
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

‘Winnen is niet alles, het is het enige’. Het lijkt wel of deze 
slogan meer en meer zijn intrede doet in de jeugdsport. ‘Loser’ 
en ‘winner’ zijn woorden die snel in de mond worden genomen 
om iemand in een bepaalde categorie in te delen, zowel bij 
ouders, trainers als sporters onder elkaar.
Het is normaal dat kinderen en jongeren zich met elkaar willen 
meten in een spel of wedstrijd.  Maar als dat vergelijken steeds 
wordt uitgedrukt in ‘winnen of verliezen’, in  klassementen, 
beloningen of straffen, enz., dan gaan plezier, ontwikkeling en 
sociale vaardigheden vaak verloren.  
Winnen kan op verschillende vlakken, niet enkel door meer 
doelpunten te scoren of door als eerste over de meet te 
komen, maar ook door zichzelf te overwinnen, door als ploeg 
vooruitgang te maken, door beter samen te spelen, door 
geleerde tactieken in de praktijk om te zetten, door mooi spel 
te brengen, enz. Elke wedstrijd is slechts een deeltje van een 
totaal opleidingstraject en biedt een nieuwe kans om te leren. 
Trainers die ervoor kunnen en durven kiezen om vooruitgang 
en verbetering te laten primeren op scores, zullen ervaren 
dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische 
vaardigheden maar ook aan motivatie, spelplezier en inzet.  
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FEITEN OF FABELS? 
Veel sportbegeleiders zijn ervan overtuigd dat winnen het belangrijkste doel is 
voor kinderen en jongeren bij sportbeoefening. Onderzoek toont echter aan 
dat een leeromgeving met aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, de 
vooruitgang van het individu of het team en het spelplezier, belangrijker is dan 
winnen of presteren op zich. De meeste kinderen vinden ‘erbij horen’ belangrijker 
dan presteren en hechten geen tot weinig belang aan rangorde. Ze doen in eerste 
instantie aan zelfbeoordeling en groeien geleidelijk aan naar zich vergelijken met 
anderen. Sommige sporters beschouwen verlies echter als een persoonlijk falen. 
Winnen blijft in heel wat sportorganisaties zo belangrijk dat het trainers ertoe 
aanzet om keuzes te maken waarbij de prestatie primeert. Wanneer de aandacht 
voor de sociale ontwikkeling en het welbevinden van de jonge sporter tijdens 
wedstrijden en/of trainingen wordt onderdrukt, is er een lijn overschreden. Helaas 
beschikt de trainer niet altijd over de keuzemogelijkheid omdat de wedstrijdorgani-
satie en/of de wedstrijdreglementen die niet toelaten.
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Als ‘willen winnen’ leidt tot een ongedwongen manier van wedijveren en proberen beter te 
zijn dan de andere sporter of ploeg, hoeft dit niet altijd een negatief beeld op te roepen, omdat:
 » het de sporter een gevoel van vervulling en een positief zelfbeeld geeft; 
 » de sporter het als een beloning voor de inzet ervaart;
 » het teams helpt te zien wat het effect is van goed samenspelen;
 » het kinderen en jongeren aanzet om te blijven sporten;
 » het kinderen motiveert om hogere doelen te bereiken;
 » het kinderen leermomenten biedt die aansluiten bij de training;
 » het een nuttige vergelijkingsmogelijkheid met andere sporters biedt.   

Als ‘willen winnen’ ten koste van alles gaat, raakt dit op lange termijn spelers, ouders en 
trainers, omdat: 
 » er meer waarde wordt gehecht aan het resultaat dan aan de inspanning; 
 » het voor de verliezer niet de inzet evalueert; 
 » het vaak de minder goede sporter speelkansen of deelnamemogelijkheid ontneemt;
 » het sporters negeert die het hele seizoen hard werken en altijd aanwezig zijn, ten voordele 

van sporters die te laat opdagen en trainingen missen, maar sporttechnisch vaardiger zijn;
 » het enkel naar de momentgebonden score kijkt en niet naar de individuele ontwikkeling van 

de jongeren;
 » het de overwinning plaatst boven de veiligheid en gezondheid van de sporters;
 » het ervoor zorgt dat andere spelers de talentvolle teamgenoot op handen moeten dragen, 

wat een egoïstische en verwaande attitude bevordert; 
 » ouders en trainers daardoor problemen ervaren van drop-out, demotivatie, afgunst, 

ongezonde rivaliteit en pestgedrag.

