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• Inleiding 
 

Bij de begeleiding van talent probeert een trainer/coach altijd het hoogste 
rendement uit trainingen en de trainingsopzet te halen. Een trainer/coach heeft 
hiertoe allerlei hulpmiddelen en meetinstrumenten. Toch zal een van tevoren 
bepaalde (en uiteraard goed uitgedachte) training niet bij ieder sporter hetzelfde 
effect hebben, hoewel de bedoeling van de training dat wel is.  
Iedere sporter ondergaat een training op zijn unieke manier, waarbij hij gebruikt 
maakt van zijn natuurlijke voorkeuren. Wordt er getraind binnen de talenten van 
de sporter, dan zal het rendement hoog zijn. Ongemerkt/onbewust wordt door de 
trainer/coach soms juist meer buiten de talenten van de sporter getraind, met 
het gevolg dat het rendement (onnodig) laag of lager is. De sporter zal qua niveau 
wegzakken of niet zijn maximale niveau halen en waarschijnlijk daardoor 
gedemotiveerd raken. 
 
 
 

• De Sports Talent Academy  
 

ports Talent Academy biedt je de mogelijkheid om je 
trainersrepertoire uit te breiden. 
Naast techniek, (tactisch) inzicht, snelheid en 
communicatie (TISC) vormt de persoonlijkheid een 
factor die het verschil kan maken tussen winst en 
verlies.  
Het is vaak deze factor (en de mentale weerbaarheid) 
die bepalend is voor de wijze waarop hij met 
weerstanden omgaat. 
In de sportwereld wordt de persoonlijkheid van de 
sporter dan ook als één van de vier belangrijkste 
factoren gezien die de prestatie van de sporter 
beïnvloedt.  

Echter, in de praktijk is men vaak onvoldoende in staat om de persoonlijkheid 
van de sporter tot een bepaald niveau te ontwikkelen. Als het de trainer/coach 
niet (meer) lukt om in zijn rol als “gedragsbeïnvloeder” de persoonlijkheid van de 
sporter positief te beïnvloeden, wordt de sporter meestal “afgeschreven”. Alle 
investeringen in de sporter hebben niet dát rendement opgeleverd wat de 
trainer/coach voor ogen had.  
 
 
 

Tactiek Fysiek

TechniekPersoonlijkheid

Tactiek Fysiek
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De activiteiten die door de Sports Talent Academy worden uitgevoerd laten zich 
kenmerken door de sleutelwoorden, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, 

groei en directe toepasbaarheid. 
Sleutelwoorden die aangeven dat we er op gericht zijn om de praktische 
toepasbaarheid van de YTDI in de ontwikkeling van de sporter zo hoog mogelijk 
te laten zijn. De inzichten die trainers en sporters,  die gaan werken met de YTDI, 
meekrijgen, alsmede de vaardigheden, gereedschappen en tips zijn er op gericht 
om jeugdige sporters in verschillende fases van hun persoonlijke ontwikkeling 
(kind=> puber=> adolescent) direct vooruit te helpen en de (jeugdige) sporters 
zullen direct herkenning vinden in hun eigen voorkeuren.  
En wel op een wijze die ook op langere termijn rendement oplevert.  
 
Om binnen de sport de top te bereiken moet je voor 75% op je sterke kanten 
trainen en voor 25% je minder sterke kanten bijspijkeren. De aanpak hiervan 
moet tevens passen binnen de persoonlijke ontwikkelingsfase van de jeugdige 
sporter. Dat maakt het talent uniek in wat hij kan. En dat motiveert ook om 
verder te gaan. 
 
 
 

• De Young Talent Development Indicator 
 
De YTDI is een psychologische vragenlijst dat inzicht geeft in de denk- en 
handelingsprocessen van de sporter die voorafgaan aan het uiteindelijk 
vertoonde gedrag. 
Het helpt sporters hun eigen mentale en fysiologische gedragingen te 
optimaliseren en, bij teamsporten, dat van andere sporters te (her)kennen, te 
begrijpen, te waarderen en deze op een constructieve manier te gebruiken zodat 
optimaal rendement wordt gehaald uit het gehele team. 
De YTDI is dus van zeer groot belang voor de trainer ( welk effect hebben mijn 
trainingen op mijn pupil(len), maar ook voor de sporter zelf, want hoe eerder je je 
eigen voorkeuren (en eventueel dat van medespelers) leert herkennen, hoe eerder 
je je talenten ten volle kan benutten. Daar moet je niet aan het eind van je 
sportcarrière na vele teleurstellingen achterkomen (Had ik maar……; Als ik dat 
in het begin had geweten…..) 
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Persoonlijkheid komt tot uiting in het gedrag van de sporter en vormt een 
verzamelnaam van vier belangrijke reacties in het lichaam namelijk: 
 
