SPORTWETENSCHAP

Een sporter heeft na vele jaren training een incorrecte
bewegingstechniek ontwikkeld die de prestatie beperkt.
Hoe kan deze incorrecte techniek worden vervangen door
een nieuwe, betere techniek, zonder dat de oude techniek zo
nu en dan weer de kop opsteekt? Dit is een vaak voorkomend
en hardnekkig probleem, omdat een eenmaal geautomatiseer
de techniek niet vanzelf verdwijnt door het trainen van een
nieuwe techniek. Er is dus een specifieke aanpak nodig.
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Figuur 1. Gemiddelde percentages correcte scores tijdens drie post-tests
na drie verschillende interventies: Old Way New Way, conventioneel leren
en controlegroep1.
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Figuur 2. Startpositie, duikrichting en entreehoek in het
water van een zwemmer
tijdens de discriminatiefase.
(A) Foute start (Old Way); (B)
Correcte start (New Way).
Ontleend aan Hanin et al.
(2004).11
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Voor een definitieve uitspraak daar-

ander uitgangspunt dan leermethoden

over is het echter nog te vroeg.
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