“L’IMPORTANT DANS LA VIE CE N’EST POINT LE 

TRIOMPHE, MAIS LE COMBAT, L’ESSENTIEL CE N’EST PAS 

D’AVOIR VAINCU MAIS DE S’ÊTRE BIEN BATTU”.

Pierre Baron de Coubertin
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‘Winnen primeert’ leidt vaak tot winst. Een record, puntenoverwicht of medaille zijn daar 
uitingen van. Die drang naar winst kan – ondanks de winstbeelden – tegelijk een groot verlies 
betekenen voor de sociale en morele waarden en normen van kinderen en jongeren, zelfs in het 
kamp van de ‘zichtbare’ winnaars. Is het dan nog wel een overwinning?

In krantenkoppen ligt de klemtoon van coaches vooral op winnen. Het beïnvloedt sterk hun 
keuze voor bepaalde spelers, opstelling, spelconcepten, opleiding- en/of trainingsmethode. 
Toch erkenden enkele topcoaches – na vele jaren van ervaring – schoorvoetend op een NOC-
congres over talentontwikkeling (2007) het volgende: “Winnen is eigenlijk niet het belangrijkste. 
Het bereiken van de eigen, optimale prestatie is – ook voor teamsporters – het heilige doel. Het 
teveel bezig zijn met het beoogde resultaat leidt af en leidt gemakkelijk tot mindere prestaties. 
Trainers moeten dit beseffen. Eigenlijk primeert de drang naar verbetering. Als je gezamenlijk 
beter wordt, komt het resultaat als vanzelf’’. De sprekers wijzen hier op het belang dat ze 
hechten aan ontwikkelingsgerichte doelstellingen en aanpak.

Sporters worden door coaches, trainers en ouders aangezet om zich te bewijzen en moeten 
winnen i.p.v. mogen of willen winnen. Het projectteam achter ‘Coachen met de M-factor’ stelt 
dat succesvolle jeugdcoaches zich onderscheiden omdat hun M-factor doorslaggevend is in de 
motivatie waarmee sporters blijven trainen. Zij werken autonomieondersteunend en vertrekken 
vanuit het perspectief van de sporter. Daarmee proberen ze aansluiting te vinden bij de 
leefwereld van de sporter, in tegenstelling tot al te controlerende trainers. Sporters die op een 
juiste manier worden geprikkeld hebben meer ‘goesting’ om te sporten, ze beleven fun, bijten op 
hun tanden en leveren uiteindelijk ook betere prestaties. Sporters die, omwille van het resultaat, 
teveel onder druk worden gezet om te presteren, verliezen vaak hun motivatie, kennen faalangst 
en vertonen agressief spel. Willen winnen wordt door deze ‘moetivatie’ teveel moeten winnen. 

Onderzoek wijst op het belang van de mate waarin spelers het coachinggedrag als correct, fair, 
rechtvaardig ervaren. Het zou de meest bepalende factor zijn voor de voldoening en intrinsieke 
motivatie van teamsporters. De coach maakt daarbij eerst de spelers individueel beter in hun 
sterkten/hun specialiteit. Op de tweede plaats richt de coach zich op hun verbetering in functie 
van het team. Rolverdeling, positieve en eerlijke feedback zijn daarbij heel belangrijk. Hoe 
rechtvaardiger de coach wordt ervaren, des te beter het team kan presteren. De coach kiest 
hierbij voor een ontwikkelingsgerichte benadering die extra tijd en energie kost. Hij investeert 
in de ontwikkeling van leidersfiguren waarin competentie, autonomie en betrokkenheid centraal 
staan. Sleutelbegrippen in dit coachingproces zijn inspraak, dialoog, overleg en begrip.

