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Een verslag van de zomermodule van 25 mei 2019 over feiten en veronderstellingen,             
objectief kijken en contact en connecten met jouw cursisten.  
 

 
 
Filmpje 
 

- We beginnen met dit filmpje van ons eigen handboek.  
 

 

 
 

https://www.duosport.nl/schaatsacademie/methodiek/gevorderden/rechte-eind/timing/
https://www.duosport.nl/schaatsacademie/methodiek/gevorderden/rechte-eind/timing/


Wat valt jou op? In dit filmpje worden de beelden van een schaatsende cursist naast de                
beelden van een zeer goede schaatser gelegd. Aan de hand van de vergelijking tussen de               
twee worden vervolgens uitspraken gedaan over de techniek van de cursist.  
 
Dit is een logische stap maar het is wel belangrijk om je er bewust van te zijn dat we                   
eigenlijk niet zo goed zijn in objectief kijken en dat we dingen over het hoofd zien of soms                  
zelfs iets geheel anders zien. 
 

- En ken je dit filmpje?  

  
Plaatjes 
 
Wat zie je hier? 
 

- Een eend of een konijn? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


 
 

- Een oude of een jonge vrouw? 

 
 
 
 

 
 



Terug naar de schaatsles 
Als je datgene wat je de cursist biedt baseert op wat je de cursist ziet doen en wat jij denkt                    
dat een topschaatser doet, doorloop je een route met minimaal twee valkuilen. 
 

- De eerste is dat geen twee topschaatsers hetzelfde schaatsen. Er zijn mechanische            
uitgangspunten maar over welke beweging precies bij wie past kunnen we nauwelijks            
uitspraken doen.  

 
- De tweede is dat het bijna onmogelijk is om te weten wat de cursist echt probeert,                

voelt, denkt en hoe hij of zij de beweging ervaart.  
 
Roddeloefening 
Om dat te illustreren hebben we een roddeloefening gedaan. Een vrijwilliger uit de groep              
heeft een aantal keer een tennisservice uitgevoerd terwijl de anderen observeerden.           
Vervolgens heeft de helft van de observeerders vragen gesteld aan de tennisser over zijn              
intentie, beleving, aandachtspunten, tevredenheid over het resultaat en algehele gedachten.          
Het andere deel van de groep is een buiten gehoorsafstand gaan roddelen. Eerst door de               
feiten te benoemen en vervolgens door hun veronderstellingen te overleggen ten aanzien            
van wat ze gezien hebben.  
 
Daarna zijn de groepen bij elkaar gekomen en hebben de roddelaars hun veronderstellingen             
op tafel gelegd. De tennisser en de vragenstellers konden daarop reageren.  
 
Deze oefening hebben we herhaald met een andere technische opdracht en het resultaat             
was dat de roddelaars er grofweg vaker naast zaten met hun veronderstellingen dan dat die               
overeen kwamen met de beleving van de cursist.  
 
Op basis van deze twee valkuilen zou je ook een andere route kunnen proberen. Daarvoor               
hebben we twee richtingen: inleggen en opleggen. Een aantal kenmerken daarvan hebben            
we in de onderstaande tabel weergegeven.   

 
 



 

Inleggen Opleggen 

geen verwachting over het resultaat een specifiek resultaat 

afwachten beoordelen 

gezamenlijk eenrichting 

koppeling met de totaalbeweging koppeling met oefening 

zelforganisatie aansturen 

hier en nu gericht op de route 

gericht op het oplossend vermogen gericht op de oplossing 

ervaren streven 

instructeur kijkt, vraagt en luistert instructeur vertelt 

verbinden met de intentie verbinden met het resultaat 

loslaten controleren 

 
 
Goed of fout? 
In de bespreking van de twee kolommen kwamen we erachter dat er geen sprake is van                
goed of fout omdat ook hierin de voorkeur en behoefte van de cursist bepalend is. Een                
prettige toevoeging was om door de ogen van beide kanten naar jouw eigen oefenstof te               
kijken: in de vorm van inleggen en in de vorm van opleggen. 
 
Dialoog 
Los van deze twee richtingen was het bijzonder om te ervaren hoe je, in dialoog met de                 
cursist, meer komt te weten over zijn of haar intentie en beleving en dat je op basis daarvan                  
jouw beeld van de schaatser en wat je aan zou kunnen bieden om iemand nog beter te laten                  
schaatsen beiden aanpast.  

 
 


