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Hoofdstuk 1 Wat is talent? 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• een omschrijving te geven van wat talent voor jou betekent; 

• het concept nature-nurture te omschrijven; 

• enkele belangrijke valkuilen in talentdetectie en -identificatie te benoemen. 

 

1.1 Wordt men geboren met talent? 

 

Nature versus nurture? 

Is talent louter een gift van moeder natuur? Of betreft talent louter een kwestie van hard en 

consequent trainen? Geen van beide stellingen dekt de volledige lading! Talent gaat over een 

aangeboren aanleg die optimaal werd ontwikkeld. Met andere woorden, niet het ene of het andere, 

maar zowel de aangeboren eigenschappen als de correcte ontwikkeling moeten samen aanwezig zijn 

om van een talentvolle skiër te kunnen spreken. 

 

10.000 uren? 

In de wetenschappelijke literatuur is er een stroming die aangeeft dat om tot perfectie te komen 

gemiddeld 10.000 uren van gerichte training noodzakelijk is. Er worden voorbeelden aangehaald 

vanuit de artistieke sector en sportsector om deze stelling te staven. Over de wetenschappelijke 

waarde van deze stelling en de correctheid van het aantal uren gerichte training kan er gediscussieerd 

worden. Maar het is duidelijk dat perfectie niet kan gehaald worden puur op basis van genetische 

aanleg.  

 

Belangrijk is niet alleen een voldoende volume aan oefenkansen en trainingsgelegenheid; ook de 

kwaliteit van de oefening is cruciaal. Dit wordt nogal eens gemist in dit verhaal, maar het is uiteraard 

van groot belang. 

 

1.1.1 Intrinsieke eigenschappen 

 

In de initiator-cursus werd in het algemeen gedeelte Veilig Sporten Preventief gesproken over 

persoonsgebonden kenmerken waaronder geslacht, gestalte, enz. Deze aangeboren ofwel genetische 

kenmerken kunnen een welbepaalde aanleg voor specifieke en voorbeschikte sportdisciplines 

verklaren (spiervezeltype, metabolisme enz.).  
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In het lange afstandslopen zijn atleten van Afrikaanse origine, meer bepaald uit Kenia en Ethiopië al 

jarenlang heer en meester in deze discipline. Voor de sprintvormen in atletiek zijn sporters uit Jamaica 

en atleten van Afrikaanse origine uit de Verenigde Staten en Canada tot nu toe ongekroond koning. 

In turndisciplines zijn het vooral de Verenigde staten, China en Rusland die overheersen. 

 

Gezien kinderen het resultaat zijn van beide ouders, lijkt het dan ook logisch dat het potentieel al 

van bij de conceptie aanwezig moet zijn. Wil je als atleet kans maken om toptalent te worden, is de 

hypothese dat één of beide ouders ook toptalenten waren, zeker te verrechtvaardigen. Hoewel… De 

ouders van Albert Einstein waren van normale intelligentie. Hijzelf scoorde zeer hoog wat IQ betreft. 

Genetica als in “afkomst”, is niet de enige determinerende factor. Tijdens het samensmelten van beide 

genetische codes van vader en moeder, kunnen ook nieuwe “super”-mensen ontstaan. 

 

 

Analyse wedstrijd 

Zoek in de wedstrijduitslagen welke genetische eigenschappen frequent voorkomen. Kan je daaruit besluiten dat 
bepaalde zaken duiden op talent? 

 

1.1.2 Extrinsieke eigenschappen 

 

Omgevingsfactoren hebben een invloed op de ontwikkeling van een “talent”. Om optimaal te 

ontwikkelen als atleet, moeten de omgevingsfactoren zo gunstig mogelijk zijn. Een atleet wordt 

bijgevolg best in een “veilige” omgeving opgeleid om tot volle ontplooiing te komen. Hoe beter de 

omkadering, hoe hoger de welvaart, hoe groter de kans dat de atleet zijn intrinsiek potentieel kan 

ontwikkelen. 

Ook trainingsmogelijkheden behoren hieronder. Heb jij een watervlak 7 op 7 ter beschikking en woon 

jij toevallig in een klimaat waar je het hele jaar door kan trainen? Dan heb je waarschijnlijk meer 

kans om je potentieel talent te ontwikkelen. 

 

 

Analyse wedstrijd 

Welke extrinsieke eigenschappen kunnen ook bijdragen tot talent in jouw discipline? 

 

1.2 Enkele begrippen m.b.t. talent 

 

In de wetenschappelijke literatuur over het identificeren en ontwikkelen van talentvolle sporters 

gebruikt men enkele termen om verschillende fases hierin te onderscheiden. Hieronder worden de 

belangrijkste begrippen kort aangehaald en in het verdere verloop van de cursus worden deze 

onderdelen verder uitgewerkt. Waar mogelijk wordt verwezen naar de huidige kennis binnen de 

waterskisport. Gezien waterskiën een vrij kleine sport met nog kleinere disciplines is, zal verder 

onderzoek in dit domein noodzakelijk zijn. We bieden je dan ook enkele handvaten om zelf op zoek 

en onderzoek te gaan. Want meten is weten … 
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Talentdetectie is het identificeren van sporters die  

• de sport nog niet beoefenen 

• of nog niet zo lang beoefenen 

• of nog jong zijn 

maar die wel potentieel hebben om de top te bereiken in het waterskiën. 

Een concreet voorbeeld hiervan is het Vlaams Sportkompas dat ontstaan is als een talentdetectietool 

in functie van topsport, maar nu verder georiënteerd is in de richting van levenslang sporten. 

https://sportkompas.be/nl  

 

Talentidentificatie verwijst naar het proces waarbij men 

de huidige deelnemers aan een bepaalde sport, die het 

potentieel hebben om de top te bereiken in die sport, gaat 

herkennen. Dit gebeurt niet alleen op basis van fysieke 

parameters, maar ook op basis van fysiologische, 

psychologische, sociale en technische parameters. Dit kan 

gebeuren tijdens verschillende stadia van het 

ontwikkelingsproces van de sporter.  

 

Talentontwikkeling houdt in dat sportbeoefenaars de ideale trainingsomgeving aangeboden krijgen 

en zo de kans hebben om zich naar hun volle potentieel te kunnen ontwikkelen. Mits goedwerkende 

identificatieprocedures kan men ervoor zorgen dat de meest begaafde sporters tijdens de 

verschillende ontwikkelingsstadia opgespoord worden en terecht komen in de talentontwikkeling‐ 

programma’s op het hoogste niveau. Dit zou een verlies van talent tot een minimum beperken.  

 

Tenslotte is er de term talentselectie. Dit is een continu proces op korte termijn. Het houdt in dat 

men de spelers gaat identificeren die op dat ogenblik het vereiste prestatieniveau laten zien om 

gekozen te worden voor een team, wedstrijd of een tornooi.  

 

Talentkenmerken zijn kenmerken van talentvolle waterskiërs. Prestatiebepalende factoren, zeg maar. 

In volgend hoofdstuk gaan we daar dieper op in.  

 

1.3 Het meten van talent 

 

Talentdetectie en -identificatie in het waterskiën gebeurt op dit moment in Vlaanderen eerder op 

basis van het ‘oog van de meester’ dan op basis van een effectieve testbatterij. De sportfederatie 

kiest ervoor om zich eerst te focussen op het goed ontwikkelen van waterskiërs en nog niet zozeer 

op het selecteren van talenten. Maar wat niet is kan nog komen.   

 

“Talent identificeren” bevindt zich soms in een mistige sfeer. Alsof op basis van enkele tests een 

foutloze prognose kan worden gemaakt van de kansen op topsportsucces. Het is duidelijk dat een 

https://sportkompas.be/nl
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eenmalige test deze verwachting niet kan inlossen. Om tot een succesvol talentdetectie- of -

identificatiesysteem te komen, is het belangrijk om enkele aandachtspunten in acht te nemen en alert 

te zijn voor mogelijke valkuilen. We sommen ze hieronder even op. 

 

1.3.1 Een momentopname 

 

Een testdag is een momentopname. Wil zo’n testdag toch enige voorspellende waarde hebben naar 

kansen op later topsportsucces, dan moeten in het testprogramma tests opgenomen worden die aan 

de volgende criteria voldoen: 

• De test meet een kwaliteit die relevant is voor de prestatie als topatleet. 

• De test meet een kwaliteit met een grote genetische impact. De test meet een kwaliteit die 

relatief stabiel is in de tijd, ongeacht het trainingsprogramma. 

Bijvoorbeeld: wanneer gestalte op volwassen leeftijd cruciaal is om tot topprestaties te 

kunnen komen, is het logisch dat gestalte-predicties worden gemaakt. Hiervoor bestaan 

verschillende methodes (op basis van RX opnames of gestaltemetingen). 

Tests die een kwaliteit meten die 

beïnvloed wordt door trainingseffecten of 

andere omgevingsfactoren moeten op 

regelmatige tijdstippen herhaald worden. In  

 

 

•  wordt geïllustreerd dat een meetuitslag 

op één tijdstip (T0) geen goed beeld geeft 

van hoe atleten evolueren in de tijd (T1).  

 

 

 

 

De evolutie die een atleet doormaakt, is geen 

lineair gegeven, maar verloopt volgens een 

grillig patroon (Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). Het is daarom interessant om 

voldoende frequent te meten om een beeld te 

krijgen van het ontwikkelingspatroon.  

 

 

 

 

 

WIE HEEFT TALENT ? 

 

Prestatieniveau op moment 1 (T0) en 

moment 2 (T1). Wie heeft er talent? 

WANNEER METEN ? 

 

De ontwikkeling van het prestatieniveau 

verloopt grillig 
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1.3.2 Een eenzijdige benadering 

 

Waterski is een technische krachtuithoudingssport. De verleiding is dan ook groot om enkel kracht 

gerelateerde tests op te nemen in de testbatterij. We pleiten daarom voor een holistische benadering, 

waarbij een zo volledig mogelijk profiel van de atleet wordt opgemaakt.  

 

1.3.3 Juridische valkuilen 

 

Een belangrijk aspect in talentidentificatie is de juridische context. Immers, talentidentificatie gaat 

ook over het selecteren van atleten. Op basis van een testdag kan er een keuze gemaakt welke atleten 

als talentvol worden beschouwd en eventueel kunnen instromen in een specifiek programma en 

welke niet. Belangrijk is om in het talentidentificatiesysteem bij aanvang iedereen gelijke kansen te 

geven. Hou hierbij rekening met de volgende aspecten: 

• Zorg voor duidelijke selectiecriteria. Voor de deelnemers moet het duidelijk zijn welke 

testuitslagen er vereist zijn om opgenomen te worden in het talentprogramma. 