Een aantal Vlaamse sportfederaties tracht het belang van winnen te relativeren door 
alternatieve wedstrijdvormen te organiseren voor de jeugdspelers. De doelgroep bestaat uit 
sporters jonger dan 12 jaar. Kenmerkend voor deze alternatieven is dat ze wedstrijdwinst niet 
beklemtonen. In een aantal van deze organisatievormen kan ook de trainer ethisch correcte 
keuzes maken.
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DOE - HET - ZELF
Taakgericht i.p.v. prestatiegericht trainen en coachen

1. Bepaal taakgerichte doelstellingen samen met de sporter en geef daarbij aansluitende 
traininginstructies en feedback op maat van de sporter. Dit geeft sporters meer kans op 
een betere ontwikkeling van hun mogelijkheden. Stel persoonlijke doelen en leg de focus 
op de ontwikkeling van een bepaalde techniek of een tactische vordering in plaats van op 
het resultaat. In een teamsport leiden taakgerichte doelstellingen tot meer teamcohesie. 
Voorbeelden van taakgerichte leerdoelen:
 » Aandacht behouden tijdens training: ‘De sporters laten zich tijdens het verloop van de 

training niet afleiden door het gedrag van ouders langs de zijlijn’.
 » Omgaan met stressvolle situatie: ‘De U15-spelers onderdrukken bij beslissingen van de 

trainer gewelddadige reacties op materiaal of in woordgebruik’.
 » Idee hebben over eigen kunnen: ‘De speelster is zich bewust van haar mogelijkheden en kan 

haar sterkten in meer complexe verdedigingssituaties inzetten’. 

2. Kader doelstellingen in een ruimere context zoals bv. de sporttakspecifieke 
ontwikkelingslijn. Spreid daarbij doelstellingen over diverse mentale, fysieke, tactische en 
technische aspecten van ontwikkeling. Breng presteren terug tot niveaugebonden doelen en de 
bijhorende beoordelingscriteria.

3. Formuleer naar de sporters – maar ook naar de ouders, het bestuur en de pers – dat je 
de evolutie laat primeren op medailles. Vermijd zo dat de focus ligt op medailles. Zo is voor 
iedereen duidelijk dat die extra zijn aan het realiseren van de noodzakelijke stappen in het 
ontwikkelingsproces van beginnende naar gevorderde sporter en van gevorderde sporter naar 
topper.

4. Houd een taakgerichte wedstrijdevaluatie. Een evaluatie van een wedstrijddeelname kan 
meer zijn dan de vaststelling “Winnen is positief en verliezen is maar niks”. 
 » Evalueer eenvoudig, los van de score die of het resultaat dat er aan voorafgaat. Laat de 

sporter antwoorden formuleren op reflecterende vragen over de wedstrijddeelname: “Wat 
heb ik zelf goed gedaan? Welk positief gedrag heb ik getoond? Wat heb ik bijgeleerd? Wat 
moet ik de volgende keer beter doen?” Uiteraard kan dezelfde oefening door de ploeg ook 
samen gebeuren. 

 » Gebruik wedstrijden vanuit een ontwikkelingsgerichte houding als ‘derde training’ naast 
de twee weektrainingen en als evaluatiemoment voor wat sporters tijdens trainingen leren. 
Een doelgerichte coaching, met duidelijke verwachtingen naar de sporters, is hierbij cruciaal. 
De ultieme prestatie ligt niet zozeer in absolute winst maar eerder in het realiseren van de 
verwachte aanpassing van gerichte sportieve handelingen aan de wedstrijdomstandigheden.

