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ABSTRACT 

In deze correlationele studie bij voetbalspelers (N = 197) werden prestatiedoelen, 

onderliggende motieven en coachingsstijl in verband gebracht met de wedstrijdbeleving, 

prestaties en het fairplay gedrag gedurende de wedstrijd. Door het loskoppelen van de redenen 

om bepaalde doelen na te streven kon er worden gewerkt met een combinatie van de 

zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) en de prestatiedoeltheorie (Elliot & McGregor, 

2001). Er werd gebruik gemaakt van een prospectieve opzet waarbij er voor de wedstrijd naar 

de prestatiedoelen en onderliggende motieven voor de komende wedstrijd werd gepeild en na 

de wedstrijd naar de verscheidene afhankelijke variabelen. Deze opzet werd gecombineerd 

met een longitudinaal design waarbij de voetbalspelers vijf achtereenvolgende wedstrijden 

werden bevraagd. Via hiërarchische regressieanalyses werd de toegevoegde waarde van de 

onderliggende motieven en wedstrijdcoaching aangetoond bovenop de bijdrage van de 

gestelde prestatiedoelen. Zowel onderliggende motieven als wedstrijdcoaching waren unieke 

voorspellers van wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay gedrag. Daarnaast werd via 

mediatie-analyses gekeken naar objectivering en de wedstrijdpercepties als mogelijke 

mediatoren in de relatie tussen prestatiedoelen en motieven en de afhankelijke variabelen. 

Objectivering bleek een verklarende variabele in de relatie tussen gecontroleerde motivatie/ 

prestatietoenaderingsdoelen en fairplay gedrag. Enkel de wedstrijdperceptie bedreiging 

fungeerde als mediator in de relatie tussen gecontroleerde motieven en wedstrijdbeleving en 

prestaties. Tot slot werd ook een supplementaire analyse uitgevoerd om de rol van een 

financiële vergoeding in kaart te brengen. Er waren drie onrechtstreekse verbanden via 

gecontroleerde motivatie in de relatie tussen financiële vergoeding en bedreiging, 

objectivering en antisociaal gedrag, evenals een rechtstreeks verband tussen financiële 

vergoeding en stress. Deze bevindingen zijn zeker stof voor verder onderzoek. 
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VOORWOORD 

 

Mijn keuze voor de opleiding psychologie was een evidente beslissing, al van in het 

middelbaar was ik sterk geïnteresseerd in het menselijk functioneren. Tijdens deze studie 

werd mij al snel duidelijk dat de positieve psychologie, gehanteerd in de afstudeerrichting 

Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid, echt de richting is waar ik later mee aan de slag wil. 

Geleidelijk aan kwam ik tot de vaststelling dat mijn opgedane kennis ook toepasbaar is op de 

sportwereld en zo kon ik de link leggen tussen enerzijds mijn interesse in het menselijk 

gedrag en anderzijds mijn passie voor sport. De combinatie van beide kunnen doen lijkt mij 

dan ook fantastisch. Vanaf dat moment heb ik elke kans gegrepen die zich voordeed om mij 

verder te verdiepen in de sportpsychologie.  

Deze Masterproef kwam tot stand na een intense samenwerking met een aantal 

personen. Daarom zou ik graag op deze manier iedereen willen bedanken die het mogelijk 

hebben gemaakt om dit eindresultaat te kunnen verwezenlijken. In het bijzonder wil ik Prof. 

Dr. Maarten Vansteenkiste bedanken voor de kans en het vertrouwen die ik heb gekregen. 

Zijn begeleiding en ondersteuning hebben ervoor gezorgd dat ik altijd de juiste richting 

aanhield en de zelfdeterminatietheorie op een andere manier heb leren kennen. Ook mijn 

begeleider tijdens de laatste loodjes, Jochen Delrue, wil ik zeker bedanken voor zijn 

motiverende aanpak en praktische kennis om dit tot een succesvol einde te brengen. 

Vervolgens wens ik graag alle voetbalspelers en coaches te bedanken voor de 

geleverde inspanningen en hun vrijwillige medewerking aan dit onderzoek. Zonder hen was er 

geen sprake van deze Masterproef en ik ben hen dan ook bijzonder dankbaar. Tevens wil ik 

ook Marc Van Hoeyland bedanken. Hij heeft mij enorm verder geholpen met zijn contacten in 

de voetbalwereld.  

 Tot slot bedank ik graag nog enkele mensen uit mijn nabije omgeving. Als eerste mijn 

ouders, zij zijn degene die het mogelijk hebben gemaakt dat ik deze studie heb kunnen 

volbrengen. Ze hebben mij altijd bijgestaan en geholpen met alles wat ze konden. Daarnaast 

ben ik ook mijn vrienden dankbaar, zij stonden voor mij klaar als het wat minder vlot ging en 

ze waren altijd bereid om te helpen. Als laatste verdient mijn vriend Bjorn een enorme 

bedanking, want zonder zijn logistieke hulp had ik nooit alle vragenlijsten kunnen 

verzamelen. Ook zijn steun en aanmoedigingen waren onmisbaar om deze Masterproef tot een 

goed einde te brengen.  
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België en grote voetbalkampioenschappen, het is de laatste 10 jaar geen groot succes 

geweest. Al sinds 2002 hebben de Rode Duivels geen kwalificaties meer in de wacht kunnen 

slepen, noch voor de Europese kampioenschappen (EK), noch voor de wereld-

kampioenschappen (WK). Maar eindelijk kwam hier verandering in, de kwalificatiematchen 

voor het WK in Brazilië (2014) liepen als een trein en dit deed vele Belgen al luidop dromen 

van taferelen zoals op het WK van 1986 in Mexico. Uiteindelijk hebben ze de kwartfinales 

bereikt en nog nooit was België zo rood gekleurd als afgelopen zomer. Uitblinker en kapitein 

van onze nationale trots, Vincent Kompany, kan aanzien worden als het toonbeeld van 

doorzetting en volharding. Al maanden had Kompany last van een blessure en toch stond hij 

in de WK-kwalificatiematch tegen Macedonië aan de aftrap. Een paar maanden later verraste 

hij opnieuw en speelde de wedstrijd tegen Servië uit met een gebroken neus die hij opgelopen 

had in de eerste helft. Dit getuigde van een sterke motivatie. Maar evenzeer zijn er 

gemotiveerde voetbalspelers terug te vinden op de lagere niveaus. Voetbalspelers besteden 

heel veel vrije tijd aan trainingen en wedstrijden, waarbij ze vaak heel wat zaken opofferen. 

Deze grote inspanningen getuigen ook van motivatie! 

Vele wetenschappelijke artikelen bestudeerden het complexe begrip motivatie 

(overzicht Lai, 2011) en in het bijzonder in de sportliteratuur heeft deze topic toenemende 

aandacht genoten (o.a Duda & Nicholls, 1992; Kavussanu & Ntoumanis, 2003; Adie, Duda, 

& Ntoumanis, 2008; Vansteenkiste, Mouratidis, Van Riet, & Lens, 2014a). Motivatie is 

afgeleid van het Latijnse ‘movere’, wat letterlijk bewegen betekent en verwijst dus naar de 

beweegreden of drijfveer onderliggend aan ons gedrag (Guay et al., 2010). Het kan aanzien 

worden als datgene wat ons beweegt of aanzet om een activiteit uit te voeren.  

In de sportpsychologische literatuur genieten twee motivatietheorieën heel wat 

aandacht, namelijk de Prestatie Doel Theorie (PDT; Dweck, 1986; Nicholls, 1984) en de Zelf-

Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000). De PDT brengt het soort prestatiedoelen 

die sporters ambiëren in kaart. Welk prestatiedoel wil een voetbalspeler voor iedere match 

nastreven? Sommige sporters zijn bijvoorbeeld taakgericht, terwijl anderen eerder 

prestatiegericht zijn. Daarnaast werpt de ZDT een licht op het waarom van het menselijk 

functioneren, waarbij autonome en gecontroleerde motieven om te sporten worden 

onderscheiden. Recentelijk werd geopperd dat ook de motieven onderliggend aan 

prestatiedoelen aandacht verdienen (Vansteenkiste, Mouratidis, & Lens, 2010a). Dit nieuwe 

onderzoeksdomein opent perspectieven voor toekomstig onderzoek en het beter begrijpen van 

het mentaal functioneren van de mens. De centrale vraag hierbij is waarom sporters een 

bepaald prestatiedoel nastreven?  
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Deze Masterproef beoogt bovenstaande onderzoekslijn verder uit te bouwen en 

onderzoekt de toegevoegde waarde van de onderliggende motieven aan de prestatiedoelen. 