• Communiceer de selectiecriteria op een transparante manier, bijvoorbeeld via de website of 

via een informed consent. 

• Communiceer de selectiecriteria tijdig, bijvoorbeeld bij aanvang van het sportseizoen. 

• Zorg voor een beroepsprocedure waar atleten beroep op kunnen doen mochten ze zich niet 

correct behandeld voelen. 

 

 

 

Sleutelbegrippen 

Talent 

Omgevingsfactoren 

Persoonsfactoren 

Nature vs nurture concept 

10.000 uren 

Talentselectie 

Talentdetectie 

Talentidentificatie 

Talentontwikkeling 

 

 

Studievragen 

1. Beschrijf in je eigen woorden wat talent voor waterski voor jou betekent. 

2. Zoek naar een biografie van een topskiër. Probeer vast te stellen hoe de sportieve ontwikkeling is verlopen 
en op welk moment het uitzonderlijke talent voor waterski aan de oppervlakte is gekomen.  

3. Wat en hoe groot is de invloed van de omgevingsfactoren? 

4. Wat zijn de belangrijkste valkuilen wanneer je mensen wil selecteren voor je team op basis van 1 testdag? 
Leg uit. 

5. Becommentarieer: “Om talent te screenen, volstaat het om een technische proef af te leggen. Wie zijn 4de 
golf haalt heeft talent, de andere niet.” 
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Hoofdstuk 2 Prestatiebepalende factoren 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• een omschrijving te geven van de prestatiebepalende factoren die bijdragen aan het profiel van de 
sporter in jouw discipline (fysiek, techniek, mentaal, tactiek). 

 

Ben Favret spreekt in zijn boek ‘Water skiing and wakeboarding’, de waterski-bijbel, over de 25%-

regel. Zijn visie is dat het potentieel van een klassiek skiër gelijk is aan de som van de vaardigheden 

in vier componenten die bijdragen aan succes: 

• materiaalselectie en setting; 

• fysieke capaciteiten; 

• techniek en het ontwikkelen van vaardigheden; 

• winnaarsmentaliteit. 

 

Je bereikt je maximale potentieel als alle vier de componenten samenwerken om te komen tot een 

100% piek prestatie. Hij houdt op elke component een skiër voor ogen waarvan hij denkt dat hij zich 

volledig ontwikkeld heeft op dat vlak.  

Bijvoorbeeld: Andy Mapple en Kris LaPoint hebben jaren gespendeerd aan het perfectioneren 

van hun materiaal en ski-setups. Qua kracht en uithouding zijn weinig skiërs te vergelijken 

met Chris Parrish of Jamie Beauchesne. De kracht/gewicht ratio van deze skiërs is fenomenaal. 

Ook springer Freddy Krueger beheerst deze eerste twee componenten zeer goed. Qua techniek 

is het belangrijk om een techniek na te streven die past bij jouw lichaamstype en stijl. Je kan 

Darin Shapiro’s techniek fantastisch vinden, maar als je een totaal verschillend 

bewegingspatroon hebt, probeer dan niet in dat hokje te passen. Werk met jouw sterktes en 

verdoezel je zwaktes. Iemand die weet hoe te winnen, is Jodi Fisher. Hij weet zich aan te 

passen aan alle condities en ook heel belangrijk, hij zet altijd door.  

 

Wat leert dit verhaal ons? 

Talent is geen ja-nee-kwestie. Het is een visie, idealiter gebaseerd op feiten. Een streven naar maximale 

ontwikkeling van de zaken die bijdragen aan de piekprestatie. Maar wat zijn die prestatiebepalende 

factoren in het waterskiën?  

 

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de prestatiebepalende factoren (of talentkenmerken) in het 

waterskiën. We houden dit discipline-overschrijdend, maar denken tijdens de les met jou mee om dit 

diepgaander uit te werken voor jouw discipline. Op basis van deze factoren kunnen we in kaart 

brengen waar onze skiër staat ten opzichte van het ideale profiel (prestatieprofiel).  

 

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de ontwikkelingslijn. Dit is een lange termijn planning 

over hoe en wanneer je deze factoren die bijdragen tot prestatie het best kan ontwikkelen.  
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2.1 Wedstrijdprofiel 

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de factoren die bijdragen tot de prestatie van een skiër, moet 

je eerst goed weten wat er van die skiër gevraagd wordt tijdens de wedstrijd. En zelfs ook wat er van 

hem gevraagd wordt om optimaal te kunnen trainen. Want zonder goede trainingen kan je niet 

optimaal presteren tijdens wedstrijd. 

 

Wat bepaalt het profiel van je wedstrijd? 

 

2.1.1 Fysiologisch 

 

• Tijdsduur: hoelang duurt je wedstrijd? 

• Intensiteit: welke inspanning wordt gevraagd tijdens de wedstrijd?  

• Energielevering: bovenstaande 2 factoren zijn bepalend voor de manier waarop energie 

geleverd wordt tijdens prestatie. Maar vergeet niet dat je ook de trainingsload moet 

aankunnen. Het trainingsvolume is immers altijd hoger dan het wedstrijdvolume. Dus hoewel 

je wedstrijd voornamelijk a.d.h.v. anaerobe energielevering zal gebeuren, is het aeroob 

vermogen ook belangrijk om vermoeidheid te kunnen weerstaan tijdens deze herhaalde 

anaerobe inspanningen (= verschillende skisessies/beurten). 

 

Onderstaande figuren (en het Algemeen Gedeelte) kunnen je helpen bij deze denkoefening. 

 

 (uit: Vrijens et al., 2007) 
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2.1.2 Biomechanisch 

 

• Belastingsvormen: welke belasting krijgt de skiër te verduren? Statisch, dynamisch? 

Korte explosieve bewegingen? Of eerder langdurige trage bewegingen? 

 

• Spiergebruik: 

Voorbeeld: onderstaande figuur geeft het verwachte spiergebruik tijdens de deceleratiefase 

in het slalommen weer (Eberhardt, 1988). 

 

Wat leren we hieruit? Welke spieren moeten getraind zijn, maar nog belangrijker: welke 

antagonisten moeten we naast het water zeker trainen om een evenwichtig lichaam te blijven 

behouden? Daarnaast is het ook belangrijk om te bedenken hoe deze spieren bewegen: 

isometrisch/concentrisch/excentrisch? 

 

• Krachten die inwerken op het lichaam van de skiër: 

Voorbeeld: tijdens het slalommen werken krachten tot 2,5 keer het eigen lichaamsgewicht in 

op het lichaam van de skiër. Onze skiër moet dit kunnen weerstaan. Hoe ga je zijn lichaam 

(spieren en gewrichten) hierop voorbereiden? 

 

• Vaak voorkomende blessures:  

Welke blessures komen vaak voor in mijn discipline? Waarom? Hoe kan ik dit preventief 

tegengaan bij mijn skiër? 

Voorbeeld: een wetenschappelijk artikel uit 2005 in de US (Hostetler et al., 2005) beschrijft 

het verschil tussen blessures in het waterskiën versus het wakeboarden (zie onderstaande 

samenvattende figuur). Wat kunnen we hieruit meenemen voor onze situatie hier in 

Vlaanderen? Hebben we eigen data of eigen ervaring waaruit we kunnen leren? 
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2.1.3 Mentaal 

 

Wat vraagt het wedstrijdformat van de skiër op mentaal vlak? 

• Omgaan met veranderende omstandigheden? Of eerder een gesloten omgeving?  

Voorbeeld: racing- versus slalomwedstrijden 

• Concentratie, aandacht 

• Samenwerking met anderen? 

Bijvoorbeeld: show versus klassiek 

• Enz. 

 

2.1.4 Cognitief 

 

Wat moet de skiër weten of kennen om tot een optimaal wedstrijdresultaat te komen? 

• Kennis van het wedstrijdreglement? 

• Kennis van strategieën? 

• Moeten er zelfstandige beslissingen gemaakt worden door de skiër tijdens de wedstrijd? 

• Materiaalkennis? 

• Enz. 
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2.2 Profiel van de sporter 

 

Nu we zicht hebben op wat er van onze sporter verwacht wordt om een prestatie te kunnen leveren, 

kunnen we het ideale profiel gaan bepalen. Doorgaans wordt het profiel van een sporter bepaald 

door vier grote pijlers. Afhankelijk van de discipline zijn bepaalde aspecten belangrijker dan andere. 

 

2.2.1 Fysiek 

 

2.2.1.1 Morfologie 

 

Lengte en segmentale verhoudingen 

De morfologie van een skiër is voor een groot stuk aangeboren. De lengte en segmentale 

verhoudingen zullen deels, afhankelijk van de vereisten van de discipline, bepalen in welke richting 

skiërs zich zullen specialiseren. Denk maar aan het morfologisch verschil tussen slalom-skiër, 

figuurskiërs en springers.  

 

 

 

Deels, zeggen we, want het is niet onmogelijk om met een bepaalde morfologie die nadelig lijkt toch 

een degelijk niveau of een eigen stijl te bereiken. We denken hierbij aan de nieuwe “West Coast” 

slalomstijl die in de jaren 2000 werd ontwikkeld door Terry Winter en Marcus Brown. Toen zij 

diepgaand gingen nadenken en biomechanisch analyseerden wat er gebeurt tijdens het slalommen 

en hoe dit efficiënter kan gemaakt worden door te vergelijken met andere sporttechnieken zoals 

wandelen, lopen, sneeuwskiën, enz. Dit filmpje vat het verhaal mooi samen: 

https://www.dailymotion.com/video/x22gd68   

 

Wat leren we hieruit? Werk met de capaciteiten die je voor handen hebt en wees je vooral bewust 

hiervan. Zoek naar oplossingen of alternatieve methodes. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x22gd68
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Gewicht, BMI en vetpercentage 

Gewicht en vetpercentage zijn factoren waar sterk 

aan gewerkt kan worden. Deze zijn ook heel 

belangrijk in functie van gezond aan (top)sport 

doen. Extreem lage of hoge vetpercentages zijn niet 

aan te raden in het waterskiën of wakeboarden. 

