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Mei 2015, een voetbalwedstrijd, zojuist 

afgelopen. De thuisclub heeft zonder 

meer verdiend verloren en is daardoor 

officieel gedegradeerd. De coach van 

de bezoekende club heeft zich tijdens 

de wedstrijd regelmatig hevig op-

gewonden en ging schreeuwend en 

wijzend tegen zijn spelers tekeer. Een 

zich best belangrijk achtende persoon 

van de thuisclub is – onderstreept 

met een geheven onderarm en een 

gebalde vuist – van mening dat ‘onze’ 

coach maar eens een voorbeeld aan 

hem moet nemen: ´Die heeft tenmin-

ste ballen! Onze trainer is meer een 

“teacher”, maar af en toe moet je eens 

goed laten merken wie de baas is.’ Het 

woord ‘teacher’ wordt uitgesproken 

met nauwelijks verhulde minachting – 

kennelijk liggen ‘teachers’ niet goed in 

de markt als het om voetballen gaat …

Bijscholing
In een interview uit 20101 herinnert 

sportwetenschapper Ronald Smith 

zich dat hij in de vroege jaren ’70 aan 

een groep 10-jarige honkballertjes 

vroeg wat ze van hun coach vonden. 

Eentje zei: ‘My coach isn’t tough or 

mean enough. That’s what coaches are 

supposed to be like.’ ‘Destijds’ ver-

volgt Smith ‘was zo’n opvatting heel 

gewoon, ook omdat dit beeld geculti-

veerd werd in TV-films waarin coaches 

werden geportretteerd.’

Het beeld van coaches als norse, stoere 

en bestraffende schreeuwers wordt 

echter niet ondersteund door de we-

tenschap. Smith en zijn collega Frank 

Smoll begonnen in 1971 onderzoek 

te doen naar effectief leiderschapsge-

drag van sportcoaches en stelden al 

snel vast dat zulk gedrag niet effectief 

is: ‘The best way to maximize perfor-

mance is by creating an environment 

in which athletes have fun, are highly 

motivated, trying to improve and gi-

ving maximum effort. You have a good 

relationship with them, so they’re 

more likely to listen to what you tell 

them.’ Dit onderzoek, dat anno 2015 

nog steeds doorloopt, heeft geleid tot 

een bewezen effectief bijscholingspro-

gramma voor sportcoaches, dat sinds 

kort wordt aangeduid met ‘Mastery 

approach to coaching’ (www.y-e-sports.

com). Volgens Smith2 zijn er in de 

laatste 30 jaar zo’n 500 workshops 

gegeven waaraan zo’n 25.000 coaches 

hebben deelgenomen. In Nederland is 

dit programma bekend als ‘Coaches 

die nooit verliezen’ (www.CoachesDie-

Er bestaan – zowel letterlijk als figuurlijk – allerlei beelden 

van de manier waarop coaches ‘hun’ sporters helpen bij het 

leveren van steeds betere prestaties. Onderzoek heeft veel 

duidelijk gemaakt over effectieve en minder effectieve manie-

ren. Maar hoe krijgen we die effectieve manieren ‘tussen de 

oren’ van de sportwereld? Kunnen sportfilms daar wellicht 

een bijdrage aan leveren?

net als in de film? Succesvol coachen op het 
witte doek
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NooitVerliezen.nl). Voor Nederlands 

onderzoek naar dit programma wordt 

verwezen naar Van Rossum3 (2012).

De sportcoach in de film
Naast opleidingen, bijscholingen en 

publicaties worden tegenwoordig 

ook andere middelen ingezet om de 

sportwereld te informeren over ef-

fectief coachgedrag. Een voorbeeld is 

de Nederlandse theatervoorstelling 

‘Wel winnen, hè’4, die al door meer 

dan 100.000 mensen is gezien. In het 

verlengde hiervan is het interessant 

om eens te kijken naar het beeld dat 

in sportfilms van coaches wordt ge-

schetst.