Aan de hand van een prospectief en longitudinaal design worden voetbalspelers van wedstrijd 

tot wedstrijd opgevolgd om na te gaan of hun wedstrijdgebonden prestatiedoelen en motieven 

voorspellend zijn voor hun wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay gedrag. Daarnaast wordt 

mede de rol van de coach bekeken en wat zijn invloed is op de voetbalspelers en de 

verschillende afhankelijke variabelen. Tot slot wordt ook een blik geworpen op het verkrijgen 

van een financiële vergoeding en welke impact dit heeft op de motivatie en het fairplay 

gedrag. 

 

1. Prestatiedoeltheorie 

 Al decennia lang zijn prestatiedoelen het onderwerp van onderzoek in verschillende 

settings zoals onderwijs, werk en sport (o.a. Duda & Nicholls, 1992; Dunn & Dunn, 1999; 

Kavussanu & Ntoumanis, 2003). Prestatiemotivatie verwijst naar de beschikbare energie om 

richting te geven aan competentiegebaseerde gevoelens, cognities en gedrag (Elliot, 1999). 

Deze energie manifesteert zich in het nastreven van specifieke prestatiedoelen in een 

prestatiecontext als sport. De PDT onderzoekt de samenhang tussen de nagestreefde 

prestatiedoelen en allerlei uitkomsten, zoals taakprestatie, antisociaal gedrag, e.d. Zo kan men 

de vraag stellen of een voetbalspeler die gericht is op de eigen prestatie meer plezier zal 

beleven en een andere speler die meer gericht is op zijn tegenstander een hogere druk ervaart 

en dus minder presteert? De PDT is sterk geëvolueerd in de loop der jaren. Er vond een 

verschuiving plaats die samengevat kan worden aan de hand van drie verschillende evoluties 

(Vansteenkiste, Lens, Elliot, Soenens, & Mouratidis, 2014b).  

 

1.1. Evolutie 1: De Uitbreiding van het Aantal Prestatiedoelen 

Een eerste evolutie omvat de geleidelijke toename van het aantal bestudeerde 

prestatiedoelen. Nieuwe prestatiedoelen werden toegevoegd in een poging om tegenstrijdige 

onderzoeksresultaten te verklaren. Zo is het oorspronkelijk dichotome model (Dweck, 1986; 

Nicholls, 1984) gegroeid naar een trichotoom model (Elliot, 1999), die later uitgebreid werd 

naar een 2x2 model (Elliot & McGregor, 2001) en recentelijk nog aangepast werd tot een 3x2 

model (Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011). 
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 1.1.1. Het dichotome model. De oorsprong van de PDT ligt bij twee pioniers (Dweck, 

1986; Nicholls, 1984) die elk afzonderlijk twee types van doelen naar voren schoven. Deze 

doelen bleken een voldoende overlap te vertonen en zo ontstond een dichotome visie met 

prestatiedoelen en taakdoelen (Ames & Archer, 1987). Hier moet worden opgemerkt dat het 

woord prestatiedoel in het Nederlands een dubbele betekenis heeft. In de dichotome en 

trichotome versie wordt prestatiedoel gehanteerd als een specifiek doel, wat in het Engels te 

vertalen is naar “performance goals”. Maar prestatiedoel kan ook aanzien worden als een 

algemeen construct, wat in het Engels te vertalen is als “achievement goals”. Dit heeft een 

bredere betekenis en verwijst naar alle prestatiedoelen die worden nagestreefd (zowel 

prestatie- als taakdoelen).  

Onderliggend aan de bestudeerde doelen speelt de definiëring van competentie een 

grote rol (White, 1959). Bij prestatiedoelen wordt de eigen competentie geëvalueerd in 

vergelijking met anderen. Bij taakdoelen focust men op de taak en tracht men te ontwikkelen 

in de eigen vaardigheden. Beide types van doelen worden verondersteld gepaard te gaan met 

verschillende uitkomsten. Zo blijkt dat iemand die een taakgeoriënteerde focus heeft, meer 

plezier heeft in het uitvoeren van een taak en een hogere inzet vertoont. Daarentegen blijkt 

een prestatiegeoriënteerde focus gepaard te gaan met het ervaren van meer plezier in het 

behaalde resultaat (Walling, Duda, & Chi, 1993).  

Wat betreft de sportcontext, ontwikkelden Duda en Nicholls (1992) de ‘Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire’ om beide types doelen te meten. Uit een latere 

factoranalyse (Li, Harmer, Acock, Vongjaturapat, & Boonverabut, 1997) bleek dat deze beide 

doelen goed kunnen onderscheiden worden. Vele onderzoeken in de sportcontext toonden 

vervolgens aan dat het nastreven van een taakdoel gepaard ging met positieve uitkomsten, 

zoals sportiviteit en prosociaal gedrag (o.a Miller, Roberts, & Ommundsen, 2004; Gonçalves, 

Silva, Cruz, Torregrosa, & Cumming, 2010) en positieve gevoelens (Mouratidis, 

Vansteenkiste, Lens, & Van Den Auweele, 2009). De uitkomsten van prestatiedoelen zijn 

minder eenduidig. Er zijn onderzoeken die negatieve verbanden toonden met moreel gedrag 

(Gonçalves et al., 2010) maar ook studies die naast de negatieve associatie met boosheid, 

schaamte en angst tevens een positief verband vonden met trots (Mouratidis et al., 2009). Een 

verdere opsplitsing bij de prestatiedoelen drong zich op om de tegenstrijdige resultaten te 

kunnen verklaren. Het dichotome model volstond niet langer.  
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1.1.2. Het trichotome model. In dit opzicht ontwikkelde Elliot (1999) het trichotome 

model door prestatiedoelen op te splitsen in functie van de wijze waarop competentie wordt 

gewaardeerd. Als competentie positief gewaardeerd wordt, dan spreekt men van een 

prestatietoenaderingsdoel. Hierbij is het hoofddoel om het beter te doen dan de ander. Zo kan 

een voetbalspeler als doel hebben om beter te willen spelen dan de tegenstander en deze 

voorbij willen gaan met een paar mooie dribbels. Een negatieve waardering van competentie 

leidt tot het ambiëren van een prestatievermijdingsdoel. Het gestelde doel is dan niet slechter 

willen presteren dan de ander. Dit doel wordt eerder nagestreefd als het vertrouwen in eigen 

kunde veeleer klein is. Zo zal een voetbalspeler een volledige match bij zijn man blijven om 

zeker niet slechter te presteren dan de tegenstander. In het trichotome model worden 

taakdoelen alsnog niet opgesplitst.  

Om de onduidelijke resultaten uit het dichtome model beter te kunnen duiden, stelde 

Elliot (1999) dat taakdoelen en prestatietoenaderingsdoelen leidden tot positieve uitkomsten 

en dat prestatievermijdingsdoelen negatieve uitkomsten ten gevolge hadden. Voor deze 

stelling werd evidentie gevonden in onder andere het domein van de lichamelijke opvoeding. 

Zo stelden Cury, Da Fonseca, Rufo en Sarrazin (2002) een negatieve associatie vast tussen 

prestatievermijdingsdoelen en het geloof in de eigen sportbekwaamheid en competentie. 

Daarentegen bleken taakdoelen en prestatietoenaderingsdoelen positief geassocieerd te zijn 

met het gevoel van bekwaamheid en competentie. Toch bleek het trichotome model nog geen 

volledige oplossing te bieden, aangezien er geen ruimte was voor falen binnen een taakdoel. 

 

 1.1.3. Het 2x2 model. Een nog verdere uitbreiding werd voorgesteld door Elliot en 

McGregor (2001). Niet enkel de prestatiedoelen werden opgesplitst via de positieve of 

negatieve waardering van competentie maar ook de taakdoelen werden opgesplitst naar 

taaktoenaderingsdoelen en taakvermijdingsdoelen. Dit resulteerde in het 2x2 model. Een 

overzicht van deze opdeling kan worden teruggevonden in Figuur 1.  