1. de wijze waarop de sporter wordt gemotiveerd en zijn energie aanwendt 

(wedstrijdmotivatie) 
2. de wijze waarop een (spel)situatie door de sporter wordt waargenomen en 

ervaren (spelinzicht) 
3. de wijze waarop een sporter tot zijn beslissing actie komt (spelstijl) 
4. de voorkeur van de oriëntatie op de wedstrijd bij de sporter (gecontroleerd of 

van uit impulsiviteit) (wedstrijdoriëntatie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thinking

Judging

Extraversion

Sensing

Introversion

iNtuition

Feeling

Perceiving

Wedstrijdmotivatie

Spelinzicht

Spelstijl

Wedstrijdoriëntatie
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Extraversion Wedstrijdmotivatie Introversion 

• Wil eerst acties maken en er later over 
nadenken (actiegericht). 

 

• Wil continu bezig zijn met 
verschillende soorten nieuwe oefenstof 
en spelsituaties (gevarieerd). 

 

• Wil graag met medespelers aan nieuwe 
oefenstof werken om reflectie en 
concentratie te stimuleren en om meer 
rendement te halen uit eigen acties. 

 
 

• Kickt als de eigen ondernomen actie is 
geslaagd en daarover complimenten 
krijgt. 

• Wil het liefst veel aanwijzingen kunnen 
en mogen geven aan medespelers in de 
training of wedstrijd. 

• Wil eerst nadenken voordat de 
acties worden gemaakt 
(afwachtend). 

• Wil nieuwe oefenstof volledig 
onder de knie hebben voordat 
wordt gewerkt aan het volgende 
(monotoon). 

• Wil graag individueel trainen of 
met een medespeler die bij hem 
past om geconcentreerd te werken 
aan het onder de knie krijgen van 
nieuwe oefenstof met hoog 
rendement. 

• Kickt als de opdracht goed is 
uitgevoerd en daarover 
complimenten krijgt. 

• Wil het liefst veel luisteren naar de 
aanwijzingen van medespelers in 
de training of wedstrijd. 

 
 

Sensing Spelinzicht Intuition 

• Wil een praktische stap voor stap 
benadering van de oefenstof en de 
vaardigheden en past dit toe als het 
ook inmiddellijk nut heeft en tot 
directe resultaten leidt (NU) 

 

• Wil het liefst beginnen met de 
vertrouwde vaardigheden (beter 
worden en verfijnen) en het van 
daaruit destilleren van de te plegen 
acties (verdiepen) 

• Wil het liefst werken vanuit en geeft de 
voorkeur aan het bestaande 
spelsysteem en de tactiek omdat dit 
herkenbaar en vertrouwd is 
(terughoudend) 

• Wil de eigen inspiratie volgen in 
het toepassen van de oefenstof en 
vaardigheden zonder zich af te 
vragen of het ook daadwerkelijk 
nut heeft of tot resultaten zal 
leiden ( STRAKS). 

• Wil het liefst nieuwe vaardigheden 
verkennen (meer kunnen) en pas 
dan overgaan tot het verfijnen van 
de vertrouwde vaardigheden ( 
verbreden) 

• Wil het liefst werken met en geeft 
de voorkeur aan het regelmatig 
aanbrengen van veranderingen in 
het bestaande spelsysteem omdat 
dit vernieuwend en 
toekomstgericht is 
(grensverleggend). 
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Thinking Spelstijl Feeling 

• Gebruikt de aangeleerde oefenstof met 
gezond verstand en logica om 
problemen op te lossen (taakgericht). 

 

• Is bij het uitvoeren van de oefenstof 
georganiseerd, voert taken uit volgens 
logische systemen, die voortborduren 
op het bekende en zonder emotionele 
afleidingen (nuchter en praktisch) 

 
 

• Is taakgericht en zal spelsituaties altijd 
realistisch analyseren en oplossen 
door hard te werken en taken 
naadloos uit te voeren. 

 
• Houdt zich aan de afgesproken 
organisatie en het spelsysteem 
ongeacht of medespelers en/of het 
team daaronder lijdt (resultaten). 

• Gebruikt de aangeleerde oefenstof 
met gevoel om problemen op te 
lossen en handelt vanuit het team 
(teamgericht). 

• Houdt bij het het uitvoeren van de 
oefenstof rekening met de 
beschikbare kwaliteiten van 
zichzelf en het team en wil 
creaticviteit en inventiviteit mogen 
gebruiken (instinctief en 
afgewogen) 

• Zal altijd afwegen of de gekozen 
oplossing wel nuttig is voor het 
functioneren van het team en de 
problemen daardoor worden 
opgelost. 

