wil l  i t  
go).

 Control the bal l  without looking (directly) at i t .

 Engage in the VEB-TYPE (brief, sequential, 180 degrees, long, left -r ight) 
that f i t  the si tuation best.

 Execute VEB’s early ,  so body/head/eye direction can be used to 
del iberately mislead the opponents.

 Engage in VEBs also when you move at high speed.

 Engage in VEBs also when the bal l  comes in the air.

 Do super-frequent micro VEBs when in t ight si tuations close to the 
decision.

 Complement VEBs with effective use of peripheral exploration.

 Use information to anticipate and prospectively control si tuations by 
acting based on what wi l l  happen in 2 -5 seconds.



VOORBEELD OEFENING



FRANK LAMPARD



OPDRACHT

Ontwikkel oefeningen

• Die het kijkgedrag van je spelers positief beïnvloeden



WIJZE VAN COMMUNICEREN 

Hoe communiceren spelers met elkaar?

 Non-verbaal

- Lichaamstaal

Verbaal

- Woorden

- Tonaliteit



COMMUNICATION BREAKDOWN 



NONVERBAAL



INVLOED LICHAAMSTAAL

Athletes reported lowered confidence in their ability to beat an 

opponent, when they portrayed positive body language. 

Positive body language such as 

 an erect body posture

 head up

 chin level with the ground

 with eyes looking directly at the opponent for prolonged 

periods of time. 

(Greenlees,  Bradley,  Holder,  & Thelwel l ,  2005)



ALL BLACKS



INVLOED LICHAAMSTAAL

The display of positive body language had an impact on how 

athletes perceived opponents’:

 Confidence

 Competitiveness

 Focus. 

(Greenlees, Bradley, Holder, 

& Thelwel l ,  2005)



EMOTIONELE BESMETTING

People mimic and synchronize facial expressions, 

vocalizations, postures, and movements with those of others 

to ‘‘converge emotionally’’ 

(Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1992)

Expression of moods and emotions by one person transfer to 

nearby individuals, particularly when one holds a close 

relationship with them 

(Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994; Kel ly & Barsade, 2001) 



COLLECTIEVE INSTORTING

- Verminderde aandacht voor de taak 

- Onderschatten tegenstander 

- Negatieve emotionele besmetting 

- Niet nakomen van afspraken 

- Falende rolverdeling 

- Bepalende spelers zijn onderdeel instorting 

(Bli j levens, 2013)



EMOTIONELE BESMETTING



EMOTIONELE BESMETTING SPORT

Contagion of positive emotions led to:

- improved cooperation

- decreased conflict

- increased perceptions of task performance. 

Whereas contagion of unpleasant emotions led to the 

reverse.

Barsade (2002)

Research revealed that cricket team moods were 

transferred during a competitive match and that happy 

moods resulted in better performance. 

Totterdel l (2000) 



EMOTIONELE BESMETTING SPORT

In football 82% of the players who celebrate with one or two 

hands out from body 

end up on the winning team 

in penalty shootouts 

(with equal pre‐shot standing)

(Mol l , Pepping, & Jordet, 2010.

Journal of Sports Sciences).



OPDRACHT

Bespreek met je buurman op welke manier je de informatie 

over emotie besmetting kunt gebruiken in de praktijk



Communicatie

PROCES

Waarnemen Perceptie Keuzes maken

Zien – Non verbaal

Horen – Verbaal



WIJZE VAN COMMUNICEREN 

Hoe communiceren spelers met elkaar?

 Non-verbaal

- Lichaamstaal

Verbaal

- Woorden

- Tonaliteit



COMMUNICATIE PROFIEL

 Handelingsgericht

‘Kijk l inks van je.’ ‘Kaats rechts’ ‘Rustig aannemen’

 Algemene aanmoedigingen

‘Kom op! Nog even door.’

 Positieve feedback

‘Goeie bal jongen! Lekker gespeeld!’

 Negatieve feedback

‘Wat is dat dan?!?’



COMMUNICATIE PROFIEL
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VERBAAL

 Wees zo concreet mogelijk. Coach handelingsgericht.

 Woorden kunnen verschillende betekenissen hebben voor 

sporters. Zorg dat je het over hetzelfde hebt.

 Coach je teamgenoten op 

wat ze wel moeten doen i.p.v. 

wat je wil dat ze vermijden

 Welke woorden gebruik je?

 Benadruk ook wat goed gaat



COACH HANDELINGSGERICHT

‘Het gaat om duidelijke taal 

spreken. Tijdens het coachen van 

spelers moet men het niet meer 

hebben over ‘initiatief nemen’ of 

‘anticiperen’ , want dat zegt de 

speler niets. Je kunt vervolgens 

spelers niet verantwoordelijk 

maken voor ‘anticiperen’. Die 

abstracte zaken kun je concreet 

maken in handelingen. Wat dóet 

een speler die j i j  initiatiefri jk 

noemt?’