                                                              VALENTIE 

                 Positief   Negatief 

   

     Taaktoenadering        Taakvermijding  

 

 

       Prestatietoenadering       Prestatievermijding 

 

 

Figuur 1. Het 2x2 Design (Elliot & McGregor, 2001). 
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Deze vierdeling is gebaseerd op de verschillende dimensies van competentie (definitie 

en valentie). In de eerste plaats wordt gekeken naar de definitie van competentie. Deze maakt 

een onderscheid tussen de doelen aan de hand van het gebruikte referentiepunt. De 

normatieve standaard wordt gebruikt als we anderen als referentiepunt nemen, de prestaties 

van een ander zijn dan de norm waarmee we ons vergelijken. Er kan ook gebruik gemaakt 

worden van een absolute of intrapersoonlijke standaard, waarbij de taak of het eigen kunnen 

de norm vormt waarmee we ons meten. Door gebruik te maken van een standaard (norm) 

wordt de mogelijkheid gecreëerd om ook bij taakdoelen te kunnen falen. Daarnaast kan 

competentie ook zowel positief (toenadering) als negatief (vermijding) geëvalueerd worden. 

Het vertrouwen in eigen kunde en competentie leidt dan tot het nastreven van 

toenaderingsdoelen, terwijl bij onkunde de keuze eerder een vermijdingsdoel zal zijn. Deze 

kruising zorgt ervoor dat er vier verschillende prestatiedoelen kunnen gesteld worden. Een 

voorbeeld van een taaktoenaderingsdoel is: “Tijdens de wedstrijd is het mijn doel om mijn 

passes zo zuiver mogelijk te geven als ik kan”. Een taakvermijdingsdoel is bijvoorbeeld 

schrik hebben om niet geconcentreerd of mentaal niet sterk genoeg te zijn om een penalty te 

kunnen trappen. 

Talrijk onderzoek bood evidentie voor het 2x2 model. Om het model te testen in een 

sportsetting werd een nieuwe vragenlijst ontwikkeld: ‘Achievement Goal Questionnaire for 

Sport’ (AGQ-S; Conroy, Elliot, & Hofer, 2003). Met deze vragenlijst werden de vier 

prestatiedoelen goed onderscheiden en werd er nagegaan welke specifieke uitkomsten ieder 

doel op zich met zich meebracht. Één van deze onderzoeken werd uitgevoerd door Adie et al. 

(2008), die in de context van teamsport onderzochten of de prestatiedoelen gerelateerd zijn 

aan verschillende uitkomsten. Via het ervaren van een stressvolle gebeurtenis, zoals dit het 

geval is bij een sportcompetitie, kon een onderscheid worden gemaakt tussen de vier 

prestatiedoelen. Bij taaktoenaderingsdoelen werd competitie als uitdagend gezien, terwijl bij 

taakvermijdingsdoelen competitie eerder een bedreiging vormde. In het nastreven van een 

prestatietoenaderingsdoel kon competitie gezien worden als een kans maar ook als een 

bedreiging. Als laatste vertoonden prestatievermijdingsdoelen een sterke negatieve associatie 

met het ervaren van competitie als uitdagend.  

 

1.1.4. Het 3x2 model. Een laatste en recentelijke uitbreiding van de 

prestatiedoeltheorie werd voorgesteld door Elliot et al. (2011), die het 3x2 model 

introduceerden. De taakdoelen zijn opnieuw onderwerp van verdere uitsplitsing. Waar bij het 

2x2 model er nog gesproken werd van absolute of intrapersoonlijke standaard, is deze in het 
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3x2 model ook opgesplitst. Er zijn nu drie verschillende referentiepunten voor de beoordeling 

van competentie van de prestatiedoelen, namelijk een normatieve vergelijking (de ander), een 

intrapersoonlijke vergelijking (de eigen vroegere prestaties) of een taakvergelijking (absolute 

standaard). De positieve of negatieve waardering van competentie blijft behouden. Een 

illustratie van het 3x2 model wordt weergeven in Figuur 2. 

      VALENTIE 

     Positief        Negatief 

 

Taaktoenadering                 Taakvermijding 

 

 

 

Intraindividueel -      Intraindividueel - 

             Toenadering                       Vermijding 

 

 

        Prestatietoenadering     Prestatievermijding 

 

Figuur 2. Het 3x2 Model (Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011). 
 

De taak kan als een eerste referentiepunt worden aanzien om de eigen prestaties mee te 

vergelijken. Bij taaktoenaderingsdoelen willen personen de taak beheersen, terwijl men bij 

taakvermijdingsdoelen gefocust is op het vermijden van het niet beheersen van de 

taakvereisten. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in Sectie 1.1.3. Een ander 

referentiepunt is zichzelf (intrapersoonlijke standaard). Hier zal men bij het nastreven van 

toenaderingsdoelen zichzelf willen verbeteren ten opzichte van vorige prestaties. Het 

nastreven van vermijdingsdoelen betekent dan het niet slechter willen doen dan de eigen 

voorgaande prestaties. Zo zal de topscoorder van vorig jaar een intraindividueel 

toenaderingsdoel nastreven als hij dit seizoen nog meer goals wil maken dan het vorige 

seizoen maar zal hij een intraindividueel vermijdingsdoel nastreven als hij het niet slechter wil 

doen dan vorig seizoen. 

Gezien de recente aard van dit model is er nog maar weinig onderzoek gebeurd. Toch 

werd deze opdeling al teruggevonden in twee cross-sectionele studies (Elliot et al., 2011). 

Beide studies onderzochten de structurele validiteit van het model en toonden een duidelijke 

evidentie voor het 3x2 raamwerk van prestatiedoelen. Op basis van een confirmatorische 
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factoranalyse werd een betere ‘fit’ gevonden voor het 3x2 model dan bij eerder onderzochte 

modellen als het 2x2- en het trichotome model. Er werd ook gekeken naar de antecedenten en 

gevolgen van het gekozen prestatiedoel. Zo werden er verschillende uitkomstprofielen 

gevonden naargelang men een taakdoel of intrapersoonlijkdoel nastreefde (zie Elliot et al., 

2011). Dit is nogmaals evidentie voor de scheiding van beide doelen. Ook een Taiwanese 

studie (Wu, 2012) onderzocht de validiteit van het 3x2 model en vond een betere ‘fit’ dan bij 

concurrerende modellen.  

Als conclusie van deze eerste evolutie kan worden gesteld dat deze gestage toevoeging 

van prestatiedoelen goed theoretisch en empirisch is onderbouwd en niet gepaard gaat met een 

verlies aan spaarzaamheid (Vansteenkiste et al., 2014b).  
 

1.2. Evolutie 2: De Integratie en het Hiërarchische Model van de Prestatiedoeltheorie  

Tot nu toe hebben we enkel gesproken over de verschillende uitkomsten die het 

gevolg zijn van het nastreven van een specifiek prestatiedoel. Daarnaast werd ook gezocht 

naar mogelijke antecedenten die aan de oorsprong lagen van de prestatiedoelen. Om deze 

antecedenten te ontdekken werd gekeken naar de integratie van het klassieke werk van 

Atkinson (1957) en de meer recente modellen van de PDT.  

Elliot argumenteerde in 1999 (trichotome model) dat prestatiedoelen kunnen ontstaan 

door verschillende onderliggende motieven. Door deze uitspraak kreeg de PDT een 

hiërarchisch karakter. Motieven kunnen aanzien worden als meer algemeen van aard, terwijl 

doelen vrij specifiek zijn. Hierdoor staan motieven lager in de hiërarchie en bevinden 

prestatiedoelen zich erboven, aangezien het specifieke manifestaties zijn van de 

onderliggende motieven. Welk doel men nastreeft wordt dus mede bepaald door de 

onderliggende motieven en dat doel bepaalt dan uiteindelijk ook ons gedrag. Deze hiërarchie 

kan teruggevonden worden in Figuur 3. 

 

 

     Gedrag 

 

 

       Doel  

 

      

              Motieven  

 

Figuur 3. Het Hiërarchisch Model van de Prestatiedoeltheorie (Elliot, 1999). 
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 In de PDT werd lange tijd enkel gebruik gemaakt van twee motieven die door 

Atkinson (1957) geïntroduceerd werden, namelijk: ‘Need for Achievement’ 

(prestatiemotivatie) en ‘Fear of Failure’ (faalangst). De behoefte om te presteren uit zich in 

het op zoek gaan naar positieve uitkomsten (succes) in prestatietaken, terwijl faalangst 

daarentegen het vermijden van negatieve uitkomsten (falen) is. Deze twee antecedenten zijn 

de drijfveer van het waarom een doel wordt nagestreefd maar ook de omgeving kan een 

belangrijke rol spelen. Een situatie die als beangstigend en bedreigend wordt gepercipieerd zal 

eerder leiden tot het uitlokken van faalangst, wat op zich samenhangt met het nastreven van 

prestatievermijdingsdoelen. Een uitdagende omgeving zal dan weer leiden tot het activeren 

van de prestatiebehoefte, wat zich kan vertalen in het nastreven van prestatie- en 

taaktoenaderingsdoelen. Tanaka en Yamauchi (2001) stelden dat het nastreven van succes 

(prestatiemotivatie) onderliggend is aan taakdoelen en dat het vermijden van falen het motief 

is van prestatievermijdingsdoelen. Prestatietoenaderingsdoelen zijn meer complex en kunnen 

door beide motieven worden gedetermineerd (Elliot & Church, 1997). Bij het beter willen zijn 

dan de tegenstander kan zowel succes of angst om te falen een doorslaggevend motief zijn. 