In 2013 schreven Hills & Kennedy5 

hierover onder de titel ‘Ready, Set, Ac-

tion’. Ze beoordeelden coaches aan de 

hand van de kenmerken van succes-

volle leiderschap volgens het onder-

zoek van Smoll & Smith2:

1. de nadruk ligt op inzet / inspanning 

(‘effort’) en plezier (‘enjoyment’) en 

niet op wedstrijdresultaat (‘win-

nen’);

2. er wordt gebruikt gemaakt van po-

sitieve feedback, aanmoediging en 

taakgerichte instructie, in tegenstel-

ling tot bestraffende of vijandige 

feedback;

3. het ontwikkelen van positieve soci-

ale relaties en ‘team building skills’ 

wordt bena-

drukt;

4. jonge sporters 

worden geacht 

mee te denken 

over beslissingen 

en dragen ver-

antwoordelijk-

heid voor hun 

keuzes;

5. coaches worden 

aangemoedigd 

te reflecteren 

over hun manier 

van coachen en 

de effecten die 

dat oproept.

Het onderzoek besloeg drie sportfilms: 

‘Hoosiers’ (1986, over de ‘Indians’, het 

high school basketbalteam dat in 1954 

zowel het kampioenschap van de staat 

Indiana als het state-tournament won), 

‘Remember the Titans’ (2000, over het 

footballteam van een high-school dat 

in 1971 kampioen van de staat Virginia 

werd zonder een wedstrijd te verlie-

zen) en ‘Coach Carter’ (2005, over een 

high school basketbalteam dat in 1999 

de finale van het Californische state-

championship haalde). Alle drie de 

films zijn gebaseerd op ware gebeur-

tenissen.

De drie coaches in de films zijn in 

sportief opzicht succesvol, maar wor-

den door Hills & Kennedy niet positief 

beoordeeld: ‘These coaches disdain 

‘fun’ in favour of discipline and 

military style training, they require 

unquestioning obedience even when 

their demands verge on athlete abuse 

(…), resistance can result in banish-

ment and punishments occur regu-

larly.’ De conclusie is dan ook onver-

mijdelijk: de drie films geven volgens 

Hills & Kennedy geen juist beeld van 

wat een goede sportcoach is.

Een eigen realiteit?
De bovenstaande conclusie is geba-

seerd op drie films. Nergens wordt 

aangegeven op grond van welke 

overwegingen of 

criteria juist deze 

drie films zijn 

gekozen. Het is 

dus onduidelijk 

in hoeverre ze 

‘het beeld’ dat 

in ‘de sportfilm’ 

over ‘de coach’ 

wordt geschetst 

representeren. 

De onderzoekers 

merken wel op 

dat het coach-

beeld dat uit de 

films naar voren 

komt moge-

lijk beïnvloed is door de Hollywood 

conventie dat helden hypermannelijk 

gedrag vertonen en dat ‘de waarheid’ 

dus te lijden kan hebben gehad onder 

de hang naar ‘drama’. Ik heb de films 

bekeken en kunnen vaststellen, dat we 

er inderdaad niet op moeten vertrou-

wen dat de regisseur zich aan de feiten 

heeft gehouden. Dit blijkt onder meer 

uit aftitelingen als ‘The characters and 

incidents portrayed and the names 

herein are fictitious, and any simila-

rity to the name, character or history 

of any persons is entirely coincidental 

and unintentional’.

‘Succesvol zijn’ wordt in elk van de 

drie films voornamelijk gedefinieerd 

als het winnen van wedstrijden en (in 

twee van de drie gevallen) het kampi-

oenschap. De uitzondering is ‘Coach 

Carter’: in die film wordt in de play-

offs niet gewonnen, maar verloren. Dat 

gebeurde ook in het echt, maar daar 

wilden de filmbonzen aanvankelijk 

niet aan, zoals Carter beschrijft in zijn 

boek6 uit 2012 (p. 10): ‘They kept say-

ing, “Coach, you’ve got to win the last 

game [in the movie].” I was like “No. 

If you lose in the playoffs, that’s the 

end. We wanted a storybook ending, 

but the reality was that we lost in the 

playoffs.” And I wanted the movie to 

ring true. Plus, sometimes there is a 

bigger lesson in losing than winning.’ 
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Deze laatste zin blijkt ook de centrale 

boodschap van de film. Coach Carter 

vindt het belangrijker dat zijn spe-

lers hun high school diploma behalen 

en daarna verder studeren dan dat 

ze koste wat kost hun wedstrijden 

winnen. Dit zet een vraagteken bij de 

conclusie van Hills & Kennedy waar ik 

later nog op terug zal komen.

