
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

De andere ploeg staat aan de aftrap met spelers die koppen 
groter zijn dan de jouwe, de tegenpartij beschikt over spelers 
die al veel meer trainingsuren achter de rug hebben, jouw 
sporter is minder matuur en fysiek minder sterk dan de te-
genstand…. Je voelt al op voorhand wie de ‘verliezer’ van de 
wedstrijd zal zijn.
Veel trainers die met zulke situaties geconfronteerd worden 
tijdens wedstrijden beschouwen dat als een deel van het com-
petitiegebeuren. Maar als we willen dat jongeren leren door 
het spelen van wedstrijden of door het kampen met elkaar, 
moet dat op een evenwichtige manier gebeuren. Een kind dat 
steeds verliest, leert niet en zal misschien op lange termijn zelfs 
gedemotiveerd raken, maar ook door altijd te winnen wordt een 
sporter niet uitgedaagd en boekt hij geen ‘leer’winst.
Trainers die kiezen voor evenwichtige kampvormen zullen er-
varen dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische 
vaardigheden maar ook aan motivatie, aan spelplezier en inzet.
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FEITEN OF FABELS? 
Het ervaren van succes motiveert, doet sporters inspanningen leveren om beter 
te worden, om door te zetten. Hoewel het ervaren van succes niet noodzakelijk 
hoeft voort te komen uit het winnen van een wedstrijd is het in de sportcontext 
wel vaak zo dat de ervaring van winst of verlies een grote invloed heeft op die 
succeservaring. Zowel trainers als atleten geven in onderzoek aan dat ze regelmatig 
moeten kampen tegen tegenstrevers die een maat te groot zijn.  

Die verschillen kunnen zich situeren op het vlak van:

 » morfologie waarbij een sporter over meer gunstige fysieke eigenschappen  
beschikt (bv. lengte, gewicht… ) dan een andere.

 » ontwikkelingsniveau waarbij bepaalde sporters al verder staan in hun  
ontwikkeling dan de tegenstand. 

 » het beheersen van technische vaardigheden enerzijds door aanleg, anderzijds 
door een onderling verschil in trainingservaring.

 » het cognitieve en tactische aspect waarbij de ene sporter meer inzicht heeft in 
bepaalde situaties, zaken sneller kan inschatten, sneller begrijpt dan een andere.

 » sociale vaardigheden waarbij de ene sporter een betere teamspeler is dan een 
andere of beter kan omgaan met conflictsituaties.
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MAAK ER EEN SPEL VAN…
De sporters worden in ploegjes verdeeld.  
Ze lopen/fietsen/zwemmen/skeeleren/varen/dribbelen/rijden… over een bepaalde afstand 
gedurende een bepaalde tijd of voeren een bepaalde opdracht uit. Per afgelegde afstand (bv. na 
1 ronde, per lengte, per 100m… ) of per x aantal keren uitgevoerde opdracht mag elke sporter x 
aantal seconden naar een tekening kijken. Als de tijd om is schrijven de ploegjes zoveel mogelijk 
voorwerpen op die ze gezien hebben. De ploeg met het meest aantal voorwerpen wint.
 
Dit is een eenvoudig basisidee waarop varianten in functie van jouw sport mogelijk zijn. Verlaag 
of verhoog de moeilijkheidsgraad door:
 » een moeilijkere of meer eenvoudige ‘geheugenopdracht’ te geven 
 » een ‘joker’ in te zetten. Bv. een sporter mag 1x gedurende het verloop van het spel 

vervangen worden bij het onthouden van de figuur. 
 » Een tactische keuze in te voeren. Bv. de snelle loper loopt, de sporter met het goede 

geheugen kijkt. Wie doet wat? Wanneer? (begin van het spel of op het einde?) 

Ook in sporten waar ‘focus’ ‘concentratie’ ‘teamspel’… belangrijke leerdoelen zijn, kunnen 
gelijkaardige opdrachten - hetzij individueel, hetzij in groep - doelgericht ingezet worden.

Andere spelideeën in ‘sportvorm’ zijn:
 » Wie is het? Eliminatiespel waarbij je na het lukken van een poging een ja/neen vraag stelt 

om een persoon die de trainer in gedachten heeft aan de weet te komen. Vul het spel in met 
een spelbord, spelkaartjes, foto’s van clubleden, ploeggenoten… 

 » Mastermind code kraken: spel waarbij men een bepaalde kleurcode moet kraken die vooraf 
voor een individu of groep bepaald werd. Na een gelukte opdracht mag een poging gedaan 
worden om de code te kraken. Meer dan een blad papier en gekleurde potloden heb je 
hiervoor niet nodig. 