De opname van deze antecedenten in de PDT is van groot belang doordat men nu kan spreken 

van een volledige motivatietheorie, aangezien zowel de richting (waar naartoe) als de 

energetische basis (waarom) van het menselijke gedrag wordt aangegeven (Deci & Ryan, 

1985). De prestatiedoelen op zich duiden de richting aan van het functioneren in een 

prestatiesituatie maar door het toevoegen van onderliggende motieven kunnen de redenen 

waarom deze prestatiedoelen worden nagestreefd nu ook worden achterhaald. 

Concluderend helpen de prestatiedoelen om de relatie tussen prestatiemotivatie en 

angst om te falen enerzijds en motivationele uitkomsten anderzijds te verklaren. Door de 

introductie van Elliot (1999) voor het toevoegen van onderliggende motieven aan de PDT zijn 

er nieuwe mogelijkheden gecreëerd in het motivationeel onderzoeksdomein. Zoals verder 

uiteengezet in deze Masterproef wordt het mogelijk de ZDT (Deci & Ryan, 2000) te 

integreren binnen de PDT (zie Sectie 2 en 3). 
 

1.3. Evolutie 3: Conceptuele Precisie Door het Losmaken van de Redenen van het Doel 

De laatste evolutie is minder zichtbaar en betreft de tendens naar een meer conceptuele 

precisie. Deze verandering vindt plaats in de kern van het prestatiedoelconstruct 

(Vansteenkiste et al., 2014b). Wat wordt er nu bedoeld met een prestatiedoel? Er zijn grote 

aantallen aan onderzoek gebeurd over dit onderwerp en daarom werd er ook gepleit voor meer 

duidelijkheid omtrent de inhoud van het concept prestatiedoel (Elliot, 2005).  
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De stichters van de PDT (Dweck, 1986; Nicholls, 1984) hanteerden een brede definitie 

van prestatiedoelen, namelijk de prestatiedoeloriëntatie. Een prestatiedoel kon gezien worden 

als een omnibusconstruct dat bestaat uit verschillende gerelateerde competentie gebaseerde 

processen zoals gevolgen, redenen, gevoelens en attributies (Ames & Archer, 1987; 

Murayama, Elliot, & Friedman, 2012). Bijgevolg waren in deze definitie de prestatiedoelen en 

de redenen (motieven) onderliggend aan de doelen met elkaar verweven. Vansteenkiste en 

collega’s (2014b) formuleerden enkele problemen bij het hanteren van deze brede definitie 

van prestatiedoelen. Als eerste is het niet duidelijk wat de kernelementen zijn van het 

prestatiedoelconstruct. Welke kenmerken zijn bepalend (bijvoorbeeld doelen, redenen, 

gevoelens, attributies) en welke zijn eerder perifeer aan het construct? Daarnaast is de 

operationalisatie in onderzoek ook heel moeilijk door de onduidelijkheid omtrent de 

kernelementen. De verschillende operationalisaties van het prestatiedoelconstruct zijn 

mogelijks één van de oorzaken voor de tegenstrijdige resultaten in het onderzoeksdomein 

(Hulleman, Schrager, Bodmann, & Harackiewicz, 2010). Afhankelijk van welk aspect 

(doelen, redenen, gevoelens of attributies) er van het prestatiedoelconstruct werd gemeten, 

vond men andere verbanden. Hierdoor konden er voorbarige of zelfs inaccurate suggesties 

voor de praktijk geformuleerd worden. Een laatste probleem in vele onderzoeken is dat er 

vaak verschillende aspecten van prestatiedoelen simultaan werden geoperationaliseerd zodat 

niet duidelijk was welk aspect nu net voor het bekomen effect zorgde (overzicht gebaseerd op 

Senko, Hulleman, & Harackiewicz, 2011). Het is dus van groot belang dat de kernelementen 

van het prestatiedoelconstruct geïdentificeerd worden en dat deze aspecten afzonderlijk 

gemeten worden om zo hun onafhankelijke bijdrage te kennen in de voorspelling van 

bepaalde uitkomsten. Door bovenstaande problemen is de nood aan een microbenadering, die 

een exacte betekenis kan geven van het concept prestatiedoel, groot (Vansteenkiste et al., 

2014b). 

 Volgens Elliot en Trash (2001) werd een prestatiedoel in de meeste studies 

gedefinieerd als het doel waarom iemand prestatiegedrag stelt. Uit deze definitie kan duidelijk 

worden afgeleid dat het doel een antwoord geeft op de vraag waarom iemand een bepaald 

gedrag stelt. Toch kan het woord doel verschillende betekenissen hebben. Het kan het 

eindresultaat betekenen van prestatiegedrag maar het kan ook de onderliggende reden 

betekenen waarom men dit gedrag stelt. Om eenduidigheid te scheppen stelden Elliot en zijn 

collega’s (Elliot & Murayama, 2008; Elliot & Trash, 2001) voor om prestatiedoelen te 

definiëren als het eindresultaat van prestatiegedrag en niet meer te kijken naar de 

onderliggende redenen voor het gestelde gedrag. Het scheiden van de onderliggende redenen 
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(waarom) en prestatiedoelen (wat) zorgde ervoor dat er verschillende combinaties gemaakt 

kunnen worden, waarvan verondersteld wordt dat elk tot specifieke uitkomsten zal leiden 

(Elliot & Murayama, 2008; Vansteenkiste et al., 2014b). 

Met de kennis dat een prestatiedoel moet aanzien worden als het einddoel (wat), kan er  

gekeken worden naar de precieze invulling van het begrip. Hierbij speelt de definiëring 

(normatief, taak of intrapersoonlijk) en valentie (positief of negatief) van competentie een 

centrale rol. De identificatie van deze twee dimensies leidt tot een nauwere definitie. De 

restrictie die hier aan het prestatiedoelconstruct wordt opgelegd door het einddoel enkel te 

definiëren in termen van competentie (definitie en valentie) zorgt ervoor dat een aantal 

aspecten uit het omnibusconstruct worden verwijderd. Zo worden de onderliggende motieven 

en redenen van een prestatiedoel niet meer in rekening gebracht. Door deze scheiding van het 

waarom (de redenen) en het wat (de prestatiedoelen) is er ruimte gemaakt voor meer 

systematisch onderzoek naar de onderliggende basis van prestatiedoelen (Vansteenkiste et al., 

2014b). Er werd opnieuw een volgende stap gezet in de evolutie van de PDT, wat nieuwe 

onderzoeksdomeinen mogelijk maakt. In deze Masterproef zal de ZDT (Deci & Ryan, 2000) 

optreden als invulling van de ontbrekende onderliggende redenen in het 

prestatiedoelconstruct. 