Waarheidsgetrouw of niet?
Het blijft een intrigerende vraag hoe 

waarheidsgetrouw deze films nu zijn. 

Laten ze wellicht, al dan niet gedrama-

tiseerd, toch de rauwe realiteit van de 

sport zien, ook al wijkt die af van de 

wetenschappelijke ‘best practice’? Ik 

vond op het internet een prachtige site 

(www.ChasingTheFrog.com) die zich-

zelf aanprijst met de slogan ‘Chasing 

after the truth behind movies based on 

true stories’.

Ruim vier volle pagina’s tekst maken 

duidelijk dat in de film ‘Hoosiers’ op 

tientallen punten een loopje is genomen 

met de realiteit. De echte coach (Marvin 

Wood) was 26 jaar, maar heet in de film 

Norman Dale en wordt gespeeld door 

Gene Hackman, die destijds 55 jaar 

oud was. In de realiteit was het niet 

spannend in het ‘state tournament’ (het 

team won zeven van de acht wedstrij-

den afgetekend) , maar voor de film 

was het natuurlijk beter dat de winst 

pas in de laatste seconde wordt behaald 

… Zoals het ook aardiger is de film-

coach in een avontuur te storten met 

een vrouwelijke collega, dan te melden 

dat de echte coach is getrouwd met de 

liefde van zijn leven en twee kinderen 

heeft … Maar op de hamvraag of de 

coach zich in de film waarheidsgetrouw 

gedraagt geeft de site geen antwoord.

Op dezelfde site wordt ook de achter-

grond van ‘Remember the Titans’ recht 

gezet. In de film is er sprake van ‘racial 

tension’ tijdens een trainingskamp, ter-

wijl daar in de realiteit helemaal geen 

sprake van was. Ook in deze film heeft 

men er enige seksuele activiteit bij ver-

zonnen – een belangrijk personage in 

dit verband (Emma) 

heeft in het echt 

nooit bestaan. Maar 

ook hier worden 

geen kanttekenin-

gen geplaatst bij het 

gedrag van de coach.

Helaas komt ‘Coach 

Carter’ niet voor op 

de genoemde site, 

maar gelukkig geeft 

het echte perso-

nage (Ken Carter) 

opening van zaken 

in zijn boek5 en is 

er ook elders op het 

internet het nodige te vinden over zijn 

normen en waarden als coach. Dit alles 

doet veronderstellen dat het gedrag 

van de filmcoach in belangrijke mate 

overeen komt met het gedrag van de 

echte coach.

Verfrissend
De ‘old-school’ opvatting dat je als 

trainer-coach moet laten zien dat je 

‘ballen hebt’ kun je in sportfilms dus 

veelvuldig tegenkomen. Het is echter 

verfrissend dat er in 2014 ook ‘bewe-

gend beeld’ is uitgekomen waarin de 

‘new school’ opvattingen over coach-

gedrag nadrukkelijk wordt getoond.

Een eerste voorbeeld is de film ‘When 

the game stands tall’. In de rechter 

bovenhoek van de DVD-hoes lezen 

we de wervende 

boodschap ‘It’s not 

all about winning; 

it’s about courage, 

forgiveness, res-

pect and love’. De 

coach van het high 

school footballteam 

‘Spartans’, Bob 

Ladouceur, weet 

met een ‘winning 

streak’ van 151 

wedstrijden (een 

nationaal record) 

ruim 12 jaar (1992-

2003) ongeslagen te 

blijven. In januari 2013 nam hij na 34 

jaar afscheid als coach met een ‘career 

record’ van 399-25-3.7 Dit komt neer 

op een percentage gewonnen wedstrij-

den van 94% en dat over een periode 

van ruim drie decennia. In 20 van 

de 34 seizoenen won zijn team alle 

wedstrijden. Een succesvolle coach, 

zo zou je zeggen. Die ‘echter’, als je 

afgaat op het boek7 dat Neil Hayes 

over hem schreef, meer met opvoeden 

en ‘teacher’ zijn bezig was, dan met 

het winnen van wedstrijden. Hayes 

schrijft (p. 2): ‘There is no specific trai-

ning technique or motivational ploy 

that explains why Ladouceur’s teams 

did not lose a game for twelve seasons, 

but many threads intertwined with 

a philosophy as unique as the head 

coach himself: He has won more con-

secutive football games than any other 

coach in history because he does not 

emphasizing winning. Victories are a 

byproduct of a larger vision.’