 

Voorbeeld: bij professionele skiërs worden 

gemiddelde vetpercentages van 8% gemeten bij 

heren en 17% bij dames, wat vergelijkbaar is met 

andere professionele krachtsporters zoals 

snelschaatsers (Leggett et al., 1996). 

 

 

2.2.1.2 Kracht 

 

Waterskiën is een kracht-uithoudingssport. Dus kracht is zeker een belangrijke prestatiebepalende 

factor. Bijvoorbeeld: explosief vermogen in het onderlichaam zal nodig zijn voor wakeboarders. 

Maximale kracht en krachtuithouding zijn belangrijk voor showskiërs die piramides willen dragen. 

 

In het algemeen is een sterk bovenlichaam heel belangrijk bij waterskiërs en wakeboarders. Vooral 

de krachtontwikkeling in de rugspieren is belangrijk om de trekkracht van de boot te kunnen 

weerstaan. Maar ook de ontwikkeling van spieren die bijdragen aan de stabilisatie van het 

schoudergewricht  zijn belangrijk i.f.v. letselpreventie. 

Dit zijn o.a.: 

• goede balans buik/rugspieren (agonisten/antagonisten); 

• schuine buikspieren (antirotatie); 

• heupspieren; 

• … 

 

Ook de spieren ter hoogte van het onderlichaam zijn heel belangrijk om de ski correct te positioneren 

op het water, het bovenlichaam te dragen of in een bepaalde richting te sturen. 

Dit zijn o.a. 

• quadriceps moeten sterk zijn, maar ook hier is een goede balans tussen 

quadriceps/hamstrings van belang; 

• spieren die de enkel stabiliseren moeten voldoende krachtuithouding hebben om constant bij 

te sturen tijdens het skiën. 
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2.2.1.3 Lenigheid 

 

In welke discipline is lenigheid belangrijk? Dan denken we snel aan de dames in het showskiën 

natuurlijk. Maar ook voor figuurskiërs en andere skiërs zal het belangrijk zijn om bepaalde 

gewrichtshoeken te kunnen aannemen.  

Denk maar o.a. aan: 

• lenigheid in de kuit/achillespees => achterste voet op monoski; 

• lenigheid in de hamstrings => om de voorovergebogen positie bij racing te kunnen houden; 

• lenigheid in de schouder => om de armen recht in de lucht te kunnen houden om het meisje 

in dubbels in evenwicht in de lucht te kunnen houden (zonder uit te zakken in de rug) 

• enz. 

 

Onderstaande tabel uit een onderzoek bij professionele en elite klassiek skiërs (Leggett et al., 1996) 

leverde indicaties op voor de vereiste flexibiliteit bij klassiek skiërs. De test die werd uitgevoerd was 

een simpele Sit-and-Reach test uit de Eurofit testbatterij. 

 

 

2.2.1.4 Uithoudingsvermogen 

 

Waterskiërs en wakeboarders gebruiken een gecombineerde aerobe-anaerobe energielevering. 

Over het algemeen moet het aerobe uithoudingsvermogen bij waterskiërs en wakeboarders 

gemiddeld ontwikkeld zijn. Zij hebben dit voornamelijk nodig in functie van recuperatie (aankunnen 

van grote trainingsload).  

Het anaerobe uithoudingvermogen is beter ontwikkeld. Waterskiërs en wakeboarders moeten vaak 

anaerobe activiteit langer zien vol te houden.  

 

Racers zijn hierop een uitzondering. Hun uithoudingsvermogen zal zowel aeroob als anaeroob sterk 

ontwikkeld zijn om de lange wedstrijdduur te kunnen volhouden. 

 

2.2.1.5 Snelheid 

 

Behendigheid en timing zijn in de meeste waterski-disciplines van groot belang.  
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2.2.1.6 Coördinatie 

 

Gezien waterski en wakeboarden technieksporten zijn, is coördinatie van primair belang. Ook termen 

zoals behendigheid, lichaamsbesef, enz. worden vaak gebruikt in deze context.  

 

Ter info: hoe kan je coördinatie zien of vaststellen? 

In de talentdetectie en -identificatie wordt vaak de KörperKoördinationstest für Kinder gebruikt om 

hier inzicht in te krijgen. Samen met de Eurofit-testbatterij geeft dit een mooi inzicht in het profiel 

van je (jeugd)sporter. Een organisatie als Vlaams Sportkompas specialiseert zich in dit soort zaken. 

Op hun website vind je meer informatie over de testen en hoe je deze kan afnemen.  

 

2.2.1.7 Evenwicht 

 

Balans en evenwichtsbesef is in de waterskisport nooit ver weg natuurlijk. 

 

 

2.2.2 Techniek 

 

Techniek is een belangrijke factor die bijdraagt tot de finale prestatie. En de voorwaarde hiervoor is 

een brede coördinatie, lichaamsbesef, enz.  

We merken dat skiërs met een minder breed ontwikkelde coördinatie, maar die in de beginjaren veel 

specifiek trainden de waterskitechnieken goed onder de knie hebben. Maar toch blijkt dat men later 

tegen een bepaald persoonlijk plafond aanloopt omwille van fysieke of coördinatieve beperkingen 

die vaak hun oorsprong hebben in de kindertijd of in genetische gaven.  

 

2.2.3 Mentale vaardigheden 

 

In de vakliteratuur wordt gesproken over verschillende mentale aspecten die van belangrijk zijn voor 

waterskiërs: 

• Doorzettingsvermogen, thoughness, 

Over figuurskiërs: “The remarkably forbearing, these athletes possess the patience of a saint. 

And Matt feels their pain. “The trick skiers have it pretty rough. They have to spend more 

time in the water than on it when attempting to learn a new trick,” he points out. Adept to 

handling failure on a daily basis, fall after fall, the tricker essentially assumes the sport&apos;s 

role of the martyr. They hold their heads high, confident that through their missed tricks and 

falls they are on the track to success.” (uit interview met Matt Rini, uit Waterski Magazine 9-

10-2007) 
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• Focus: 

Slalom: “The obsessive-compulsive lives here. These guys and gals are continually hung up on 

the small details; they live life by the 1/1,000 of an inch. “Of the three events, it is the slalomers 

that are really on the quest to find the ultimate ski setup,” Matt revealed. All those minute fin 

and binding adjustments can leave the slalom skier a bit tweaked out themselves, but it is 

their fine attention to detail that makes them successful.” (uit interview met Matt Rini, uit 

Waterski Magazine 9-10-2007) 

• Angst: 

Jump: “Self-sacrificing in their quest, the jumper places the potential glory of the end well 

above the dangers associated with the means. Matt likens jumpers to the stars of the gridiron. 

“They know they are going to get hurt, but they manage to cast concern for their well-being 

aside and press on. It is a rare breed of person that can excel in this event.” While obviously 

valiant, the jumper must also possess certain shortsightedness, remaining aloof to the fact 

that a season-ending knee injury could be only one small miscalculation away.” (uit interview 

met Matt Rini, uit Waterski Magazine 9-10-2007) 

• Motivatie (of passie?):  

een uitgesproken gedrevenheid voor de sport. “Steeds denken aan waterskiën, uren 

discussiëren over technieken, enz.” 

• Positieve ingesteldheid:  

Een wetenschappelijk onderzoek bij wakeboarders beschreef de relatie tussen humeur en 

wakeboardprestatie (Fazackerley, Lane & Mahoney, 2003). Wakeboarders die in een 

depressieve bui waren, bleken sneller angstig, verward of vermoeid te zijn waardoor ze minder 

goed gingen presteren. Wat kan dit betekenen? Sporters die aanleg hebben voor depressie of 

negatiever ingesteld zijn, zullen minder gemakkelijk goed presteren. Zij zullen manieren 

moeten zoeken om een positieve mindset te kunnen creëren tijdens wedstrijden. 

• Coachability: 

Men spreekt in de talent-vakliteratuur vaak over coachability. De mate waarin de skier te 

coachen is. Dit wil zeggen de mate waarin men zich openstelt naar de trainer of vertrouwt 

op de trainer en effectief doet wat van hem gevraagd wordt of relevant is. 

• Coping: dit betekent de mate waarin men kan omgaan met stress of spanning.  

 

Meer informatie rond deze zaken in het vak Mental Coaching. 

 

 

2.2.4 Tactiek 

 

2.2.4.1 Materiaal selectie en setting 

 

In waterskiën is materiaal over het algemeen wel belangrijk. Maar in de ene discipline is dit al wat 

meer dan in de andere. Hoe zit dit in jouw discipline? 
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2.2.4.2 Decision-making 

 

Daarnaast kan ook het maken van snelle en goede beslissingen belangrijk zijn, het kennen en kunnen 

toepassen van bepaalde strategieën, enz. 

 

2.3 Het prestatieprofiel 

 

Om het gesprek met je skiër aan te gaan over de factoren die invloed hebben op de prestatie of 

ontwikkeling kan je een prestatieprofiel opmaken. Hieronder het voorbeeld van de roos. Vraag je skiër 

om zichzelf te scoren op de verschillende items die jij op voorhand of samen met hem/haar bepaalt 

als zijnde belangrijk i.f.v. prestatie of ontwikkeling, en doe dit zelf als coach ook. Elk apart.  

 

Leg daarna jullie scores terug samen en vergelijk. Hebben jullie andere meningen? Waar vinden jullie 

dat er nog marges liggen om progressie te maken? Zo kunnen jullie samen de sterktes en zwaktes 

van de skiër in kaart brengen en komen tot concrete doelen om mee te nemen naar het jaarplan. 

Daar kan je deze omzetten in concrete actiepunten.  

 

 
 
 

 

Studievragen 

1. Wat is het wedstrijdprofiel van jouw discipline? 

2. Wat is het profiel van de ideale sporter in jouw discipline? 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingslijn waterski & wakeboard  

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• het verschil te kennen tussen een ontwikkelingslijn en een leerlijn; 

• de belangrijkste basisprincipes van het LTAD-model te kunnen opnoemen en alle principes te kunnen 
toelichten; 

• de LTAD-ontwikkelingslijn voor waterskiërs te kunnen interpreteren en gebruiken in het opstellen van 
periodedoelstellingen voor jouw skiërs; 

• de focuspunten uit de LTAD-ontwikkelingslijn voor waterskiërs kennen en kunnen toelichten. 

 

Een ontwikkelingslijn:  

• is een stappenplan van kind tot topskiër. Het stappenplan is erop gericht om het aanwezige 

talent op elk moment maximaal te ontwikkelen. Het geeft aan hoe en langs welke lijn een 

skiër van een bepaald beginniveau komt tot de einddoelen.  