 
 

2. Zelfdeterminatietheorie 

Om na te gaan waarom sporters verschillende prestatiedoelen nastreven kan de ZDT 

(Deci & Ryan, 2000) een goede verklaring bieden. Wat zijn de onderliggende drijfveren 

waarom een voetbalspeler de ambitie vertoont om beter te doen dan zijn tegenstander tijdens 

een wedstrijd? Of waarom wil een speler absoluut topschutter worden dit seizoen? Deze 

prestatiedoelen kunnen om verschillende redenen worden nagestreefd. Als eerste kan er een 

onderscheid worden gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De uitdrukking van 

Eden Hazard na de WK kwalificatiematch tegen Macedonië is hier een illustratie van. De 

reporter vroeg aan Hazard of voetballen makkelijk is (want bij hem ziet alles er zo makkelijk 

uit), waarop hij antwoordde: “Non, jouer au foot ce n’est pas facile, mais avec plaisir il est 

facile”. Deze uitspraak getuigt van een intrinsieke motivatie waarbij hij gemotiveerd is door 

plezier. Mocht er sprake zijn van extrinsieke motivatie dan is voetballen enkel een middel om 

een extern doel te bereiken bijvoorbeeld anderen tevreden stellen of geld verdienen. 
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2.1. Intrinsieke en Extrinsieke Motivatie 

De ZDT onderscheidt verschillende soorten motivatie, waarbij aanvankelijk het 

onderscheid intrinsieke en extrinsieke motivatie primeerde. Intrinsiek gemotiveerde 

activiteiten zijn activiteiten die interessant en boeiend zijn op zichzelf en die men uitvoert 

zonder externe bekrachtiging (Deci & Ryan, 2000). De activiteit schenkt op zichzelf 

voldoening. Zo gaan vele voetbalspelers trainen omdat ze het gewoon leuk vinden. De ZDT 

stelt dat mensen van nature worden aangetrokken tot intrinsiek boeiende activiteiten. Omdat 

men zeer spontaan handelt als men iets doet dat men leuk vindt, geldt intrinsieke motivatie als 

het prototype van zelfgedetermineerd gedrag (Deci, 1975 ).  

 Natuurlijk worden ook activiteiten uitgevoerd die op zich minder interessant zijn maar 

die wel een doel dienen. Deze doelgerichte activiteiten zijn extrinsiek gemotiveerd. Sommige 

voetbalspelers trainen bijvoorbeeld niet zozeer omdat ze het op zich leuk vinden maar omdat 

het hun kansen vergroot dat ze in de komende wedstrijd mogen meespelen. Extrinsiek 

gemotiveerde activiteiten vormen dus een middel om een bepaald doel of uitkomst te 

bereiken, die niet in de activiteit zelf ligt. Er is sprake van een middel-doel structuur (Deci & 

Ryan, 2000). In tegenstelling tot intrinsiek gemotiveerd gedrag, ligt de oorsprong van 

extrinsiek gemotiveerde handelingen doorgaans buiten de persoon zelf. Technisch gesteld 

betekent dit dat deze activiteiten worden gekenmerkt door een externe causaliteitslocus, wat 

verwijst naar “de mate waarin gedragingen op een autonome wijze worden uitgevoerd of naar 

de mate waarin men vrijheid ervaart in het stellen van gedrag.” (Vansteenkiste & Soenens, 

2010, p. 43).  

Toch is het niet zo dat elk extrinsiek gemotiveerd gedrag per definitie aanzien wordt 

als niet-autonoom. Bijvoorbeeld trainingsoefeningen die op zich niet boeiend zijn maar wel 

als persoonlijk zinvol worden ervaren, worden uitgevoerd met een zekere psychologische 

vrijheid en niet enkel omdat het moet. De mate van internalisatie van de gedragsregulatie 

speelt hierbij een belangrijke rol en zorgt ervoor dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

kwalitatief onderscheiden types extrinsieke motivatie, die variëren in hun graad van 

autonomie (Vansteenkiste & Soenens, 2010).  

Hoe meer de gedragsregulatie van een aanvankelijk oninteressante activiteit 

geïnternaliseerd wordt, hoe groter het gevoel van autonomie en vrijheid zal worden. Op basis 

van internalisatie van de activiteit kan volgens Ryan en Deci (2000) extrinsieke motivatie 

worden opgesplitst in vier soorten zoals in de volgende sectie wordt toegelicht. 
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2.2. Autonome en Gecontroleerde Motivatie 

Motivatie kan ook omschreven worden als iets wat gecontroleerd of autonoom is. Men 

kan bijvoorbeeld een penalty trappen omdat het moet en deze persoon voor de wedstrijd is 

aangeduid. Hierbij is er geen keuze en ervaart men druk. Er wordt dan gesproken van 

gecontroleerde motivatie. De speler kan ook zelf kiezen om de penalty te trappen omdat hij 

dit wil en het als een uitdaging percipieert. Hier is er sprake van autonome motivatie. De 

opdeling autonome en gecontroleerde motivatie vloeit voort uit wat hierboven intrinsieke en 

extrinsieke motivatie wordt genoemd en wat in de loop der jaren verfijnd is geworden 

(Vansteenkiste & Soenens, 2010).  

 

2.2.1. De verschillende regulatietypes. Deci en Ryan (1985) formuleerden 

internalisatie als het proces waarbij individuen op een actieve wijze bepaalde aangereikte 

externe overtuigingen, attitudes of gedragsregulaties geleidelijk aan transformeren in 

persoonlijk gewaardeerde attitudes, waarden of gedragsstijlen. Activiteiten die aanvankelijk 

als externe verplichtingen werden aanzien, zullen geleidelijk via het internalisatieproces 

worden getransformeerd in persoonlijk relevante activiteiten. Internalisatie is een cruciaal 

proces om gesocialiseerd te geraken in de samenleving. Mensen gaan zich regels en normen 

eigen maken zodat men ze spontaan naleeft en dit draagt bij tot het effectief functioneren van 

mensen in de samenleving (Vansteenkiste & Soenens, 2010). Het internalisatieproces kan 

opgedeeld worden in vier types van regulatie waarbij er telkens een grotere psychologische 

vrijheid (autonomie) ervaren wordt. Aan de hand van dit proces kan extrinsieke motivatie 

worden opgesplitst in: externe, geïntrojecteerde, geïdentificeerde en geïntegreerde regulatie 

(Ryan & Deci, 2000).  

 Het type regulatie waarbij er de minste psychologische vrijheid wordt ervaren, is 

externe regulatie. Het is een vorm van extrinsieke motivatie waarbij mensen gemotiveerd zijn 

om te voldoen aan externe eisen, een beloning te verkrijgen of een straf te vermijden 

(Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010b). Er wordt druk van buitenaf gezet, waardoor er 

dus sprake is van een externe causaliteitslocus. Het gedrag dat de persoon stelt, wordt volledig 

gestuurd door aspecten buiten de persoon zelf en representeert daarom een vorm van 

gecontroleerd of gedwongen functioneren. Zo kunnen spelers tijdens de wedstrijd een 

inspanning leveren omdat ze vrezen dat er anders een straftraining volgt. 
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 Geïntrojecteerde regulatie is een tweede vorm van gecontroleerde motivatie. Het grote 

verschil met externe regulatie is dat de druk hier voortkomt uit de persoon zelf en niet meer 

vanuit de ander. Het individu is gemotiveerd om een activiteit uit te voeren om schaamte- en 

schuldgevoelens te vermijden of te bewijzen dat hij iets in zijn mars heeft. Zo zal een 

voetbalspeler bijvoorbeeld beslissen de penalty te trappen om aan iedereen te tonen hoe goed 

hij dit kan. Het gedrag van deze speler wordt gereguleerd op basis van interne druk maar dit 

wil niet zeggen dat het gedrag als vrijwillig uitgevoerd wordt. Het gedrag is nog steeds geen 

onderdeel van het zelf en vertoont geen congruentie met de persoonlijke waarden en 

interesses. In deze context spraken Vansteenkiste en Soenens (2010) van intrapsychische 

druk. 

 Een volgende type is geïdentificeerde regulatie en dit is de eerste vorm van extrinsieke 

motivatie waarbij de persoon gedrag stelt vanuit autonome motieven. Het gedrag wordt als 

waardevol gezien en de persoon begrijpt het belang van het te stellen gedrag. De regulatie 

heeft een interne causaliteitslocus en wordt als deel van het zelf gezien. Toch is het nog altijd 

een vorm van extrinsieke motivatie, omdat men de uitkomst nog steeds los van het gedrag 

verwacht. Het gedrag wordt nog niet spontaan en met plezier uitgevoerd. Zo kan het minder 

agressief spelen om een tweede gele kaart te vermijden als zinvol worden gezien door een 

speler om zo de match te kunnen uitspelen. 

 Het meest geïnternaliseerde type van extrinsieke motivatie is de geïntegreerde 

regulatie. De verschillende motivaties, cognities en emoties van het zelf vormen nu één 

geheel en er is een grote mate van autonomie. De reden voor het stellen van het gedrag is 

volledig intern en zal spontaan ontstaan. Hiervoor is een grote mate van zelfkennis en inzicht 

in het eigen functioneren vereist, anders kan men niet volledig achter de activiteit staan en 

deze naar waarde inschatten. Geïntegreerde regulatie vertoont een grote gelijkenis met 

intrinsieke motivatie. Het enige verschilpunt is dat geïntegreerde regulatie nog steeds 

uitgevoerd wordt omwille van een doel dat buiten de activiteit zelf ligt. 