• Zal gepaste veranderingen 
toepassen boven voortzetting van 
de organisatie en het spelsysteem 
als dat voor het team en de 
individuele spelers nodig is 
(gevolgen) 

 
 

Judging Wedstrijdorientatie Perceiving 

• Wil het liefst vanaf het begin een 
duidelijke structuur (zowel qua 
oefenstof als qua wedstrijdtactiek) 
aangeboden krijgen (organisatie) 

 

• Wil het liefst de training volgens een 
ordelijk plan georganiseerd hebben, 
wil precies weten waarvoor hij 
verantwoordelijk is en volgens welke 
normen hij zal worden beoordeeld. 

 
 

• Zoekt het liefst naar consistentie, wil 
kunnen voorspellen hoe de dingen 
zullen verlopen en kracht halen uit het 
gestadig en geordend werken aan zijn 
technische vaardigheden. 

• Wil het liefst openlijk verkennen, 
zonder vooraf geplande (oefen) –
structuur of een vastomlijnde 
tactiek die geen afwijkingen of 
impulsiviteit dulden (spontaniteit). 

• Wil open blijven staan voor nieuwe 
ervaringen, wil spontaniteit, 
impulsiviteit en zijn 
nieuwsgierigheid voor nieuwe 
dingen volgen om meer rendement 
te halen uit het eigen spel en dat 
van het team. 

• Wil vanuit impulsen mogen 
reageren om automatismen 
aantrekkelijk te maken en op die 
manier bij zichzelf genoeg 
interesse aan te wakkeren om de 
taken te kunnen verrichten. 
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• Fysiologische voorkeuren 
 
 
Naast de mentale voorkeuren heeft de sporter ook zijn fysiologische voorkeuren. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorkeur voor het gebruik van de grove 
motoriek of de fijne motoriek. De positie van het lichaamszwaartepunt of de 
visuele dominantie. Zaken waar in veel gevallen niet bewust bij stil wordt 
gestaan, maar die van zeer grote invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de 
acties. En daar waar een talent voornamelijk op zijn sterke punten moet trainen 
om uiteindelijk in de wedstrijd het verschil te maken is het belangrijk die sterke 
punten goed geïdentificeerd te hebben om een optimaal rendement te halen. 
In samenwerking met de Universiteit van Nijmegen is er onderzoek gedaan naar 
de verbanden en overeenkomsten tussen mentale en fysiologische voorkeuren bij 
sporters met zeer verhelderende resultaten voor sporters en hun 
trainers/coaches.  
Dat wat voorheen jaren van proberen en doortrainen kostte kan nu zeer snel 
zichtbaar gemaakt worden en geeft de sporter een zeer groot voordeel in het 
optimaliseren van zijn talent. 
 
 
 

• Wat levert het op? 
 
De YTDI gebruiken bij de begeleiding van de sporter geeft de trainer/coach 
duidelijkheid hoe de sporter altijd op een voor hem positieve en opbouwende 
wijze is te benaderen. De trainer/coach weet dan hoe hij moet werken vanuit de 
talenten en voorkeuren van die sporter.  
Door de sporter mentaal beter te leren begrijpen en te begeleiden krijgt de 
trainer/coach steeds beter inzicht in waarom de (jonge) sporter zich gedraagt 
zoals hij zich gedraagt. 
De trainer/coach is daardoor in staat zijn sporter(s) optimaal te motiveren als 
individu en het team als geheel. 
De communicatie zal daarbij verder worden geoptimaliseerd en de “klik” met de 
sporter is makkelijker gemaakt. 
De YTDI biedt een laagdrempelige en praktische methode, vertaald naar de 
praktijk van de sport en waarmee iedere trainer/coach kan leren werken. 
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• Trainers/coaches aan het woord: 
 
 
 
 
 
“Eindelijk instrumenten waarmee ik als coach in de praktijk echt kan werken”.  

- Dirk Geeraerd (s.v. Roeselaere) 

  

“Dit is een eye-opener!. Ik heb al veel trainingen gevolgd, maar dit is top!”  

- Hennie Spijkerman (Ajax) 

  

“Ik begrijp de reactie van mijn spelers nu veel beter. Ik heb mijn trainingsopbouw 

veranderd en met succes!”  

- Eline Coene (Nederlandse Badminton Bond) 

  

“Ik haal meer rendement uit de spelers.”  

- Hans Galjé (Zulte Waregem/Portsmouth) 

  

“Wij zochten al langer naar instrumenten om talentontwikkeling te stimuleren.”  

- Gerben Wiersma (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) 

  

“Dit werkt niet alleen voor de technische staf, maar ook voor de medische staf!”  

- Thomas d’Havé (International Academy of Osteopathy) 

 