• is gebaseerd op de prestatiebepalende factoren en hoe en wanneer een sporter zich deze het 

best eigen kan maken (trainingsgevoelige periodes). 

• is een goede houvast om procesdoelstellingen te integreren in je jaarplanning en om met 

behulp van tussendoelen de ontwikkeling van jongeren beter op te volgen. Die tussendoelen 

zijn cruciale momenten of scharnierpunten van de ontwikkelingslijn.  

• wordt in principe per sporttak uitgewerkt, maar kan evengoed per discipline en profiel binnen 

die discipline verder uitgediept worden. Daarom heeft de ontwikkelingslijn een 

gemeenschappelijke basis en enkele specialisaties per discipline of specifiek profiel. 

• is een ideale weg die een skiër aflegt. De snelheid waarmee een sporter deze zal doorlopen is 

persoonlijk en afhankelijk van zijn achtergrond (geslacht, fysiek, mentaal, omgeving, enz.).  

o Sporters die pas op latere leeftijd met de sporttak beginnen, kunnen eveneens nog 

verschillende fasen doorlopen indien ze voldoende motorische basis hebben.  

o De mate waarin en de snelheid waarmee een sporter de ontwikkelingslijn doorloopt, 

zal zijn prestatielijn bepalen. 
 

Een leerlijn: 

• is een methode om een bepaalde techniek aan te leren of te oefenen, een 

handelingsvoorschrift met de materialen en elementen die nodig zijn om dit uit te voeren.  

• is een manier of weg om een doel te bereiken. Er zijn meerdere wegen die tot het doel kunnen 

leiden. Dus meerdere manieren om bijvoorbeeld een bepaalde techniek aan te leren. 

Differentiëren (= de meest geschikte leerroute of methode vinden voor jouw skiër) vraagt dus 

om los te kunnen komen van een bepaalde standaardleerlijn en inzicht te hebben in de 

ontwikkeling van je sporter en de verschillende manieren waarop je iets kan aanleren. 
 

De "Ontwikkelingslijn waterski en wakeboard" beschrijft de visie van Waterski Vlaanderen op de 

algemene en sportieve ontwikkeling van kind tot elite atleet. Dit is gebaseerd op het Long Term 

Athlete Development (LTAD)-model. 
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3.1 Long Term Athlete Development (LTAD)-model 

 

Het LTAD-plan is gebaseerd op wetenschappelijk sportonderzoek, good practices omtrent training en 

coaching. Het gaat om een ontwikkelingsprogramma waarbij atleten optimale training, competitie- 

en recuperatieschema’s aangeboden krijgen doorheen hun ontwikkeling van kind tot volwassene. Het 

wordt internationaal aanbevolen als vertrekpunt en informatiebron voor het ontwikkelen van een 

eigen meerjarenplan voor de ontwikkeling van sporters. Het plan baseert zich op tien basisprincipes, 

essentieel voor een goede ontwikkeling van een sporter, hier toegepast op de waterskiër.  

 

3.1.1 10-jaren regel 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat er 10.000 uur aan kwaliteitsvolle training nodig zijn voor sporters 

om hun volledige potentieel te bereiken en op een eliteniveau te presteren, meestal verzameld over 

ten minste 10 jaren van training en competitie. Dit is inclusief de niet-specifieke sporturen. 

 

Het volume van training zal vrij laag starten en stijgen naarmate de skiër groeit, zijn maturiteit 

verhoogt en hij meer gevorderde vaardigheden onder de knie heeft. Het advies voor een jonge skiër 

zal bijvoorbeeld zijn om minder skisessies per week af te werken dan een topskiër die zelfs meerdere 

keren per dag zal mogen trainen. In de ontwikkelingslijn worden hiervoor concrete adviezen 

geformuleerd. 

 

3.1.2 Fysieke competentie – de FUNdamentals 

 

Participatie en succes in de sport hangen grotendeels af van de fysieke competentie van een individu. 

De coördinatieve competenties die kinderen, jongeren en volwassenen op latere leeftijd hebben, 

worden grotendeels ontwikkeld tijdens de eerste levensjaren ('Active start' en 'Fundamentals' fase). 

Dit wil zeggen dat er een aantal 'fundamentele bewegingsvaardigheden' zijn die als het ware een 

basis vormen voor de verdere ontwikkeling van alle waterskitechnieken (focus op vaardigheid, balans 

en coördinatie). Fundamentele bewegingsvaardigheden zijn o.a.: lopen, glijden, klimmen, springen, 

landen, skaten, skiën, zwemmen, gooien, vangen, dribbelen en drijven.  

 

Zonder fundamentele bewegingsvaardigheden zal een kind of volwassene moeite hebben om deel te 

nemen aan sport, minder motivatie bezitten om te sporten en minder kans hebben op sportieve 

successen (topsport). Multisport-programma's (zoals bv. Multimove) bieden een verscheidenheid aan 

activiteiten en vormen een goede basis voor de algemene motorische ontwikkeling. Dit is de sleutel 

voor een doorgroei naar een fysiek, actieve levensstijl alsook topsport. 

 

Sporten die interessant zijn om in voorbereiding op het waterskiën of naast waterskiën ook te 

beoefenen omdat ze bijdragen aan een ideale fysieke of coördinatie-ontwikkeling zijn: 

• Atletiek: lopen, rollen, springen en gooien worden ontwikkeld. 
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• Gymnastiek: behendigheid, balans, coördinatie en snelheid worden ontwikkeld. Daarnaast 

worden ook fundamentele bewegingspatronen van landen, staan, roteren, slingeren en veren 

uitgebreid geoefend.  

• Zwemmen: voor veiligheidsredenen, i.f.v. balans in een drijvende omgeving en als basis voor 

alle watersporten. 

• Skiën, (rol)schaatsen, fietsen, enz. zijn ook glijdende sport waarbij balans tijdens verplaatsing 

geoefend wordt. 

 

 

 

3.1.3 Specialisatie 

 

Waterski is een laat-specialisatiesport die levenslange opportuniteiten biedt om vaardigheden te 

ontwikkelen en daaraan plezier te beleven. Anders dan bijvoorbeeld in gymnastiek, zie je 40-jarige 

skiërs nog de pannen van het dak skiën op internationaal niveau. Je zal ook skiërs en wakeboarders 

zien participeren op recreatie-niveau na hun topsport-carrière. Dit is geweldig nieuws, want dat 

betekent dat je beste jaren wellicht nog moeten komen ! 

 

Waterskiën bouwt vaak verder op andere sporten. Vele topskiërs hebben in hun jongste jaren andere 

sporten beoefend, en tijdens de FUNdamentals en FUNdations fases vele fundamentele 

bewegingsvaardigheden opgedaan die hen geholpen hebben later in hun carrière om de top te 

bereiken. Specialisatie voor de leeftijd van 10 jaar kan leiden tot: 
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• eenzijdige fysieke ontwikkeling; 

• tekort aan brede bewegingsvaardigheden; 

• overbelastingsblessures; 

• vroege burn-out (degout); 

• ontgoocheling, en vroege uitval uit de sport. 

 

Daarom herhalen we het graag nog eens: het heeft geen nut om kinderen té snel te pushen richting 

het waterskiën. Beter een aantal jaar wachten en ondertussen andere sporten beoefenen dan vroeg 

te starten, te weinig fundamentele basisvaardigheden te hebben, daarom vaak minder snel 

vooruitgaan, blessures en uiteindelijk vroege uitval, en misschien nooit meer op de latten staan. 

Zonde! 

 

3.1.4 Ontwikkelingsleeftijd 

 

Het LTAD-model is gebaseerd op de ontwikkelingsleeftijd (= de mate van fysieke, geestelijke, morele, 

cognitieve en emotionele rijping), niet op de chronologische leeftijd (= het aantal jaren en dagen 

verstreken sinds de geboorte). Elk kind gaat door dezelfde fases in hun ontwikkeling, maar de timing, 

snelheid en grootte van die ontwikkeling varieert sterk. In de late kindertijd of vroege adolescentie 

kunnen daardoor verschillen van wel 5 jaar optreden. Hou hiermee zeker rekening mee bij het 

begeleiden van jeugdskiërs. 

 

Ter info: LTAD vereist de identificatie van de groeipiek om de juiste trainings- en 

competitieprogramma’s te kunnen ontwerpen. Je kan dit doen door jongens tot 18 jaar en meisjes 

tot 16 jaar maandelijks te meten. Op deze manier kan je een piek in groeisnelheid vaststellen.  

Je kan dit doen op basis van de methode van Mirwald waarbij men de PHV (of groeipiek) berekent 

op basis van de metingen van de lengte, zithoogte en gewicht (en geboortedatum en geslacht). Een 

handige tool om dit te berekenen kan je terugvinden op volgende website: 

http://athleticskillsmodel.nl/groeiberekening. 

Belangrijk om als trainer in het achterhoofd te houden: matig de trainingsbelasting van bij het begin 

van de groeispurt tot 1,5 jaar na de groeispurt. Spring in deze periode voorzichtig om met 

trainingsintensiteit en -volume. 

  

http://athleticskillsmodel.nl/groeiberekening
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3.1.5 Gevoelige periode 

 

Een gevoelige periode, ook wel een “window of opportunity” genoemd, is de tijdspanne waarin het 

aanleren van een specifieke vaardigheid of de ontwikkeling van een specifieke fysieke capaciteit, het 

meest effectief is. Zo kan men bv. de hele kindertijd aanzien als een gevoelige periode voor het 

bekomen van fundamentele bewegingsvaardigheden. 

 

• Uithouding: aerobe capaciteit training (= aerobe volume of de duur dat je aeroob kan sporten 

uitbreiden) wordt aangeraden voor de groeipiek. Aerobe vermogen (= de intensiteit die je 

aeroob kan sporten verhogen) mag progressief geïntroduceerd worden na de groeipiek.  

• Kracht: de trainingsgevoelige periode voor meisjes is onmiddellijk na de groeipiek of vanaf de 

menarche, terwijl dit voor jongens 12 à 18 maanden na de groeipiek is. 

• Snelheid: voor jongens is de eerste window tussen 7 en 9 jaar en de tweede tussen 13 en 16 

jaar. Voor meisjes is de eerste window tussen 6 en 8 jaar en de tweede tussen 11 en 13 jaar. 