 In bijgevoegde Figuur 4 worden de vier regulatietypes weergegeven op een continuüm 

van helemaal niet zelfgedetermineerd naar volledige zelfregulatie. Intrinsieke motivatie kan 

ook teruggevonden worden in de figuur maar deze behoort niet tot het internalisatieproces 

aangezien dit al onderdeel is van het zelf (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 

2009). Bij intrinsieke motivatie komt het gedrag als automatisch uit het zelf en is er dus geen 

noodzaak om de reden voor het uitvoeren van het gedrag te internaliseren. 
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Figuur 4. Schematisch Overzicht van de Verschillende Types Motivatie en Regulatie volgens de 

Zelf-Determinatietheorie (Ryan & Deci, 2000). 

 

Verder in deze Masterproef zal gebruik gemaakt worden van de opdeling autonome en 

gecontroleerde motivatie die, zoals te zien in de figuur, niet samenvalt met extrinsieke en 

intrinsieke motivatie door de verschillen in gedragsregulatie. Voortaan weerspiegelt 

gecontroleerde motivatie, de externe en geïntrojecteerde regulatie. Autonome motivatie kan 

dan aanzien worden als geïdentificeerde, geïntegreerde en intrinsieke regulatie. Deze opdeling 

werd gemaakt op basis van de causaliteitslocus en ook in andere onderzoeken werd deze 

opdeling gehanteerd (o.a. Vansteenkiste et al., 2010a). 

 

2.2.2. Soorten motivatie en hun uitkomsten. Er zijn al heel wat onderzoeken 

gebeurd naar het onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie en hoe deze 

samenhangen met verschillende uitkomsten. De relevante studies voor deze Masterproef 

bevinden zich in de sportsetting en worden hieronder selectief weergeven. 

 Centraal binnen de ZDT is het onderscheid tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de 

motivatie (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006). Een hoge dosis aan motivatie (kwantiteit) 

betekent nog niet dat alle uitkomsten positief zullen zijn. De kwaliteit van de motivatie is 

minstens even belangrijk. Hiermee wordt bedoeld of er wordt gehandeld vanuit een autonome 

of gecontroleerde motivatie. Zo kan een voetbalspeler sterk gemotiveerd zijn om goed te 

presteren tijdens de wedstrijden om zo een goede indruk te maken op zijn vriendin maar 

eenmaal zijn vriendin niet meer komt, kan zijn motivatie snel dalen. In dit voorbeeld is er 

sprake van een gecontroleerde motivatie en kan de inspanning van de speler dus snel 

afnemen. Daarentegen zal men bij een autonome motivatie het gedrag op lange termijn 
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blijven vertonen, omdat het gedrag de persoonlijke waarden reflecteert (Vansteenkiste & 

Soenens, 2010). Ook bij een autonome uitvoering zal de intentie om te stoppen minder intens 

ervaren worden (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, & Cury, 2002). Deze vastberadenheid 

werd minder teruggevonden bij gecontroleerde motieven (Vansteenkiste et al., 2009). Niet 

alleen de persistentie maar ook de generalisatie naar andere domeinen werd onderzocht. Zo 

bleek uit een Amerikaanse survey (Cox, Smith, & Williams, 2008) dat jongeren die meer 

autonoom gedrag vertoonden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, ook meer aan sport 

deden tijdens hun vrije tijd, omdat ze sporten persoonlijk relevant vonden. 

Vansteenkiste et al. (2010a) vonden dat voetbalspelers meer vitaliteit en positief affect 

vertoonden bij een autonome regulatie, terwijl negatief affect eerder kenmerkend was voor de 

regulatie die niet uit zichzelf kwam. Het ervaren van positieve of negatieve gevoelens tijdens 

het uitoefenen van een sport kan ertoe leiden dat er verschillende uitkomsten zijn in prestaties. 

Iemand die enkel gemotiveerd is door druk (d.i. gecontroleerde motivatie), zal de relevantie 

voor zichzelf in mindere mate inzien en dit kan leiden tot minder oefenen en op termijn dus 

tot mindere prestaties. Mensen die de activiteit als een uitdaging zien om zichzelf te kunnen 

ontplooien, zijn meer gefocust op de taak zelf omdat deze aanleunt bij hun eigen waarden en 

interesses (d.i. autonome motivatie). Onderzoek bevestigde dat sporters met autonome 

motivatie meer trainden en moeite deden en hierdoor uiteindelijk ook beter presteerden 

(Vansteenkiste, Simons, Soenens, & Lens, 2004). Ander onderzoek in de sportcontext toonde 

eveneens dat autonome motivatie nog verschillende uitkomsten voorspelde zoals een groter 

welzijn (Mouratidis, Lens, & Vansteenkiste, 2010) en een beter beoordeelde prestatie (Assor, 

Vansteenkiste, & Kaplan, 2009). 

Vaak wordt in onderzoek ook de opdeling intrinsieke en extrinsieke motivatie 

gebruikt. Zoals eerder al aangehaald valt deze opdeling niet volledig samen met autonome en 

gecontroleerde motivatie maar ook deze resultaten zijn in lijn met voorgaande evidentie. Zo 

vonden Garcia-Mas et al. (2010) bij Spaanse voetbalspelers dat intrinsieke motivatie meer 

positieve associaties vertoonden met plezier en toewijding dan extrinsieke motivatie. 

Een laatste en belangrijke uitkomst voor deze Masterproef is de relatie tussen het soort 

motivatie en het moreel functioneren. Moreel functioneren kan worden opgesplitst in 

prosociaal en antisociaal gedrag. Is het zo dat iemand meer prosociaal gedrag zal vertonen als 

deze persoon vanuit autonome motieven handelt? En zal een persoon die eerder vanuit interne 

druk functioneert, de regels minder in acht nemen om toch te kunnen voldoen aan de 

opgelegde eisen? Het moreel functioneren is al vaak onderzocht geweest in de sportcontext, 

alsook bij voetbalspelers (Cecchini, Gonzalez, Prado, & Brustad, 2005). Uit deze 
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observationele studie bleek dat antisociaal gedrag kon geassocieerd worden met het ervaren 

van een sterke druk om goed te presteren. Daarentegen gingen voetbalspelers die geen druk 

ervoeren meer prosociaal gedrag (fairplay) vertonen. Recenter werk van Ntoumanis en 

Standage (2009) bij 314 deelnemers uit verschillende sporten (individuele en ploegsporten) 

toonde aan dat autonome motivatie een sterke voorspeller was voor prosociaal gedrag en een 

negatieve voorspeller voor antisociale attitudes. In contrast, was gecontroleerde motivatie een 

sterke voorspeller voor antisociale attitudes en een negatieve voorspeller voor prosociaal 

gedrag. Dezelfde resultaten konden worden terug gevonden in de studie van Hogde & 

Lonsdale (2011). In deze studie werd er tevens een onderscheid gemaakt tussen het vertonen 

van anti- en prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander maar ook ten aanzien van het 

eigen team. Autonome motivatie had een positieve relatie met prosociaal gedrag ten aanzien 

van de eigen teamgenoten maar had geen relatie met prosociaal gedrag ten opzichte van de 

tegenstanders. Gecontroleerde motivatie was positief geassocieerd met zowel antisociaal 

gedrag ten opzichte van de tegenstanders, als ten aanzien van het eigen team. 

Samengevat kan uit bovenstaande onderzoeken geconcludeerd worden dat autonome 

motivatie samenhangt met meer positieve uitkomsten en gecontroleerde motivatie met minder 

gewenste uitkomsten.  
 

2.3. De Motor van Autonome Motivatie: De Rol van de Psychologische Basisbehoeften 

In hoeverre het internalisatieproces slaagt, hangt af van de mate waarin de 

psychologische basisbehoeften bevredigd zijn. Deci en Ryan (2000) maakten een onderscheid 

in drie basisbehoeftes: autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Deze zijn 

aangeboren en universeel. Mensen verschillen dus niet in het al dan niet hebben van deze 

behoeften. Wel kunnen er verschillen optreden in de mate van ervaren bevrediging van de 

behoeften, waarbij een mindere bevrediging van de basisbehoeften er voor zorgt dat het 

gedrag minder gekenmerkt wordt door zelfregulatie.  

