
Impliciet leren (midde- en bovenbouw)

Impliciet leren en expliciet leren
Het idee achter impliciet leren is dat de sporter bewegingen en handelingen onbewust leert maken, 
zonder dat hij hierover hoe  na te denken. Als dit eenmaal gelukt is, dan hee  de sporter jdens het 
spel veel meer zijn hoofd vrij om keuzes te maken over andere aspecten van het spel. Expliciet leren 
is het welbekende leren op basis van aanwijzingen, waarbij de trainer uitlegt hoe de beweging en 
handeling er uit moet gaan zien. Bij impliciet leren is het idee juist dat je bewegingen aanleert zonder
al te veel expliciete kennis over de bewegings of handelingsuitvoering. Als je een speler vraagt hoe hij
een impliciet aangeleerde beweging precies doet, dan zou hij hier nauwelijks toe in staat zijn. Verbale
instruc e en feedback zijn vervangen door gerichte oefenvormen waarin het gewenste gedrag 
afgedwongen wordt zonder al te veel verbale input. Een effec eve vorm van impliciet leren is het 
resultaatgericht leren.

Resultaatgericht leren
Stel, je wilt hard trappen, dan is een wree rap daar natuurlijk uitermate geschikt voor is. Door 
spelers vanaf grotere afstanden te laten schieten (bijvoorbeeld gericht op een doeltje of de lat) of 
gebruik van een snelheidsmeter gaat de speler vanzelf wel een manier vinden om de wree rap zo 
goed mogelijk uit te voeren. Als de speler merkt hoe hard een wree rap gaat, dan gaat hij deze 
vanzelf toepassen in de wedstrijd. Het bereiken van het resultaat zorgt voor de vertaling naar de 
wedstrijd. Als je als coach wil dat iemand wat meer achterover hangt en hoger schiet, dan kan je dit 
als instruc e meegeven, maar dat blijkt vaak niet zo effec ef. Een technische beweging voer je 
namelijk vooral uit op gevoel, in het onderbewuste, en niet met het hoofd. Wat je beter kan doen is 
bijvoorbeeld twee hoepels hoog in het doel hangen. Je kunt ook de onderkant van het doel 
dichtmaken met twee kleine doeltjes. Je richt je met resultaatgericht leren niet op de instruc e van 
de uitvoering, maar op wat het resultaat van een bepaalde beweging is.



In bovenstaand stukje is een voorbeeld genoemd over het resultaatgericht leren van technische 
bewegingsuitvoeringen. Je kan het principe van ‘resultaatgericht leren’ ook toepassen bij  
teamtac sche handelingen. Dit kun je realiseren door je par jvormen en posi espellen op de 
training op de juiste manier in te vullen door middel van het toepassen van regels.

Voorbeelden van regels:

Aanvallen via de flanken
In plaats van te zeggen dat je over de flanken wilt aanvallen, zet je aan de zijkant 2 kleine doeltjes 
neer, dan dwing je spelers jdens de training over de flanken aan te vallen.

Je team s muleren om hoog druk te ze en
In plaats van te zeggen dat je hoog druk wilt ze en wanneer de tegenstander aan het opbouwen is, 
verdeel je het veld in 3 vakken (in de lengte). Pak je als team de bal af in het voorste vak (bij hun 
keeper en verdediging) en je scoort vervolgens dan telt het doelpunt voor 2 punten.

Aansluiten van de verdedigers wanneer je aan het aanvallen bent
In plaats van te zeggen dat je verdedigers moeten aansluiten, maak je een middenlijn. Je mag als 
team pas scoren als iedereen over de middenlijn is (op de keeper na).

Iedereen verdedigt mee, ook de aanvallers
In plaats van te zeggen dat je aanvallers mee terug moeten verdedigen, maak je een middenlijn. Het 
doelpunt van de tegenpar j telt voor 2, als 1 of meerdere van jouw aanvallers, op het moment van 
scoren, nog op de andere hel  staan.

Iedereen kantelt mee jdens het verdedigen
In plaats van te zeggen dat iedereen mee moet kantelen rich ng de bal, verdeel je het veld in de 
breedte in 3 stroken. Als de tegenstander aan de bal is in de rechterstrook, mag niemand van jouw 
team in de linkerstrook staan. (en andersom)

De keeper hervat het spel snel als hij de bal in zijn handen hee
In plaats van te zeggen dat de keeper de bal snel naar een vrije verdediger moet gooien, hanteer je 
de regel dat de keeper de bal maar maximaal 3 seconden de bal in zijn bezit mag hebben.

De keeper keept voor zijn goal als de bal op de andere hel  is
In plaats van te zeggen dat de keeper voor zijn goal moet keepen, verdeel je het veld in drie vakken. 
Je mag als team pas scoren als de keeper in het middelste vak staat.

Je wilt dat je spelers de 1vs1 ac es met hun tegenstander op de hoogste snelheid uitvoeren
In plaats van te zeggen hoe de spelers hun ac es veel sneller kunnen uitvoeren, hanteer je bij alle 
1vs1 oefeningen de regel dat als de aanvaller binnen 5 seconden scoort, zijn doelpunt dubbel telt.

Als de trainer de oefening goed neerzet en de juiste regels hanteert, is dit veel effec ever dan 
wanneer hij veel aan het woord is en uitlegt. Dat is een systema ek die veel trainers niet gewend 
zijn. De rol van de trainer wordt anders. De spelers zijn minder aan het luisteren, maar de oefening 
die de trainer bedenkt wordt wel belangrijker. De trainer moet meer observeren wat er gebeurt en 
eventueel de oefening aanpassen. De rol van trainer verschui  dus van het direct zeggen hoe een 
leerproces moet, naar het begeleiden van een leerproces. Hij gaat meer kijken wat elke persoon 



nodig hee  en het beste bij hem past om tot een op male ontwikkeling te komen. Meer één-op-één 
aanwijzingen, meer nadenken over de didac ek en de oefenstof en meer de tac ek zichtbaar maken 
door middel van het hanteren van de juiste regels in par jvormen en posi espellen. Door het 
impliciet leren toe te passen, leren de spelers onbewust en “spelenderwijs” de teamtac sche 
aspecten. 