• Coördinatie: voor jongens is de trainingsgevoelige periode tussen 9 en 12 jaar en voor meisjes 

tussen 8 en 11 jaar. 

• Lenigheid: tussen 6 en 10 jaar is de trainingsgevoelige periode. Extra aandacht moet worden 

aan flexibiliteit tijdens de groeipiek. 
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3.1.6 Mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling 

 

Naast de fysieke, technische en tactische componenten van ontwikkeling, moeten 

trainingsprogramma’s ook rekening houden met de mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling 

van de skiër.  

 

Intellectuele ontwikkeling 

De manier waarop het verstand wordt ontwikkeld, kunnen we onderverdelen in verschillende fasen:  

• 6-8 jaar (“Fundamentals”-fase): kinderen beginnen te begrijpen hoe de wereld werkt, maar 

abstracte zaken zoals wedstrijdplanning of teamstrategie zijn echter nog steeds moeilijk te 

vatten voor 12 jaar. 

• vanaf 12 jaar (“Build the skills”-fase): de begrippen "omkeerbaarheid" en “het koppelen van 

gevolgen aan bepaalde acties” komen naar voor. Concreet vertaald naar waterskiën wordt 

een kind zich pas in deze fase bewust dat het niet correct uitvoeren van een figuur (niet los 

van de hekgolf bijvoorbeeld) resulteert in een nulscore voor die figuur. 

 

De belangrijkste fasen voor intellectuele ontwikkeling zijn “Build the skills” en “Learn to Compete” (± 

12-20 jaar). Het vermogen om abstract te denken ontwikkelt zich dan. Kinderen zijn dan in staat om 

logisch te denken en het systematisch op lange termijn plannen te begrijpen. Waterskiërs kunnen dan 

de reglementeringen begrijpen en betekenis geven aan de gevolgen van hun acties. 

 

Emotionele ontwikkeling 

Individuen gaan door acht stadia van emotionele ontwikkeling. De eerste vijf stadia zijn het 

belangrijkst voor coaches of ouders die rekening houden met lange termijn ontwikkeling.  

• Hoop, wilskracht en doel maken deel uit van de LTAD fase “Actieve Start” (0-6 jaar).  

• Competentie loopt doorheen de fasen “Fundamentals” en de “Fundations” (6-12 jaar). Dit is 

het moment waarop kinderen zichzelf en het gedrag van anderen beginnen te beoordelen en 

vergelijken. Zij herkennen de verschillen in vaardigheden en als ze zichzelf minderwaardig 

inschatten t.o.v. anderen, bestaat de kans dat ze zich willen terugtrekken van 

sportparticipatie. 

• De ontwikkeling van trouw loopt van het einde van de “Fundations” fase t.e.m. de “Build the 

skills” fase (9-16 jaar) en omvat ook de zelfreflectieperiode van iemands jeugd. Het is belangrijk 

voor kinderen om hun eigen wereld en gedachten te ontdekken zonder druk van ouders of 

coaches, op een manier die hun zelfstandigheid vergroot. 

 

Een belangrijke doelstelling van het LTAD is de ontwikkeling van de atleet als een geheel te benaderen. 

T.t.z. naast de gekende motorische, mentale, intellectuele ontwikkelingen, ook nadruk leggen op 

ethiek, fair play en karaktervorming tijdens de verschillende stadia. Om deze drie aspecten aan te 

pakken moet men bij het opstellen van individuele programma’s rekening houden met de cognitieve 

vaardigheden van de betrokken atleet (mate waarin de atleet in staat is kennis en informatie op te 

nemen en te verwerken).     
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3.1.7 Periodisering 

 

Mensen zijn het meest gemotiveerd en gelukkig wanneer ze geconfronteerd worden met “manageable 

difficulties”. Dit wil zegen dat de uitdagingen nooit te gemakkelijk of te moeilijk zijn, anders krijg je 

respectievelijk bore-out of burn-out. Wat we nodig hebben is een leersysteem dat bouwt op 

succesbeleving enerzijds en op continue uitdaging anderzijds. Zo worden we aangemoedigd om 

steeds beter om te gaan met succes en falen, terwijl we constant streven naar verbetering. 

 

Eenvoudig samengevat staat periodisering voor time management. Periodisering plaatst de 

verschillende trainingscomponenten in weken, dagen en sessies. Hierbij zijn het trainingsvolume, de 

intensiteit en de frequentie van training omschreven alsook de momenten van competitie en 

recuperatie om finaal piekprestaties te kunnen neerzetten. Tijdens de periodisering moet men 

rekening houden met alle aspecten van het leven van de atleet (studies, werk, examens, belangrijke 

persoonlijke gebeurtenissen, sociaal leven, enz.). 

 

3.1.8 Wedstrijden 

 

Optimale planning van de competitiekalender is in alle fasen cruciaal voor de ontwikkeling van de 

skiër. In bepaalde stadia heeft de ontwikkeling van de atleet voorrang op wedstrijden. In een later 

stadium worden de wedstrijden de hoofdfocus. 

 

Fase Aanbevolen verhouding 

Actieve start Geen specifieke verhouding 

FUNdamentals 95% training – 5% fun-georiënteerde competitie 

FUNdations 95% training – 5% fun-georiënteerde competitie 

Build the Skills 80 % training – 20 % specifieke competitie training en competitie (afh. v. discipline) 

Learn to Compete 70 % training – 30 % specifieke competitie training en competitie  

Train to Compete 40 % training – 60 % specifieke competitie training en competitie  

Becoming a champion 25 % training – 75 % specifieke competitie training en competitie  

Top of the wake Maximale focus i.f.v. competitie (Wereldspelen) 

Active for Life Ratio op basis van de keuze van het individu 

 

Enkele basisaspecten: 

• Het % training omvat zowel fysieke training, tactische en technische training (dus ook op de 

waterski’s, maar dan meer oefening-gericht), terwijl het % specifieke competitie-training en 

competitie zowel de echte competitie omvat als de trainingen waar men het volledige 

parcours skiet zoals men in wedstrijden doet. 

• Het niveau en de lengte van het competitieseizoen wordt gekozen i.f.v. de noden van de skiër. 

• Het huidige systeem van competitie is vaak gebaseerd op traditie. Het wedstrijdsysteem zou 

echter moeten aangepast worden op de ideale ontwikkeling van onze topskiërs van morgen. 
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3.1.9 Afstemming en organisatie 

 

In het LTAD-systeem staat de skiër centraal. De coach begeleidt hem/haar. De club, federatie, 

sportgeneesarts en sponsor ondersteunen de skiër. Ook de ouders zijn een deel van de omgeving 

rondom de skiër. Al deze mensen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat competitiesystemen, 

trainingsgroepen, -kampen, trainersopleidingen, ontwikkelingslijnen en selecties in lijn zijn met het 

LTAD-model en deze gedachtegang ondersteunen.  

 

Onderstaande figuur illustreert alle partners in het systeem: atleten, coaches, ouders, clubs en 

organisaties die een rol spelen in de ontwikkeling van de sporter beïnvloeden.  

 

 

Figuur 1: Afstemming en organisatie binnen de waterski-sport 

 

Ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opvoeding en sportieve ontwikkeling van hun kinderen. 

Een gezonde en sportieve levensstijl wordt in belangrijke mate via de ouders meegegeven. Specifiek 

naar de ouders van jonge topsporttalenten heeft Sport Vlaanderen een campagne uitgewerkt, waarbij 

de ouder worden geïnformeerd over hun belangrijke rol in de sportieve ontwikkeling. Meer info op: 

https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/sportwetenschappelijke-

ondersteuning/mental-matrix-voor-ouders-lijst/  

 
 

3.1.10  Continue verbetering 

 

Het LTAD-framewerk is gebaseerd op het principe van continue verbetering, zowel in zijn dynamische 

evolutie als in de toepassing ervan. Dit model is dus een goede basis om van te vertrekken, maar 

moet door de trainer aangepast worden in functie van zijn skiër.   

https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/mental-matrix-voor-ouders-lijst/
https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/mental-matrix-voor-ouders-lijst/
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3.2 De fasen van de ontwikkelingslijn in waterski/wakeboard 

 

De verschillende fasen van de ontwikkelingslijn tonen aan op welke leeftijd men idealiter op welk 

niveau aan het trainen is. We verwijzen hierbij naar het uitgebreid document: “Waking up champions: 

Long Term Athlete Development” (http://towedwatersportscanada.ca/files/wswc_ltad_booklet.pdf). 

Hierbij moet zeker gewaakt worden over het feit dat dit een ideale ontwikkelingslijn voorstelt om de 

weg naar de topsport op wereldniveau uit te stippelen. Vele jongeren zullen qua niveau hier niet in 

kunnen volgen. Het is aan de trainer en de atleet zelf om een verantwoord, haalbaar trainingsniveau 

uit te werken. 

 

 

Active Start, FUNdamentals en FUNdations (fase 1-3) ontwikkelen fysieke basiseigenschappen vóór de 

puberteit, zodat kinderen over de basisvaardigheden beschikken om actief te zijn voor het leven. Tot 

in de laatste fase blijven we discipline-overschrijdend en zelfs sportoverschrijdend werken. Zeker de 

FUNdations-fase is cruciaal voor de algemene motoriek, wat later voor het aanleren van moeilijkere 

tricks van essentieel belang is. Vermijd vroegtijdige specialisatie. Ongeacht FUN van heel groot belang 

is op deze leeftijd, is het essentieel om hier heel kwalitatief te werken (actief, veilig, technisch correct). 

 

Build the skills, Learn to Compete, Train to compete, Becoming a champion en Top of the wake (fase 

4-8) zijn de fases die van discipline-overschrijdend geleidelijk overgaan naar specialisatie in één sport 

en discipline en strijden op het hoogste niveau. Hierbij wordt de fysieke, mentale en emotionele 

ontwikkeling van elke skiër gemaximaliseerd. Ondanks dat er uiteindelijk gemikt wordt op één 

specialisatie is het beoefenen van complementaire sporten nog steeds een must in deze fases. 

