
 

 
 

 
 
 
Hallo collega trainers, 
 

Woensdagavond 3 februari organiseert  
VC Joure een clinic over ‘Action Type’ 

 
Action Type is een Brug naar (top)prestaties in de Sport: 
De betekenis voor maatwerk en individualisering bij training en coaching. Be Like Me en One 
Size Fits All is echt verleden tijd. Het gaat om het verhogen van de coach- en trainbaarheid 
van sporter en team. Genereer meer door inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van 
bewegen, leerstijl, temperament, communicatiestijl en wat het betekent voor teambuilding. 
 
Waar we het concreet de avond over gaan hebben zijn onderstaande vragen:  

 Waarom lukt het de één wel om diep te zitten bij het verdedigen  
en de ander niet? 

 Hoe benader je iemand met coachen… 
geef je iemand veel vrijheid of juist concrete opdrachten? 

 Wil een aanvaller een hoge bal of juist een lage? 

 Moeten we altijd snel spelen? 
  
Veel vragen waar we allemaal wel eens als trainer en/of coach mee te maken hebben gehad. 
Daarom heb ik contact gezocht met Michiel de Ruyter van Talents in Life die ons hierover 
veel meer kan vertellen. Met praktische testjes kan Michiel ons laten zien wat de verschillen 
zijn tussen de sporters. Misschien kan hij zelfs wel inzicht geven wat voor ‘type’ jij bent! 
  
Heb je interesse meld je dan aan via peter.anita@home.nl. 
  
Datum: 3 februari 2016 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Sportfun Joure ( Sewei 3, 8501 SP) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Peter Joustra 
Trainer VC Joure 
  
 
PS met het bijwonen van deze avond zijn er 2 licentiepunten te verdienen!!! 
 

http://www.talentsinlife.nl/
mailto:peter.anita@home.nl


 

 
 

 
 

 

ActionType® & Sport Type Dynamics® 
De betekenis voor maatwerk en individualisering bij training en coaching. Be Like Me en One 
Size Fits All is echt verleden tijd. Het gaat om het verhogen van de coach- en trainbaarheid 
van sporter en team. Genereer meer door inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van 
bewegen, leerstijl, temperament, communicatiestijl en wat het betekent voor teambuilding. 
De ontstaansgeschiedenis en de betekenis van ActionType® 
Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte startten al in de jaren tachtig met hun zoektocht naar 
de achtergronden van de individuele verschillen in motoriek voorkeur die ze samen met 
Peter Murphy constateerden. Waar Murphy zich richtte op het vergroten van de 
coachbaarheid van de individuele sporter doken zijn Zwitserse en Franse collega steeds 
dieper in de wereld van motoriek en bewegen. 

 

Plaatsen van de voet bij strekken van het been     Positie van de voet/hak bij gebogen been 
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Zoek de verschillen! 

 

De stelling dat de ideale (voor iedereen geldende) techniek niet bestaat, wordt zo 
langzamerhand door deskundigen als gemeengoed beschouwd. We zien immers in allerlei 
sporten cruciale verschillen tussen wereldtoppers, zonder dat gesteld kan worden dat de 
ene stijl beter of slechter werkt dan de andere. Op de foto's twee voorbeelden van 
opmerkelijke verschillen bij de atletieksprint en in het rugby ter illustratie. Deze laten zien 
dat motoriek en derhalve ook techniek persoonsgebonden zijn. 
Théraulaz en Hippolyte ontdekten waar deze en andere verschillen vandaan komen. Zij 
maken met hun ActionType Benadering (ATB) een enorme verdieping naar de betekenis van 
voorkeuren en bewegen. Vandaag de dag zijn we dankzij de ATB in staat techniekvorming af 
te stemmen op de individuele motoriek. Bovendien wordt duidelijk hoe cognitieve, 
emotionele, mentale en motorische voorkeuren binnen de persoon verbonden zijn. 
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