Een tweede voorbeeld is de documen-

taire ‘Bittersweet’. De Nederlandse 

cineaste Marieke Niestadt volgt de 

Australische bokser Diana Prazak in 

de aanloop naar een titelgevecht met 

de Zweedse wereldkampioene Frida 

Wallberg. Het gevecht zal plaatsvinden 

in Stockholm, dus Prazak bokst ‘uit’. 

De Nederlandse Lucia Rijker staat 

Prazak bij als trainer-coach. Op de och-

tend voor het gevecht (dat diezelfde 
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avond zal plaatsvinden), ongeveer 

halverwege de documentaire, zegt Pra-

zak tegen Rijker: ‘Ik ben zo bang om 

te verliezen…’. De reactie van Lucia 

Rijker is er wat mij betreft eentje om 

in te lijsten, omdat alles er aan klopt, 

ook vanuit de wetenschappelijke 

kant. Voor de exacte weergave van de 

conversatie maak ik gebruik van de 

Nederlandse ondertiteling:

Prazak: ‘Ik ben zo bang om te verliezen…’.

Rijker: ‘Dat hoort er bij. Je doet je best.’

Prazak: ‘Ik ben zo bang om het te ver

pesten.’ 

Rijker: ‘Er is niets om bang voor te zijn, 

Diana. Niets. Verliezen hoort er bij. Het 

enige wat je kunt doen (Engelse gesproken 

tekst: ‘… you have control over’), net als 

bij de weging en je gewicht, is je best doen. 

Dat is alles. Denk niet aan de uitkomst. 

Je gaat en je doet waar we aan hebben ge

werkt, daar richt je je op. Niet op winnen 

of verliezen. Dat staat je in de weg. Ja?’

Prazak: ‘Ja.’ 

Rijker: ‘Ga verder met waar we aan heb

ben gewerkt. Laat de uitkomst los.’

Wel helemaal  afkijken!
Hills & Kennedy5 concludeerden, dat 

de sportcoach in de film nog wordt 

weergegeven als de ouderwetse auto-

ritaire ijzervreter. Natuurlijk bestaan 

dergelijke sportcoaches, ook in de film. 

Een prachtig voorbeeld is in volle glo-

rie te zien in de eerste minuten van de 

Italiaanse film L'uomo in più' (2001), 

het regiedebuut van Paolo Sorrentino 

dat ook bekend is geworden onder 

de Engelstalige titel ‘One Man Up’. 

Ik voerde deze coach in een eerdere 

publicatie3 op als een schoolvoorbeeld 

van hoe het nu juist niet moet. Maar 

zo’n ‘old school’ coach komt vol-

gens mij in de drie films die Hills & 

Kennedy aanhalen niet voor. Elk van 

die coaches komt een groep sporters 

tegen die het met de sport en de regels 

niet zo nauw (meer) nemen. Om hier 

paal en perk aan te stellen maken de 

coaches gebruik van heldere regels, 

met heldere sancties als ze worden 

overtreden. Dat leidt in ‘Coach Car-

ter’ tot veel pushups en suicide runs. 

In ‘Remember the Titans’ zegt coach 

Boone in zijn eerste ontmoeting met 

de spelers: ‘This is no democracy, it is 

a dictatorship, I am the law.’ Ook in 

‘Hoosiers’ wordt de hiërarchie al in 

de eerste training duidelijk gemaakt: 

als één van de zeven spelers met een 

ander door blijft smoezen terwijl de 

coach zijn bedoelingen uitlegt, wordt 

hij door de coach weggestuurd: ‘Out! 