 

Active for Life-fase (fase 9) gaat over actief blijven voor het leven door middel van levenslange 

deelname aan competitieve of recreatieve sport of fysieke activiteit. Je kan steeds vanuit elke fase 

overgaan naar deze fase. Als trainer is het je einddoel om alle skiërs in deze fase te kunnen laten 

uitbollen, los van de tussenfases die ze bereiken. Dit is hopelijk de eindhalte van elke skiër. 

http://towedwatersportscanada.ca/files/wswc_ltad_booklet.pdf
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3.2.1 Active start: kleuter & vroege kindertijd 

 

Doel 

Leer fundamentele bewegingsvaardigheden en verbind ze in fun en spel. Van watergewenning tot 

zwemmen en (optioneel) de eerste waterski-kennismaking. 

 

Leeftijd Active start: 0-6 jaar 

Focuspunten 1. Plezier rond en in open water (waterski-omgeving) 
2. Ontwikkelen motorische basisvaardigheden 
3. Algemene en specifieke watergewenning 
4. Initiatie waterski/wakeboard tot een diepwaterstart: plezier, angst overwinnen, 

vertrouwen enz. 
5. Actieve levensstijl: min. 60 min tot zelfs meerdere uren activiteit per dag 

Trainingsgevoelige 
periodes 

Coördinatie: algemene bewegingsvaardigheden 

Land Ontwikkeling van alle motorische basisvaardigheden: glijden, rollen, springen, landen, 
klimmen, duwen en trekken, enz. (cfr. Multimove, bewegingsschool enz.) 
 
TIPS 

• Fysieke activiteit moet een onderdeel van het dagelijks leven zijn. 

• Aangeraden sporten:  (kleuter)turnen, -atletiek, -zwemmen, -glijsporten (sneeuwski, 
rolschaatsen enz.). 

• Actief, veilig, fun (spelvorm). 

• Multimove, bewegingsschool enz. zijn ideaal. 

Water Algemene watergewenning: ontspannen, geen angst, hoofd onder, drijven, enz.  
Specifieke watergewenning: springen en spelen in open water buiten enz. 
Leren zwemmen (vanaf 5 à 6j).  
Plezier, veiligheid, vertrouwen in de waterski-omgeving: in open water, boot, op de steiger, 
enz.   
 
Niveau-referentie (tegen einde van deze periode): 

• Eerste initiatie waterski tot diepwaterstart en golven kruisen op 2 ski’s.  

• Geen wakeboard, of toch zeker niet te vaak: risico op onbalans in de spierontwikkeling. 
Ski op twee ski's voor motorische li/re coördinatie is belangrijk. 

• Ter info: het is geen probleem als ze hier nog niet mee zijn, dit kan nog gemakkelijk 
worden ingehaald. Algemene motorische vorming is het belangrijkst in deze fase. 
 

TIPS 

• Systematische opbouw watergewenning => zwemmen (tip: www.zwembrevetten.be) 

• Geen dwang. Vertrouwen is de basis om plezier te beleven. 

• Let erop dat kindjes nooit te koud krijgen. 

• Gebruik gepast materiaal: boom, passende wetsuit / lifesaver, kleine skietjes met 
verbinding enz. 

Mentaal Zelfvertrouwen, fun, creativiteit enz. Leg de nadruk op positieve feedback en participatie. 

Kracht, uithouding, snelheid, lenigheid, evenwicht: dit wordt op deze leeftijd nog niet apart bekeken. Zorg voor 
aanbod via spelvorm, grootmotorische bewegingen en vooral veel diverse bewegingen cfr. Multimove 

Tactiek  n.v.t. 

Trainingen Enkel bij voldoende warm weer het water op (koude demotiveert!) en als het kind ervoor 
‘klaar’ is. Algemeen spel, andere sporten en diverse beweegmomenten primeren op deze 
leeftijd. 
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3.2.2 FUNdamentals:  late kindertijd 

 

Doel 

Verfijn de fundamentele bewegingsvaardigheden en verwerf basis waterski-skills in meerdere 

disciplines. 

 

Leeftijd TOU/BAR 
(WAK) 

FUNdamentals 7-9 jaar ♂ 

                           7-8 jaar ♀ 

Focuspunten 1. Succesbeleving, plezier, zelfvertrouwen enz. staan voorop. 
2. Goede/brede basistechniek ontwikkelen in meerdere sporten en disciplines (minstens 

4 keer/week actief bewegen en/of sporten). 
3. Train snelheid, kracht en uithouding d.m.v. spelletjes. 
4. Van algemene motorische vaardigheden naar basis waterski-skills. 
5. Trainingen moeten gevarieerd zijn, niet eenzijdig trainen. 

Trainingsgevoelige 
periodes 

• Coördinatie: ontwikkeling van de fijne motoriek 

• Snelheid: wendbaarheid, startsnelheid en bewegingsfrequentie 

• Lenigheid: souplesse en algemene lenigheid oefenen in spelvorm 

Land Brede en gevarieerde ontwikkeling van motoriek (ook andere sporten) blijft belangrijker 
dan te sportspecifieke eenzijdige trainingen. 
 
TIPS: 

• Ook andere sporten beoefenen, deelnemen aan sportkampen, enz. (min. 4x/week 
beweeg/sportsessie, andere dan waterski). Interessant: Multiskillz 

• bilaterale sporten: rolschaatsen, sneeuwskiën enz. 

• Bewegingsanimatie naast het water: vb Get Fit 2 Ski trampoline: goed voor 
coördinatie  

Water Heel belangrijk om in deze fase nog zo veel mogelijk verschillende disciplines te 
beoefenen: naast gewoon waterski ook start met 1 ski, figuurski, wakeboard, blootvoet 
enz. 
 
Niveau-referentie (tegen einde van deze periode): 

• SKI: 2 ski's: minipiste, golven kruisen met sprongetje (loskomen van het water) enz. 

• SKI: 1 ski: diepwaterstart 1 ski, vlot kruisen golven in correcte houding,  trick: SS, FB, 
BF in beide richtingen (steeds beide richtingen trainen) 

• WAK: jump one wake met grab, butter slide, bunny hop 180 (opgelet voor te 
langdurig wakeboarden: risico op onbalans in spier- en motorische ontwikkeling. 
Voorzie voldoende afwisseling) 

• BAR: basis tot golven kruisen op 2 voeten (nooit te langdurig trainen, vergt veel 
kracht) 

 
TIPS 

• Plezier op het water (2 ski's, knee/wake-board, schijf, per 2 of meer samen skiën) i.f.v. 
brede basis 

• Figuren is een kindvriendelijke manier voor het leggen van een goede basis van 
waterski-capaciteiten en zou door elke waterskiër moeten geleerd worden. Het vraagt 
lichaamscoördinatie (perceptie en controle), functionele kracht, lenigheid en 
doorzettingsvermogen om de technieken die in vele disciplines terugkomen te 
bekomen 

• Absoluut nog geen specialisatie in één discipline 
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Mentaal Zelfvertrouwen (succesbeleving), zelf-ontdekking (durf), positieve attitude (inzet, no-
excuse), geconcentreerd naar de instructie luisteren (en begrijpen), 
introduceer simpele regels (hand signalen) en morele dilemma's 
 
TIPS 

• Geef het goede voorbeeld, geef positieve feedback (fun) 

• Hou je uitleg kort & bondig, geef een perfecte demo, herhaal vaak aanwijzingen 

• Laat het kind ook voldoende vrij skiën (ipv enkel strak omleinde trainingen) 

• Vermijd vergelijking ts kinderen (geen competitieve sfeer) 

• Leer kinderen zelf na te denken 

Kracht Enkel eigen gewicht gebruiken! 

Uithouding Volume en intensiteit beperkt houden (geen periodisering, eerder gestructureerde 
progressie doorheen seizoen met als doel plezier en brede basis) 

Snelheid Ontwikkeling wendbaarheid en bewegingsfrequentie (loop- en tikspelletjes) 

Lenigheid Window of opportunity! Vooral dynamische lenigheid gebruiken, zorgen dat ze tijdens de 
groei hun natuurlijke lenigheid niet verliezen. 

Evenwicht Bilaterale evenwicht moet ontwikkeld zijn en blijven. (initiatie in asymmetrische sporten, 
maar tegelijk blijven spelend skiën op 2 ski's) 

Tactiek Beslissingen nemen (veilig gedrag nabij boot en steiger, veilig aankomen aan steiger of 
strand, wat doen na een val, hoe omgaan met ruwer water) 
Instructies volgen, handsignalen kennen, … 
Basisinzicht in een slalompiste, figuren laten opvolgen, … 

Training 
volume/week 

2-4/week, max 2 setjes 15 à 20 min/dag (afh v. disc.) 

Maanden/jaar 3-4 

Soort competitie Niet te vaak: enkel rookie/ fun wedstrijden, clubwedstrijden, focus op fun & ervaring, niet 
op uitslag 
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3.2.3 FUNdations: Vroege pubertijd 

 

Doel 

Verfijn alle algemene bewegingsvaardigheden en ontwikkel solide basiswaterski-skills in alle 

disciplines. Dit is de ‘window of opportunity’ voor coördinatietraining  en om alle basis-waterski skills 

te verwerven als stevig fundament waarop een elite-skiër kan gevormd worden. 

 

Leeftijd TOU/BAR 
(WAK) 

FUNdations: 10-12 jaar ♂ 

                     9-11 jaar ♀ 

Focuspunten 1. Plezier houden in het waterskiën, trainingen moeten gevarieerd zijn. 
2. Verbreding en verfijning van technieken in meerdere disciplines om interesse af te 

tasten, maar ook om coördinatievermogen te trainen (behoud nog andere sporten 
erbij). 

3. Start met leuke landtrainingen (Trampoline, GF2S), alsook principes van opwarming, 
cooling-down, stretching). 

4. Deelname aan recreatieve & nationale competitie (focus op ervaring & beleving, niet 
winst). 

5. Hou rekening met groeispurt. 

Trainings-gevoelige 

periode: 

• Alle basis waterski skills in verschillende disciplines: stevige fundamenten 

• Algemeen coördinatievermogen en specifiek ‘air awareness’: het lichaamsbesef 
tijdens vluchtfase (heel belangrijk om later flips en inverts te leren) 

Land Verdere ontwikkeling van coördinatievermogen: leuke en effectieve spelvormen als 
voorbereiding op ingewikkeldere specifieke waterskidisciplines. 
 
TIPS 

• Start coördinatie-training op trampoline (GF2S): ‘air-awareness’ ≈ lichaams-
/ruimtebesef enz.  

• Functionele training 1 (GF2S)  

• Reflex-, ritme- en coördinatieladder-oefeningen, algemene behendigheid enz. zijn 
interessant op deze leeftijd. 