DOE-HET-ZELF
Als trainer is je invloed op wedstrijd- en competitieregels beperkt.  
Laat echter niet na om grote ongelijkheid bij wedstrijden aan te kaarten bij 
de club en/of de sportfederatie en ga zelf bewust om met de samenstelling 
en selectie van ploegen zodat spelers en teams evenwaardig zijn in de 
wedstrijd. Door in trainingen niet enkel te focussen op de kwaliteit van 
uitvoering en ook andere aspecten te laten meespelen zoals geheugen, 
samenwerking, tactiek… vergroot je de winstkans voor een grotere groep 
sporters.

‘EVERYONE IS A GENIUS BUT IF YOU JUDGE A FISH ON 

ITS ABILITY TO CLIMB A TREE, IT WILL LIVE ITS WHOLE 

LIFE BELIEVING IT IS STUPID.’ A. Einstein
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EVENWICHTIGE KAMPVORMEN
Andere mogelijkheden om kampvormen meer evenwichtig te maken zijn:
 » Slechtste poging elimineren: in een situatie van meerdere pogingen laat je de slechtste tijd, 

score, poging… wegvallen.
 » Extra punten verdienen: er zijn extra punten of tijdswinst te verdienen door bepaalde 

handelingen of houdingen van de deelnemer naast de eigenlijke uitvoering (bv. het toch 
lukken ondanks pech, zeer sportief gedrag, het helpen van een teamgenoot/tegenstrever).

 » Strafpunten toekennen: er kunnen strafpunten toegekend worden bij bepaalde handelingen 
of houdingen van de deelnemer naast de eigenlijke uitvoering (bv. opzettelijke foute 
uitvoeringen, tijdsoverschrijdingen, onsportief gedrag, overtreden van een spelregel).

 » Tijdsmarge invoeren: voor een tijdopname van de prestatie geldt geen strikte tijd maar een 
tijdszone (bv. wie tussen 1’ en 2’ aankomt…. ).

 » Beoordelingsmarge invoeren: voor de beoordeling van een prestatie geldt geen strikte 
puntenscore (bv. wie geen enkel kegeltje omver rijdt scoort 10/10) maar een marge 
waarbinnen een prestatie als goed of geslaagd wordt beschouwd (bv. wie maximaal 2 
kegeltjes omver rijdt scoort het maximum).

 » Inzetten van een joker om een slechte poging te compenseren.
 » Handicap invoeren: je voorziet een bepaald voordeel voor de zwakkere waardoor de 

winstkansen min of meer gelijk liggen (bv. ligging van de startlijn, voorsprong geven, 
verschillende aanvangspunten….).  
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INSPIRATIE UIT HET VELD

EVENWICHTIG KAMPEN IN JUDO
In het reglement over de ontmoetingen van jeugdjudoka’s heeft de Vlaamse Judofederatie (VJF) 
een aantal zaken opgenomen die maken dat kampen onder jeugdige sporters gelijk op kunnen 
gaan. Het gaat om:
 » het niet toepassen van een golden score als in een kamp niet gescoord wordt of de score 

gelijk is. De scheidsrechter duidt dan een overwinnaar aan.
 » het indelen van judoka’s in poules op basis van hun gewicht waarbij tussen de judoka’s 

binnen een poule ten hoogste 10% gewichtsverschil is.
 » bepaalde technieken die tijdens een wedstrijd verboden zijn.  

Gelijkaardige principes zouden evenzeer in de ontmoetingen tussen sporters in andere sport-
takken gehanteerd kunnen worden. 

EVENWICHTIG KAMPEN IN BASKETBAL
Het Jeugdsportnet KDR met het 3X3 microbenproject is een ander mooi voorbeeld van een 
project waarbij aandacht is voor evenwichtig kampen: 
 » Op het niveau van indeling van ploegen: De competitie is opgedeeld in poules waarin de 

ploegen gelijkwaardig zijn en waarvan de gelijkwaardigheid na de eerste competitiedag 
en  halfweg in het seizoen door de coaches en de sportief coördinator al dan niet wordt 
bevestigd. Er wordt gespeeld in drie niveaus (beginners, gemiddeld en sterk). 

 » Op het niveau van de wedstrijdjes en de spelregels zelf. Spelregels worden in functie 
van vaardigheidsniveau van individuele spelers flexibel toegepast; meelopende en 
sturende coaches op het terrein assisteren daartoe de scheidsrechter. Bij beginners is het 
aangewezen om niet elke overtreding te bestraffen omdat ze anders niet tot spelen komen.

 » Op het niveau van coaches en scheidsrechter. Er is een verplicht overlegmoment tussen 
beide coaches en de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd waarin afspraken 
gemaakt worden over de regels die gehanteerd worden en over de strikte toepassing ervan.  
De coaches maken afspraken over o.a. wie op wie verdedigt, op een volledig of half terrein 
verdedigen,…  Na de wedstrijd evalueren de coaches de wedstrijd als ‘leermoment’ en 
maken afspraken voor een volgende ontmoeting.



MEER WETEN?
 » Eindrapport ethisch verantwoord sporten, Internationaal 
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 » Evenwichtig kampen in judo: cursustekst Initiator Judo 
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