Taakgerichtheid Prestatiegerichtheid

Succes betekent - nieuwe vaardigheden leren 

- vooruitgang boeken 

- iets beheersen 
- creatief zijn 

- beter presteren dan anderen 

- winnen ten koste van alles

- goede cijfers halen 

Waarde hechten aan - inspanning leveren, trainen, 

oefenen
- moeilijke uitdagende taken

- met zo weinig mogelijk inspan-

ning, succes boeken 
- vermijden van fouten 

Fouten worden gezien als - een deel van het leerproces

- belangrijke informatie om te 

verbeteren 

- mislukking 
- evidentie voor tekorten en 

gebrek aan bekwaamheid 

Competentie wordt gezien als - te ontwikkelen door inspanning 

- specifiek (als je goed bent voor 

atletiek, is dit niet noodzakelijk 

zo voor andere sporten) 

- vast, aangeboren
- algemeen 
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Aandacht voor leren omgaan met winst en verlies in 
trainingen en wedstrijden

1.In trainingen leren sporters niet alleen sporttechnische handelingen uitvoeren. Ze leren 
er onder meer ook welke emoties winnen en verliezen oproepen, hoe het resultaat van een 
wedstrijd te aanvaarden en hoe zich respectvol op te stellen tegenover de andere partij. De 
trainer kan dit proces stimuleren door bewust in de trainingen leersituaties te scheppen.  
 » Besteed aandacht aan spelvormen waarin op een afwisselende manier en voor iedereen het 

ervaren en aanvaarden van winst en verlies mogelijk wordt, zoals: 
  ‘Eén tegen allen, allen tegen één’: jeugdspelers trachten als groep een aantal   
 spelopdrachten succesvol af te werken, bv. binnen een bepaalde tijd of met een   
 bepaalde score. Bij succes mogen ze samen een opdracht verzinnen voor de trainer(s).  
 Bij falen mag de trainer een opdracht voor hen verzinnen.

  Coöperatieve spel/wedstrijdvormen: spelers moeten een rol opnemen om samen  
 de opdracht tot een goed einde te brengen en oefenen daarbij sociale    
 vaardigheden. Zo geeft een trainer twee teams een beperkt aantal elementen   
 van een tactisch spelconcept mee met de vraag om daarmee hun strategie te   
 bepalen voor een opgegeven spelvorm. De spelers bespreken onderling de    
 onderliggende taken en de rol die ze daarin zullen vervullen, om vervolgens te spelen.  
 Daarna evalueren beide teams het geheel.
  Voeg elementen van toeval toe aan gekende spelvormen waardoor winst en verlies  
 minder voorspelbaar worden, zoals werken met een dobbelsteen, trekken van een kaart  
 uit een kaartspel om beginpositie te bepalen, invloeden buiten de spelers … .
 » Gebruik bij spelvormen aangepaste groepsindelingen waardoor deelnemers alternerend in 

winst- en verliessituaties terechtkomen.
 » Maak creatief gebruik van beloningen, uitingen van waardering, beoordelingsmarges  bij 

succes tijdens training en wedstrijdvormen.
 » Doe eens samen met de jeugdsportcoördinator een rondvraag bij de kinderen naar het 

belang dat ze zelf aan winnen hechten. Tracht daarbij nuances te formuleren zoals willen 
winnen, moeten winnen, mogen winnen, kunnen winnen.

2. Stimuleer de deelname aan alternatieve wedstrijdorganisaties bij ouders, kinderen, en 
sportclubbestuur. Participeer zelf als trainer/begeleider in deze wedstrijdvormen en toon dat 
individuele winst ondergeschikt is aan groepswinst (van teams tot alle deelnemers): mix spelers 
bij ongelijkheid van teams, leg voorwaarden voor het scoren uit en gebruik de toegelaten 
begeleidende tussenkomsten van de trainer op het terrein. Laat iedereen delen in de beloning, 
die naast winst ook naar deelname gaat. Maak gebruik van een gewogen uitslag of maak er geen 
op. 