• Combineer met andere sport, zowel een bilaterale sport (turnen, dans, zwemmen 
enz.), als een gelijkaardige ‘glij’sport (sneeuwski, skaten enz.) 

Water Zeer goede waterski-specifieke basisvaardigheden bestendigen (perceptie 
lichaamszwaarte-punt (LZP) t.o.v. de ski, kanting van de ski, trekkracht t.o.v. LZP, enz.) 
a.d.h.v. verschillende disciplines.  
Behoud nog steeds ruimte voor vrij / ongestructureerd spel (zowel op land als op ski’s) 
 
Niveau-referentie 

• SKI-slalom: in piste aan juiste snelheid, correcte houding, gebruik poorten, in diverse 
weersomstandigheden enz. 

• SKI-figuren: 180 & 360 wake, in beide richtingen, 180 toe-turns 

• SKI-jump: intro aansnijden en slalom in open water of slalompiste, eerste sprong met 
beperkte uitzwaai en boot naast bootkanaal 

• WAK: wake to wake met grab, hs & ts, - 180, intro inverts en 360, kleine kickers & 
sliders 

• BAR: 1 voet, 1 hand, slalom 2 voeten, jump aan boom 
 
Te vroeg specialiseren in 1 discipline kan nadelig zijn voor het later aanleren van 
verfijnde technieken. Train nog op meerdere disciplines. 



 

34 |  Trainer B waterski & wakeboard – Module 2A | Talentontwikkeling | Oktober 2020 

Mentaal Leer basisprincipes van training aan (opwarming, cooling-down, hygiëne, voeding, kledij) 
verantwoordelijkheid: vaardigheid aanleren om inspanning & fun te combineren. 
Doelen stellen (LT & KT): LT: droom vooruit, maar KT is nieuwe vaardigheden, niet de 
winst in competitie. 
Teamspirit (fun & spel) 
Kunnen winnen en verliezen 
 
TIPS 

• Uitdagende en interactieve leeromgeving creëren 

• Werk proces- en taakgericht; leg alles helder en goed uit 

• Leg nadruk op groepssfeer; doorzettingsvermogen 

• Wees alert voor veranderende stemmingen 

Kracht Ontwikkel beweeglijkheid en core-stability op een speelse manier.  
Functionele krachttraining met voornamelijk eigen lichaamsgewicht, en lichte materialen 
zoals medecine balls enz. 

Uithouding Aanvang ontwikkeling aeroob metabolisme.  

Snelheid Focus op behendigheid, reactie, richtingsveranderingen enz. Dit kan bv. via spel en 
estafettes 

Lenigheid Systematische actieve lenigheidsoefening (max bewegingsbaan). (aandacht voor 
groeispurt) 
Aandacht voor lichaamsperceptie, controle en correcte uitvoering. Ook aandacht voor 
cooling down en lichte stretch na de training (tegen het einde van deze leeftijdsfase). 

Evenwicht Train op stabiele landingen (bv. training op trampoline) 

Tactiek • materiaal: zelf zorg voor materiaal: alles bij, opbergen enz. 

• … 

Training 
volume/week 

3-4/week (Bar & wak: max 2 sets per dag; TOU mag meer) 

Maanden/jaar 4-5 

Soort competitie Off competitie (max 3/jaar) is ondergeschikt aan recreatieve competitie (mag iets meer) 
Focus bij off. comp. ligt bij ervaring, niet het resultaat 
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3.2.4 Build the skills: Pubertijd 

 

Doel 

Verfijn de discipline-overschrijdende en verschuif de focus steeds meer naar discipline-specifieke 

waterskitechnieken. Belang aan officiële competitie wordt groter, ook start internationale stages en 

eerste internationale competities.. Trainingsvolume mag stijgen, intensiteit blijft laag.  

 

Leeftijd TOU/BAR 
(WAK) 

Build the skills : 13-16 jaar ♂ 

                             12-15 jaar ♀ 

Focuspunten 1. Discipline-specifieke technieken verfijnen. 
2. Individuele trainingsprogramma's voor techniek en fitness. 
3. Window of opportunity om uithouding, snelheid en functionele kracht te trainen 

(aandacht voor groeispurt en vroeg/laat matuur). 
4. Aandacht voor blessurepreventie (veel herhalingen, lage intensiteit, focus op 

uitvoering), afwisseling in activiteiten => droogtraining / training op water (groot 
risico op overbelasting). 

Trainingsgevoelige 
periode: 

• Dit is DE belangrijkste periode voor aanleren nieuwe technieken 

• Uithouding, snelheid en kracht: meisjes vlak na de PHV, jongens 12à18m na PHV 

Land Combineer complementaire sport. 
Zelfstandig opwarmen/cooling-down. 
Monitor groei en trainingseffecten. 
 
TIPS 

• Coördinatie-training op trampoline (GF2S) vervolgen 

• Functionele training 2 (GF2S): veel aandacht aan uitvoering 

• Introductie testing 

• Dagelijks 15 minuutjes droogtraining met hendel, heel het jaar rond 

Water Aanleren van discipline-specifieke technieken met focus op deelname aan wedstrijden. 
(hoog volume, lage intensiteit van de skisessies) 
 
Niveau-referentie (of vergelijk Belgisch / internationaal niveau): 

• SKI-slalom: inkorten tot 16 & 14,25m, zelf aanpassen aan weersomstandigheden 

• SKI-figuren: bij het begin van deze fase zouden ze al +2000 pt moeten skiën.  Trainen 
op 360 FF en BB, 540°wake, back flips, skiline 

• SKI-jump: tot 3/4 cut, focus op techniek en controle 

• WAK: wake-to-wake 360 met grab, double up jumps, intro 540, switch wake-to-wake, 
inverts & rolls, jongens: start raley 

• BAR: jongens: slalom 14+, tricks 2000 pt, jump inverted korte lijn; meisjes: slalom 8+, 
tricks 1200 pt, jump 8m 
 

TIPS 

• Systematische opbouw van nieuwe bewegingen (leg technische accenten) 

• Gebruik testmomenten om technisch niveau na te gaan 

• Integreer goede gewoontes tijdens training en wedstrijd, ontwikkel wedstrijdroutine 
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Mentaal Skiërs ontwikkelen mentale basisvaardigheden (doelen stellen, focus, 
concentratievaardig-heden, omgaan met stress, coachability, kritiek aanvaarden, 
zelfreflectie) 
Skiërs ontwikkelen een individuele trainings- en wedstrijdroutine. 
 
TIPS 

• Stel samen doelen op (prestatie & proces) 

• Leg technische accenten en laat de skiër meedenken/voelen 

• Ontwikkel samen routines 

• Introduceer een trainingsdagboek (zelfreflectie) 

• Communicatie-skills (openstaan voor feedback en kritiek) 

• Een daling van de coördinatie kan tijdelijk optreden door de groeispurt. Dat kan 
verwarring creëren bij de jongere die je als coach dient te herkennen en op te vangen 

Kracht Houdingstraining (perceptie en controle). Ev. krachttraining (maturiteit): basiskracht en 
krachtuithouding. Start plyometrie (explosieve krachttraining). 

Uithouding Maximaliseer aerobe capaciteit 
Introductie anaerobe capaciteit (1 training per week) 

Snelheid Verder ontwikkelen snelheidsuithouding 

Lenigheid Systematische actieve lenigheidsoefening (max bewegingsbaan). 
(aandacht voor groeispurt) 
Aandacht voor lichaamsperceptie, controle en correcte uitvoering. Zeker ook aandacht 
voor cooling down en lichte stretch na de training. 

Evenwicht Enkelstabiliteit (en core-stability algemeen) trainen in off-season 
Trampoline met focus op stabiele landingen 

Tactiek Het water leren lezen, zelf oefensequentie maken.  
Zelfstandig opwarmen en cooling down uitvoeren.  
Atleten leren zelf te letten op gezonde voeding en hydratatie op competitiedagen. 
Basiskennis van wedstrijdreglementen. 

Training 
volume/week 

2-6 / week, 2-5 sets/dag (afh. van discipline) 

Maanden/jaar 6 maanden / jaar + buitenlandse stages 

Soort competitie Officiële competitie (3 à 5/jaar) 
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3.2.5 Learn to compete: Late pubertijd 

 

Doel 

Focus op een competitieve omgeving. Technische skills verfijnen. Fysieke en mentale componenten 

zijn zeer belangrijk op deze leeftijd. 

 

Leeftijd TOU/BAR 
(WAK) 

Learn to compete : 17-20 jaar ♂ (wak: 16-17) 

                                   16-19 jaar ♀ (wak: 15-16) 

Focuspunten 1. Verdere opbouw van lichamelijke belastbaarheid via landtrainingen: individuele 
trainingsprogramma's. 

2. Discipline-specifieke gevorderde technieken aanleren en basistechnieken 
perfectioneren. 

3. Deelname aan competitie: focus op resultaten. 
4. Zowel trainingsvolume als trainingsintensiteit stijgt => zowel belastbaarheid lichaam 

als mentale kracht moet voldoende zijn om overbelastingen en burnout te vermijden. 

Trainingsgevoelige 
periodes: 

- Snelheid: bij jongens 
- Kracht: maximale krachttraining, krachtuithouding, explosieve kracht 

Land Andere sportactiviteiten zijn gericht op fysieke noden inzake fitness en recovery.  
Heel het jaar rond trainingen inzake core-stability, krachttraining, mobiliteit enz. 
Permanente aandacht voor herstel, letselpreventie. 
Monitor uithouding, kracht, snelheid 
 
TIPS 

• Planmatige fysieke training i.f.v. fysieke doelstellingen: houdingstraining, 
krachttraining, hersteltraining, enz. 

• Maximaliseer de belastbaarheid 

Water Verfijnen van discipline-specifieke technieken met focus op deelname aan (inter)nationale 
competitie. (trainingsvolume en intensiteit stijgen) 
 
Niveau-referentie: vergelijk Belgisch / internationaal niveau 
 
TIPS 

• Gebruik testmomenten om technisch niveau van de skiër te evalueren. 