Leon Vlemmings



KAART IS NIET HET GEBIED



OPDRACHT

Ontwikkel oefeningen die

• Je spelers meer bewust maakt van hun verbale 

communicatie 

• Je spelers leert verbale communicatie effectiever gebruiken



NIKE VOORBEELD



INVLOED OP HANDELINGSSNELHEID

 Speler maakt een beslissing o.b.v. datgene wat de tegenstander 

en zijn teamgenoten doen

 Indien bekend is wat teamgenoot gaat doen (o.b.v. tactische 

afspraken) hoeft hij alleen naar tegenstander kijken

 Hij verwerkt daardoor de informatie sneller

 Kan sneller een keuze maken en die uitvoeren

 Gevolg: handelingssnelheid gaat omhoog 



VERBAAL NAAR NON-VERBAAL

 Zorgt voor snellere onderlinge communicatie

- Daardoor hogere handelingssnelheid

 Zorgt dat de communicatie voor tegenstanders meer 

verborgen is

- Daardoor hun handelings-

snelheid langzamer



COMMUNICATIE LEERPROCES

Non-Verbaal 
Onbewust bekwaam

Bewust bekwaam

Verbaal
Onbewust bekwaam

Bewust Bekwaam

Bewust

Onbewust



OPDRACHT

Ontwikkel oefeningen die

• Je spelers meer bewust maakt van hun non-verbale 

communicatie 

• Je spelers leert non-verbale communicatie effectiever te 

gebruiken



CLUB VS NATIONALE TEAMS

Elke dag trainen met elkaar: 

Veel (non-)verbale communicatie

Medespelers voorspelbaarder

Hogere handelingssnelheid

Minder miscommunicatie & fouten



NATIONALE VS CLUBTEAMS

Weinig trainen met elkaar: 

Weinig (non-)verbale communicatie

Medespelers onvoorspelbaarder

 Lagere handelingssnelheid

Meer miscommunicatie & fouten



COMMUNICATIE TEAMS

De functie van het trainen van tactiek is 

het voorspelbaarder maken van je medespelers

• Barca en Spanje WK 2010

• Bayern en Duitsland WK 2014



COMMUNICATIE VAN HOOGSTE ORDE

Communicatie Tactiek

Keuzes maken Spel inzicht

Keuzes uitvoeren Techniek



VOORSPELBAARHEID ZORGT VOOR

Snellere informatie verwerking

Sneller keuze maken 

Handelingssnelheid gaat omhoog 



NON-VERBALE COMMUNICATIE

Snellere communicatie

Hogere handelingssnelheid

Communicatie voor tegenstander verborgen

Handelingssnelheid tegenstander omlaag 



VERBETEREN PATROON HERKENNING

Duidelijke speelwijze

Duidelijke rol/taakverdeling

 Tactische afspraken maken

Video analyse eigen team en tegenstander

Beter kijkgedrag (VEB’s van pro’s)

 ‘What if ’ scenario’s doornemen en trainen

 ‘What if scenario’s visualiseren
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Autonomie Verbondenheid

Zelfdeterminatie 

theorie

Competentie

MOTIVATIE



Autonomie in sport

´We kwamen al snel tot de conclusie dat ook deze keer de beste aanpak zou zijn om de 

groep zelf over de oorzaken én oplossingen te laten nadenken. Zo hebben we dit 

seizoen steeds gewerkt. De gedragsregels in de kleedkamer zijn door de spelers 

geformuleerd. 

Bij nabesprekingen worden ze heel actief 

betrokken. We vragen veel naar hun 

mening, maar verplichten ze wel om 

steeds met goede argumenten te komen. 

Daarin is de groep gegroeid. 

Ze durven nu ook meer naar elkaar uit te 

spreken wat ze vinden over de prestaties 

in het veld.´

Jan van Dijk in De Voetbal Trainer, 160, 2009



Competentie in sport

Al vangen ze vier keer een bal niet, en de vijfde keer wel, 
dan zal ik eerder de nadruk leggen op die vijfde dan op 
die eerste vier.

Handbaltrainer uit: Trainer-kind INterACTIE, Onderzoek naar het gedrag 
van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van 
kinderen in de georganiseerde sport 



Verbondenheid in sport

Zonder relatie, geen prestatie



Voor meer info:

▪ WWW.WOUWPC.NL

▪ INFO@AFKEVANDEWOUW.NL