3. Plaats niet alleen de kampioenen in de schijnwerpers. Wijs als trainer op het belang van 
de keuze om ook andere sporters/ploegen in de kijker te plaatsen bij kampioenenvieringen in 
de sportclub: zij die een persoonlijk record verbeterden, de pechvogels, de meest opvallende 
teamspelers, maar evenzeer de sporters die een grote vooruitgang hebben gemaakt of een grote 
inzet hebben getoond.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
De spirit van frisbee 
Na elke match is er een ‘spirit circle’ of ‘circle of love’. De deelnemers van beide ploegen 
staan in een cirkel en reflecteren over de gespeelde match. Ze bespreken er de sterke en de 
zwakke punten van de andere ploeg, welke eigenschappen van de ploegen geapprecieerd 
worden en wat de mogelijke werkpunten zijn. Dit is een traditie waar frisbeespelers veel 
belang aan hechten, het is een respectvolle, rustige manier om de match te beëindigen en de 
tegenstander te bedanken. Gezien de gewoonte eigen aan deze sport, wordt de coach niet 
voor de keuze geplaatst om dit met de ploeg al dan niet te doen. De coach kiest er wel voor 
om deze gewoonte aan de nieuwkomers te leren en bij de anciens te onderhouden. Sommige 
spelsituaties maken het de spelers immers niet altijd gemakkelijk om na de wedstrijd even 
enthousiast van deze cirkel deel uit te maken.

Turnshow bij Jong en Sportief Leopoldsburg
De trainer van de keurploegen wordt jaarlijks door het clubbestuur voor een moeilijke keuze 
geplaatst. Alle recreatieteams, dansgroepen en de keurploeg worden gevraagd deel te nemen 
aan de turnshow ten voordele van de sportclubkas. Voor de recreatieteams en dansgroepen 
is dit het hoogtepunt van het jaar waarbij ze kunnen tonen wat ze hebben bijgeleerd. Voor 
de keurgroep ligt het iets anders. De voorstelling valt midden in de wedstrijdperiode van de 
gymnasten en trainer Johan legt de focus dan liever op de wedstrijdoefeningen en niet op 
een recreatieve show. Hij draagt evenwel plezierbeleving hoog in het vaandel en vindt het 
belangrijk dat zijn gymnasten niet alleen focussen op prestatie. Enkele weken vooraf ruilt 
hij dan ook bewust dure trainingstijd voor recreatieve showtijd om met zijn gymnasten een 
combinatieoefening in elkaar te steken en deze wat verder in te kleden. De gymnasten beleven 
zo een zeer toffe dag en kunnen zich nadien terug volledig focussen op het naderende Vlaams 
kampioenschap.

Samenwerkend volleybal trainen
De jeugdspelers van volleybalclub KVCR Genk spelen twee tegen twee op een klein veldje. De 
trainer geeft een voorbeeld van een aanvalstechniek. Op de speelveldjes ligt een kijkwijzer. De 
spelers krijgen de opdracht om de kijkwijzer te bestuderen en elkaar aanwijzingen te geven als 
de partner zich voorbereidt op de aanval. Sommige spelers coachen enthousiast, sommigen zijn 
stil, anderen overdrijven in hun rol. De trainer loopt rond. Hij geeft nadrukkelijk complimenten 
aan spelers die hun partner goed coachen. Spelers die fouten maken, corrigeert hij niet maar 
bevraagt wel hun coach: ‘Wat doet hij fout? Heb je er wat van gezegd? Wat heb je gezegd?’. Na 
afloop vraagt de trainer: “Wie heeft goede aanwijzingen gekregen van zijn coach en waarom 
vond je die goed? Hoe vond je de coaching? Welke leerpunten neem je mee?”.
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Wedstrijdaanpassingen Voetbalclub KSV Sottegem
De trainers van de U6- en U7-jeugdspelers brengen in praktijk dat winnen niet altijd primeert. 
Bij U6 verloopt de wedstrijdvorm ‘2 tegen 2’ in een tornooivorm, waarbij elk duo van de 
thuisploeg het opneemt tegen elk duo van de bezoekende ploeg. Trainster Heidi tracht elk 
weekend duo’s zo samen te stellen dat er een evenwichtig partijtje ontstaat. Ze past de duo’s 
instant aan de intrinsieke voetbalkwaliteiten van de ‘tegenstander’ aan, of geeft tijdens deze 
wedstrijdjes één van de 2 spelertjes een extra opdracht mee, bijvoorbeeld enkel met de 
linkervoet of pas na het geven van minimaal 2 pasjes op doel schieten. Op die manier krijgt het 
sterkere spelertje een extra uitdaging en gaan de wedstrijdjes (meer) gelijk op. Iedereen scoort, 
iedereen leert, iedereen wint.
Bij U7 neemt de trainer, op advies van de jeugdcoördinator, vooraf contact op met de trainer 
van de andere ploeg om een inschatting van de voetbalkwaliteiten van diens ploegje(s) te 
krijgen zodat er een evenwichtig wedstrijdje volgt. De selectie is daardoor leergericht i.p.v. 
prestatiegericht. Wedstrijdjes eindigen nu eerder op 9-8 of 8-9 dan op 27-2