• Start met de ontwikkeling van een persoonlijke stijl (werk met de sterktes en beperk 
zwaktes) 

Mentaal Laat de skiërs meedenken over hun eigen trainingsproces (zelf invulling geven aan 
trainingsoefening). 
Verfijn de mentale vaardigheden (zelfreflectie, visualisatie, focus, coping (omgaan met 
stress), enz.) 
Verfijn trainings- en wedstrijdroutines 
Ook belang van groep benadrukken 
 
TIPS 

• Ontwikkel zelfstandigheid en zelfreflectie in trainingen/wedstrijden 

• Skiërs trainen en plannen hun piek i.f.v. competities 

• Stimuleer inbreng/inspraak 

• Hanteer als coach het ABC van de M-factor: autonomie, binding, competentie 

• Neem het niet persoonlijk als een jongere jouw mening in vraag stelt 

Kracht Houdingstraining (bereik) 
Maximale kracht (basisverbreding, spierontwikkeling)  
+ Explosieve kracht (plyometrie) 

Uithouding Doorgedreven anaerobe training op goed aerobe basis (i.f.v. herstel) 

Snelheid i.f.v. discipline 
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Lenigheid Onderhoud 

Evenwicht Enkelstabiliteit (en corestability algemeen) trainen in off-season 

Tactiek - Specialisatie in 1 discipline 
- Gevorderde kennis van wedstrijdreglementen 
- Erover waken dat alle sleutels tot succes zijn opgenomen in het trainingsprogramma: 
opvolging fysieke fitheid, herstel, mentaal welzijn, voeding enz. 
- Heb aandacht voor specifieke situaties die een blokkage zijn voor trainingen: bv. schrik 
na een val, black-out door druk enz. (eventueel mental coach) 

Training 
volume/week 

3-6 / week, 2-5 sets/dag (afh. van discipline) 

Maanden/year 6 maanden / jaar (aanvullen met int stages in onze koude maanden) 

Soort comp Nationale en internationale competitie (5 à 10/jaar, afh. van discipline) 
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3.2.6 Train to compete: Volwassendom 

 

Doel 

Transfer van trainingsomgeving naar competitie en stabiele prestatie op competitie. Onderhoud 

fysieke capaciteiten. 

 

Leeftijd TOU/BAR 
(WAK) 

Train to compete  19-23 jaar ♂ (wak: 18-19) 

                                 18-22 jaar ♀ (wak: 17-18) 

Focuspunten 1. Maximaliseren van fysieke/technische/fysiologische/mentale/tactische vaardigheden 
2. Perfectioneren van de prestatie 
3. Deelname aan competitie op internationaal niveau 

Land Fysieke doelstellingen op basis van SWOT- en bewegingsanalyse 
Letselpreventie: lichaam in balans 
Gevorderde core-stability 
Monitor vermoeidheid 
Zowel tijdens het seizoen als in het off-seizoen is permanente fysieke training nodig 
 
TIPS 

• Planmatige fysieke training i.f.v. doelstellingen (m.b.v. personal trainer) 

Water Perfectioneren van persoonlijke stijl en oefening i.f.v. pieken op internationale 
competitie. 
 
Niveau-referentie: vergelijk Belgisch / internationaal niveau 
 
TIPS 

• Gebruik testmomenten om technisch niveau van de skiër te evalueren 

• Piek naar specifieke wedstrijden 

• Perfectioneer je persoonlijke stijl 

Mentaal Skiërs kunnen onafhankelijke beslissingen nemen. 
Skiërs kunnen advies van externe bronnen op zijn waarde schatten.  
Skiërs kunnen werken in een teamomgeving. 
Skiër bezit alle mentale vaardigheden die nodig zijn om te presteren op topniveau. 
 
TIPS 

• Zorg dat de begeleiding op elkaar is afgestemd via een transparante communicatie. 

• Ondersteun een geïntegreerd sport-, carrière- en levensplan. 

• Communiceer steeds duidelijk/helder en correct over de planning en de 
doelstellingen. 

• Coach werkt steeds meer collaboratief gezien de atleet zelf-analyse doet 

Kracht Houdingstraining (bereik) 
(sub)maximale krachttraining, snelkracht en explosiviteit 

Uithouding Maximaliseren anaerobe uithouding + aerobe hersteltrainingen 

Snelheid i.f.v. discipline 

Lenigheid Onderhoud 

Evenwicht Enkelstabiliteit (en core-stability algemeen) trainen in off-season 

Tactiek Hou testtrainingen 
Simuleer wedstrijdomstandigheden tijdens training 
Goede planning i.f.v. pieken 
Atleet zelfstandig maken 

Training 
volume/week 

4-6 

Maanden/year 10 (in buitenland trainen als binnenland niet lukt)  

Soort competitie Internationale competitie 



 

40 |  Trainer B waterski & wakeboard – Module 2A | Talentontwikkeling | Oktober 2020 

3.2.7 Becoming a champion en Top of the wake 

 

Doel 

Stabilisatie van prestatie en opbouwen van een winnaars-strategie. Van subtop naar top. Werk i.f.v. 

de individuele noden (details). 

 

Leeftijd Becoming a champion Top of the wake 

22-26 jaar ♂ (wak: 20-24) 

21-25 jaar ♀ (wak: 19-21) 

25-35 jaar ♂ (wak: 22+) 

22-35 jaar ♀ (wak: 20+) 

Focuspunten 1. Maximaliseren van fysieke/technische/fysiologische/mentale/tactische vaardigheden 
2. Perfectioneren van de prestatie 
3. Behalen van finales op EK, WK en Wereldspelen 
4. Laat medisch opvolgen  

Land Verdere fysieke, mentale en tactische ontwikkeling/onderhoud. 
Monitor discipline-specifieke prestatie-indicatoren en vermoeidheid.  

Water Perfectioneren van persoonlijke stijl en oefening i.f.v. pieken op internationale 
competitie. Niveau-referentie: vergelijk Belgisch / internationaal niveauTIPS: 

• Gebruik testmomenten om technisch niveau van de skiër te evalueren. 

• Piek naar specifieke wedstrijden.  

• Perfectioneer je persoonlijke stijl  

Mentaal Vertrouwen, motivatie, 
winnaarsmentaliteit, wil om te verbeteren, 
open voor nieuwe ideeën, kan zich 
voorbereiden op wedstrijd op basis van 
een plan, kan interageren met coaches en 
professionals 
Life-sport-balans vinden. 
 
TIPS 

• Coach is vooral een klankbord voor de 
skiër 

• Hou rekening met het leven van de 
sporter 

• Opladen naar piek toe 

Perfectioneren van mentale skills (desire to 
win, focus en concentratie), zelfreflectie 
(sterktes en zwaktes kennen) 
Wat na de carrière? Vraag ligt op de loer 
 
TIPS 

• Bespreek tijdig de carrière-stop als de 
atleet er nood aan heeft. 

Kracht Onderhouden en optimaliseren i.f.v. individuele noden onder begeleiding van personal 
trainer of kinesist. Medische opvolging zowel i.f.v. prestaties als i.f.v. blessurepreventie. 

Uithouding 

Snelheid 

Lenigheid 

Evenwicht 

Tactiek Bouw een winstrategie (opbouw van 
subtop naar top) 

 Time to shine. Loslaten zorgt soms voor 
bevrijding. 

Training 
volume/week 

4-6 

Maanden/year 10 (in buitenland trainen als binnenland niet lukt) 

Soort competitie EK, WK's EK, WK, Wereldspelen 
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3.2.8 Active for life 

 

Doel 

Genieten van de passie voor waterski en waterrecreatie.  

Iedereen is op elke leeftijd welkom in deze fase. Genieten van een gemeenschappelijke passie, vele 

uren op en in het water, samen met think-a-likes.  

Wie wil, kan zich ook inzetten voor de sport als trainer, piloot, jurylid, clubbestuurder, coach, enz. Zet 

je eigen talenten in waar er noden zijn en ze gewaardeerd zullen worden. 

 

Leeftijd Active for life: 35+ (of na einde topsportcarrière) 

Focuspunten 1. Plezier vinden in het waterskiën en andere sportbeoefening (gezonde en actieve 
levensstijl) 

2. Sociale omgeving waarbij men elkaar respecteert en helpt 

Land Blijf actief door participatie (gezond bewegen en leven) 
Combineer met andere sporten / beweegvormen die de algemene Klusce-principes 
ondersteunen 

Tips land • Hou er een gezonde levensstijl op na 

• Sociale omgeving (respect, waardering) 

Water Plezier beleven in het waterskiën 

Tips water Gebruik aangepast materiaal en omgeving 

Mentaal Het waterskiën houdt oudere skiërs jong. Ze herbeleven hun tijden van weleer en worden 
daar graag aan herinnerd. 

Tips mentaal • Het sociale aspect is zeer belangrijk 

• Moedig skiërs aan nieuwe dingen te proberen 

• Blijf betrokken in de sport als vrijwilliger in de club, trainer, federatiemedewerker, 
jurylid, enz. 

Kracht Onderhoud (negatieve van sedentaire levensstijl tegengaan) 
 

Uithouding 

Snelheid 

Lenigheid 

Evenwicht 

Tactiek Herfocus je doelen: fun en focus op de ontwikkeling van de sport voor andere skiërs (zet je 
verworven skills door skiën verder in in het leven) 
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Hoofdstuk 4 Leerlijnen waterski & wakeboard  

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te kunnen beschrijven wat een leerlijn is en een voorbeeld hiervan kunnen geven. 

 

Nu we de prestatiebepalende factoren en de ontwikkelingslijn besproken hebben, komen we graag 

nog even terug op de leerlijnen.  

 

Zoals eerder vermeld is een leerlijn een methode om een bepaalde techniek aan te leren of te oefenen. 

Een voorbeeld van een leerlijn op basisniveau is het brevettensysteem van Waterski Vlaanderen. Ook 

de niveaureferenties in de bovenstaande ontwikkelingslijn zijn in principe een leerlijn. Maar ook de 

sportspecifieke techniekvakken in deze cursus beschrijven bepaalde leerlijnen naar een bepaalde 

techniek toe. Dus keuze van methodes genoeg. Het is aan jou als trainer om de gepaste methode of 

leerlijn voor jouw skiër te gaan selecteren. 

 

 

 

Eind opdracht 

1. Onderzoek wat de prestatiebepalende factoren zijn voor jouw discipline. Gebruik daarbij de methode die 
beschreven staat in deze cursus. 

2. Neem de ontwikkelingslijn eens goed door en gebruik deze om te bekijken waar jouw skiër op dit moment 
staat in zijn ontwikkeling, en waar hij het komende jaar aan kan werken om verder te ontwikkelen als skiër. 
De bedoeling is dus om jaardoelstellingen te gaan bepalen in functie van zijn ontwikkeling. 
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