 Autonomie kan omschreven worden als een gevoel zichzelf te kunnen zijn, dat men 

zelf aan de basis ligt van het gedrag en dus doet wat hij/zij wilt (Assor, Kaplan, & Roth, 

2002). Er wordt geen druk uitgeoefend en men kan ongedwongen handelen. Competentie 

refereert naar het gevoel dat de eigen capaciteiten kunnen benut worden en de activiteit 

succesvol tot een einde gebracht wordt. Het geloof dat iemand effectief kan interageren met 

zijn omgeving (White, 1959). Relationele verbondenheid ten slotte, verwijst naar het gevoel 

echt contact te hebben met anderen en hierdoor goede en hechte banden te kunnen opbouwen 

(Ryan, 1995). Het ervaren van vriendschap en intimiteit is belangrijk in onze maatschappij.  
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 Deze drie basisbehoeften nemen een cruciale plaats in, in de ZDT. Als de behoeften 

vervuld worden zal de mens optimaal functioneren en gedrag stellen dat coherent is met het 

waardensysteem van het individu (Deci & Ryan, 2000). Op basis van de ZDT kan men 

verwachten dat doelen direct gelinkt zijn aan de basisbehoeften en dat mensen streven naar 

een maximale psychologische groei en welzijn door zo goed mogelijk alle drie de behoeften 

te vervullen.  

 

 2.3.1. De rol van de coach. Aansluitend bij de psychologische basisbehoeftes, hangt 

het internalisatieproces ook af van een aantal sociale factoren (Vallerand & Losier, 1999). De 

mate waarin er interactie en ondersteuning is vanuit de omgeving kan enerzijds leiden tot 

bevrediging van de basisbehoeftes en een hogere graad van internalisatie maar anderzijds ook 

tot een verminderde satisfactie van de basisbehoeftes en meer gecontroleerde vormen van 

regulatie. Elk persoon wordt dagdagelijks geconfronteerd met sociale factoren zowel op 

school, thuis, op het werk als in de vrije tijd en deze hebben elk een invloed op de 

behoeftebevrediging. Ook in de sportcontext spelen sociale factoren een grote rol en hiermee 

doelt men onder andere naar het competitie-element, succes of falen en de rol van de coach 

ten opzichte van de speler. De gehanteerde coachingsstijl speelt dan ook een grote rol in de 

vervulling van de psychologische basisbehoeftes en dan voornamelijk voor de behoefte 

autonomie. In de literatuur vindt men evidentie voor twee verschillende coachingsstijlen, 

namelijk een controlerende stijl en een autonomie-ondersteunende stijl (Bartholomew, 

Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 2010). Onderzoek suggereert dat een autonomie-

ondersteunende coachingsstijl autonome motivatie uitlokt, terwijl een controlerende 

coachingsstijl eerder een gecontroleerde motivatie uitlokt (Vansteenkiste et al., 2014b). 

 

2.3.2. Empirische evidentie. Ook bij deze resultaten wordt enkel gefocust op de 

sportcontext en meer specifiek wordt er gekeken naar de positieve effecten die samenhangen 

met de bevrediging van de drie basisbehoeften. Opnieuw is er evidentie in de context van de 

les lichamelijke opvoeding (Shen, McCaughtry, & Martin, 2007). De auteurs vonden dat als 

jongeren de lessen lichamelijke opvoeding percipieerden als iets waarin ze autonoom en 

competent zijn, ze meer sportactiviteiten deden in hun vrije tijd. Verder bleek dat jongeren die 

zichzelf als minder competent beschouwden in de lessen lichamelijke opvoeding en druk 

voelden om het goed te doen, veel minder sporten in hun vrije tijd. In deze studie zijn twee 

basisbehoeften (autonomie en competentie) van groot belang en deze zorgden voor een al dan 

niet generalisatie van de lessen lichamelijke opvoeding naar de vrije tijd.  



 

18 
 

Autonomie is een basisbehoefte die in vele studies naar voren komt en waarbij het 

type coaching een grote rol kan spelen. Als een sporter vindt dat hij voldoende autonomie 

heeft in de relatie met zijn coach, zal hij meer bevrediging ervaren van deze basisbehoefte. 

Een autonome relatie kan er ook voor zorgen dat er een grotere verbondenheid ervaren wordt 

met de coach (Balaguer, Castillo, & Duda, 2008). Als hier bovenop de sporter een gevoel van 

competentie heeft, leidt dit tot meer autonome vormen van motivatie.  

 Zoals in bovenstaande alinea al vermeld, wordt er verondersteld dat meer autonome 

vormen van motivatie positief samenhangen met autonomie, competentie en verbondenheid. 

In een correlationele studie bij basketbalspelers werd deze stelling bevestigd (Blanchard, 

Amiot, Peereault, Vallerand, & Provencher, 2009). Als een team sterk aan elkaar hing, was er 

meer bevrediging van de drie basisbehoeften. De coach kon door een controlerende houding 

wel een gebrek aan autonomiesatisfactie creëren. Indien dit niet het geval was en iedereen 

zich verbonden en competent voelde, leidde dit tot meer positieve emoties en tevredenheid in 

de sport. 

 
 

3. Waarom Kiest Men een Bepaald Doel? 

 

3.1. Integratie Prestatiedoeltheorie en Zelfdeterminatietheorie 

In de voorgaande secties werden beide theorieën uitvoerig besproken en werd er een 

overzicht gegeven van de vele relevante onderzoeken die al uitgevoerd zijn. Het is nog maar 

recent dat een combinatie van de PDT en de ZDT als onderzoeksdomein opduikt. De 

combinatie van beide theorieën opent dan ook heel wat nieuwe perspectieven in verband met 

het motivatieonderzoek (Vansteenkiste et al., 2014b). Bij de ZDT zijn de redenen voor het 

stellen van een bepaald gedrag vaak het onderwerp van onderzoek. Als dezelfde redenering 

gevolgd wordt, kan dus ook worden achterhaald hoe doelen, beschouwd binnen de 

prestatiedoeltheorie, gereguleerd worden (autonoom of gecontroleerd). Om dit mogelijk te 

maken is het onderzoek van Elliot en Fryer (2008) cruciaal. Zij stelden dat de term 

prestatiedoel te breed werd geformuleerd en dat het doel moet worden losgekoppeld van de 

achterliggende redenen om tot een engere definitie te komen (Evolutie 3 PDT). Het 

loskoppelen werd gerechtvaardigd door te stellen dat er verschillende redenen kunnen zijn 

voor het behalen van één doel en deze verschillende redenen zullen andere effecten met zich 

meebrengen.  
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Door de koppeling van beide theorieën kunnen de verschillende vormen van regulatie 

(Ryan & Deci, 2000) worden toegepast op zowel prestatiedoelen als taakdoelen. Zo kan een 

taakdoel zijn om dit seizoen meer goals te maken ten opzichte van het eigen aantal doelpunten 

van vorig jaar en kan een prestatiedoel zijn om meer goals te maken dan de topschutter van 

vorig jaar. Bij het stellen van deze doelen kunnen er vijf soorten regulatie optreden: (1) de 

doelen komen voort uit het krijgen van een beloning en hierdoor ontstaat druk (externe 

regulatie); (2) de persoon legt zichzelf druk op om zo de eigenwaarde te kunnen verhogen bij 

het halen van de doelstelling (geïntrojecteerde regulatie); (3) er wordt zelf een doel gesteld 

waar de persoon volledig achter staat (geïdentificeerde regulatie); (4) het doel wordt 

nagestreefd op basis van de eigen waarden en normen (geïntegreerde regulatie) en als laatste 

(5) het doel wordt niet geëxpliciteerd en wordt spontaan uitgevoerd (intrinsieke motivatie).  

Op deze manier kunnen beide theorieën mooi met elkaar gecombineerd worden. Maar 

zorgt de toevoeging van de ZDT aan de PDT wel voor bijkomende verklaarde variantie in de 

afhankelijke variabelen? In de literatuur zijn er maar enkele studies die zich aan deze 

integratie hebben gewaagd (o.a. Urdan & Mestas, 2006; Vansteenkiste et al., 2010a; 

Vansteenkiste et al., 2010c; Vansteenkiste et al., 2014a). 
 

3.2. Empirische Evidentie 

Dit nieuwe onderzoeksdomein werd al bestudeerd in zowel de sport- als de 

schoolcontext. Wat volgt is een chronologische bespreking van relevante onderzoeken in 

beide contexten. 