King Pong in tafeltennisclub Sven Salamander
Jeugdtrainer Dirk maakt geregeld gebruik van de gratis webapplicatie King Pong, ontwikkeld 
door de Vlaamse Tafeltennisliga. Deze webapplicatie richt zich op het laagdrempelig aanleren 
van tafeltennisvaardigheden waarbij deelname, spelplezier en vooruitgang primeren op 
het winnen van wedstrijden. Wanneer op het einde van de training wedstrijdjes worden 
georganiseerd via de King Pong-applicatie, krijgen de minder sterke spelers één of meerdere 
punten voorgift via het ingebouwde waardesysteem. Op die manier heeft iedere speler 
evenveel kansen om te winnen. Bij het raadplegen van de wedstrijdrangschikking stelt Dirk 
geregeld verrassingen vast. Spelers krijgen namelijk niet alleen punten voor elke wedstrijd die 
ze winnen, maar ook voor die waaraan ze deelnemen en voor hun aanwezigheid tijdens de 
training.

KYU in badmintonclub Tienen
Binnen badmintonclub Tienen wordt binnen de trainingen gretig gebruik gemaakt van KYU. 
Dit is een ontwikkelingstraject voor jonge (beginnende) badmintonnertjes, uitgewerkt door 
Badminton Vlaanderen, dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn badminton 
(van beginner tot gevorderde speler) volgt. Volgens clubtrainer Kenneth biedt KYU tal van 
voordelen. Via dit traject worden elke training taakgerichte doelstellingen vooropgesteld op 
maat van de spelers. De aandacht gaat daarbij naar de volgende zes pijlers: slagtechniek, 
keuzes en accenten, functionele (lichaams)houdingen, voetenwerk en tactiek. Het verwerven 
van competenties en niet het winnen van wedstrijdjes staat daarbij centraal en zorgt voor een 
optimaal leerklimaat.



MEER WETEN?  
 
 

 » Perceived justice of the coach predicts satisfaction and intrinsic motivation 
in handball and volleyball. 
De Backer M., Ceux T., Callens F., Boen F., Vande Broek G.; KULeuven; 2009

 » Samenwerkend leren. 
Ebbens S., Ettekoven S., van Rooijen J.; Groningen, Wolters-Noordhoff; 1997

 » www.mfactor.be 
 » www.wfdf.org/
 » www.psychologytoday.com/blog/coaching-and-parenting-young-athletes/201310/

winning-is-everything-myth-vs-reality
 » blog.coachup.com/2014/12/23/why-winning-is-okay-but-winning-at-all-costs-is-not/
 » www.academievoorsportkader.nl/cms/showpage.aspx?id=15250#1 
 » www.veiligsportklimaat.nl/stream/publieksversie-tki-webversie-paginas.pdf
 » www.nd.nl/artikelen/2007/februari/10/veel-coaches-willen-alleen-maar-winnen
 » kwal.org/kyu
 » kingpong.vttl.be