Right now. Don’t come back until you 

learn to keep your mouth shut and 

listen.’. Zijn maatje gaat met hem mee, 

zodat er nog maar vijf spelers overblij-

ven, het absolute minimum voor een 

basketbalteam. Ook wordt in die eerste 

training duidelijk dat het de coach om 

inzet en aanpakken gaat: ‘My practices 

aren’t designed for your enjoyment. 

Let’s go! Move! Come on!’. 

Hills & Kennedy5 komen tot een 

eenzijdige (en mijns inziens onjuiste) 

conclusie doordat ze helaas alleen deze 

eerste ontmoetingen tussen de spelers 

en hun (nieuwe) coach in hun beoorde-

ling hebben betrokken. Als ze ook de 

rest van de films hadden meegewogen, 

zouden ze tot een meer genuanceerde 

en valide beoordeling van het coachge-

drag zijn gekomen. In alle drie de films 

ontstaat er namelijk onmiskenbaar een 

mooie relatie tussen sporters en coach.

Winnende combinatie
De films ‘When the game stands tall’ en 

‘Bittersweet’ maken duidelijk dat ook 

films een prima illustratie kunnen zijn 

van de resultaten van sportweten-

schappelijk onderzoek naar coaching, 

zoals dat van Smoll & Smith. Hun 

monumentale werk verdient meer aan-

dacht dan het tot op heden krijgt. Wat 

weerhoudt de Nederlandse sportbon-

den er eigenlijk van om deze ‘Coaches 

Die Nooit Verliezen’-benadering aan te 

reiken aan trainer-coaches in oplei-

ding, bijvoorbeeld samen met de in dit 

artikel genoemde illustratieve praktijk-

voorbeelden? Hier is immers sprake 

van een winnende en bewezen combi-

natie van theorie en praktijk …

Tot slot
Films kijken doe je natuurlijk ook ‘ge-

woon voor je plezier’. Zijn de bespro-

ken films wat dat betreft ook de moeite 

waard? Jazeker! In het monumentale 

werk van Didinger & Macnow8, waarin 

de 100 beste sportfilms aller tijden op 

een rijtje worden gezet, staat ‘Hoosiers’ 

op plaats 2, ‘Remember the Titans’ op 

19 en ‘Coach Carter’ op 92. De films 

komen ook alle drie voor op de lijst 

‘Select Filmography’ in het leerzame 

en uitgebreide overzichtswerk9 dat 

Bruce Babington over de sportfilm heeft 

geschreven en in de ‘filmography’ in de 

monografie10 van Seán Crosson. Ze zijn 

dus alle drie (nog steeds) de moeite van 
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het bekijken waard, zeker ook vanuit 

het perspectief van de sportcoach. Het 

is verhelderend om elke sportfilm eens 

nauwkeurig te bestuderen vanuit de 

vijf principes die door Hills & Ken-

nedy5 werden gebruikt. Bij de drie films 

uit hun onderzoek zal dan bijvoorbeeld 

zonder twijfel blijken dat er bij de spor-

ters in de loop van de film sprake is 

van ‘improved self-esteem’, ‘decreased 

anxiety’ en ‘reduced withdrawal’. En 

waarschijnlijk ook van ‘increased enjoy-

ment’ – precies de vier elementen waar-

uit ‘Effectief coachen’ (de ondertitel van 

de Nederlandse brochure ‘Coaches die 

nooit verliezen’) bestaat.
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films
– Bittersweet (NL, 2014, 78 min; regie: Marieke Niestadt) (documentaire met o.a. Diana Prazak, Lucia Rijker)
– Coach Carter (USA, 2005, 131 min; regie: Thomas Carter) (speelfilm met o.a. Samuel L. Jackson)
– Hoosiers (USA, 1986, 110 min; regie: David Anspaugh) (speelfilm met o.a. Gene Hackman, Barbara Hershey, Dennis Hopper) 
– One Man Up (L’uomo in più) (IT, 2001, 97 min; regie: Paolo Sorrentino) (speelfilm)
– Remember The Titans (USA, 2000, 109 min; regie: Boaz Yakin) (speelfilm met o.a. Denzel Washington)
– When The Game Stands Tall (USA, 2014, 110 min; regie: Thomas Carter) (speelfilm met o.a. Laura Dern)
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