Pionierswerk werd gedaan door Vansteenkiste et al. (2010a). Zij onderzochten via 

twee cross-sectionele studies de combinatie van beide theorieën in de sportcontext, namelijk 

bij 304 Nederlandstalige voetbalspelers uit de Belgische Voetbalbond. De deelnemers vulden 

een vragenlijst in waarin gepeild werd naar de redenen voor het nastreven van 

prestatietoenaderingsdoelen. Deze konden ofwel autonoom of gecontroleerd van aard zijn. De 

eerste studie vond dat prestatietoenaderingsdoelen vooral vanuit autonome motieven werden 

nagestreefd. Verder in het onderzoek werd er gekeken naar het prestatietoenaderingsdoel op 

zich en met welke uitkomsten dit gerelateerd was. Men vond dat prestatietoenaderingsdoelen 

positief gerelateerd waren aan vitaliteit en positief affect. Deze doelen zijn dus niet altijd 

schadelijk en in toepassing op de voetbalcontext leiden prestatietoenaderingsdoelen niet 

automatisch tot druk en stress maar kunnen deze ook leiden tot plezier en uitdaging. Een 

voetbalspeler weet namelijk dat competitie een grote rol speelt eenmaal hij tot een 

voetbalteam behoort. Een volgende stap in het onderzoek was het in rekening brengen van de 
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onderliggende motieven. Autonome motieven correleerden positief met vitaliteit en positief 

affect, terwijl gecontroleerde motieven negatief gecorreleerd waren aan beide concepten en 

een positieve correlatie vertoonden met negatief affect. Door de onderliggende motieven te 

bekijken bovenop het prestatietoenaderingsdoel kwam de positieve relatie tussen 

prestatietoenaderingsdoelen en vitaliteit en positief affect bijna volledig te vervallen. Dit 

betekent dat het waarschijnlijk belangrijker is te weten waarom iemand dergelijk doel 

ambieert om de uitkomsten te voorspellen, dan het doel alleen te kennen.  

In hetzelfde onderzoek werd ook gekeken naar de relatie tussen gecontroleerde 

motieven bij het stellen van prestatietoenaderingsdoelen en de samenhang met antisociaal 

gedrag. Er werd een bepaalde richting teruggevonden maar deze was niet significant. Om 

deze relatie toch te kunnen onderzoeken werd er in de tweede studie gebruik gemaakt van 

objectivering als mediator tussen gecontroleerde motieven en antisociaal gedrag. 

Objectivering werd hier gezien als de mechanische visie zoals geformuleerd door Haslam 

(2006) en houdt in dat de tegenstander niet meer als een persoon wordt beschouwd maar 

eerder als een object dat uit de weg dient geruimd te worden. Deze objectiverende attitude kan 

ertoe leiden dat antisociaal gedrag als gelegitimeerd wordt gezien. In de analyses werd 

bevestigd dat objectivering kan worden aanzien als een mediator tussen gecontroleerde 

motieven en antisociaal gedrag. Dit heeft belangrijke implicaties voor de coach, want hoe 

meer hij spelers onder druk zet om beter te presteren dan de tegenstander, hoe groter de kans 

is dat objectivering zal optreden en dit zal uiteindelijk leiden tot het rechtvaardigen van 

antisociaal gedrag. Als laatste moet worden opgemerkt dat zowel autonome motieven en 

prestatietoenaderingsdoelen beiden geen significante relatie vertoonden met objectivering en 

antisociaal gedrag. 

In hetzelfde jaar werd de integratie van beide theorieën ook onderzocht in de 

schoolcontext (Vansteenkiste et al., 2010c). Het toevoegen van onderliggende motieven aan 

prestatietoenaderingsdoelen zorgde ook in dit onderzoek voor een grotere verklaarde variantie 

in de leeruitkomsten. Het nastreven van prestatietoenaderingsdoelen op basis van autonome 

motieven was positief gerelateerd aan verschillende positieve leeruitkomsten (vb.: cognitieve 

verwerking, metacognitieve processen en betrokkenheid). Het nastreven van 

prestatietoenaderingsdoelen op gecontroleerde wijze leidde tot negatieve correlaties met 

concentratie en positieve attitude en een positieve correlatie met testangst. 

Vervolgens zijn verscheidene gelijkaardige studies opgezet vanuit het 

zelfconcordantiemodel (Sheldon & Elliot, 1999). Dit model is een toepassing van de 

belangrijkste constructies en principes van de ZDT voor het nastreven van persoonlijke 



 

21 
 

doelen. Consistent met de ZDT wordt er gepleit dat het autonoom nastreven van persoonlijke 

doelen meer voordelen biedt in vergelijking met het gecontroleerd nastreven van een 

persoonlijk doel.  

Smith, Ntoumanis, Duda en Vansteenkiste (2011) onderzochten het zelfconcordantie-

model in de sportcontext en gingen op zoek naar de redenen die iemand heeft voor het 

nastreven van een bepaald prestatiedoel. Hierbij lieten ze 97 Britse atleten zelf hun doelen 

genereren en werd er achteraf gevraagd of ze deze doelen geformuleerd hadden op basis van 

autonome of gecontroleerde motieven. De afhankelijke variabelen werden gemeten in een 

volledig sportseizoen. Het betrof hier de effecten op inzet, het bereiken van het doel, 

behoeftebevrediging, emotioneel welzijn en copingstrategieën. Autonome motivatie bleek ook 

hier weer een positieve voorspeller te zijn. Een doel nagestreefd op basis van autonome 

motieven aan het begin van het seizoen toonde een verband met de inzet halfweg het seizoen 

en deze inzet had op zijn beurt een invloed op het bereiken van het doel aan het einde van het 

seizoen. Bij gecontroleerde motivatie werden deze resultaten niet teruggevonden.  

Ook in de schoolcontext werd er onderzoek gedaan vanuit het raamwerk van het 

zelfconcordantiemodel (Goudreau, 2012). In deze studie werd er verder gebouwd op het 

pionierswerk van Vansteenkiste et al. (2010a) op twee manieren: (1) er werd niet enkel 

gekeken naar prestatietoenaderingsdoelen maar ook naar taaktoenaderingsdoelen, (2) er werd 

opnieuw onderzoek gedaan naar het interactieve effect van prestatiedoelen en hun 

onderliggende motieven in de voorspelling van bepaalde uitkomsten maar dan in een 

academische setting. Uit de resultaten bleek dat de onderliggende motieven een modererende 

rol hadden op de relatie tussen prestatiedoelen en schoolse interesse, prestatie, tevredenheid 

en testangst. Gecontroleerde motivatie zorgde voor een positieve relatie tussen 

taaktoenaderingsdoelen en testangst. Daarentegen zorgden autonome motieven ervoor dat 

taaktoenaderingsdoelen positief correleerden met tevredenheid en prestatie. Als er dan 

gekeken werd naar de prestatietoenaderingsdoelen zorgden gecontroleerde motieven voor een 

negatieve relatie met testangst en tevredenheid, terwijl autonome motivatie zorgde voor een 

positieve correlatie tussen prestatietoenaderingsdoelen en schoolse prestatie. Deze resultaten 

zijn een duidelijke evidentie dat het waarom een bepaald prestatiedoel gekozen wordt een 

groot effect heeft op de uitkomsten die gerelateerd zijn met een specifiek prestatiedoel, in dit 

geval prestatietoenaderingsdoel of taaktoenaderingsdoel. 
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 Een laatste en heel recent onderzoek van Vansteenkiste en collega’s (2014a) vertrekt 

opnieuw vanuit de zelfdeterminatietheorie om de onderliggende motieven van prestatiedoelen 

te kunnen verklaren. Tot nu toe is er in vorige studies enkel maar gekeken naar de 

toenaderingsdoelen en niet naar de vermijdingsdoelen. Hier komt met dit onderzoek 

verandering in doordat er voor de eerste keer gevraagd werd naar het dominante prestatiedoel 

(Van Yperen, 2006) gekaderd in het raamwerk van het 2x2 model (Elliot & McGregor, 2001). 

Taaktoenaderingsdoelen werden in 80% van de gevallen gekozen en daarom werd in de 

analyses deze doelen afgezet tegenover de drie andere soorten prestatiedoelen, namelijk 

taakvermijdingsdoelen, prestatietoenaderingsdoelen en prestatievermijdingsdoelen. Uit de 

resultaten bleek dat het autonoom nastreven van prestatiedoelen een positieve relatie 

vertoonde met prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team. Het nastreven van 

prestatiedoelen op basis van gecontroleerde motieven daarentegen was gecorreleerd met meer 

antisociaal gedrag ten aanzien van de tegenstander, zoals in eerder onderzoek, maar 

verrassend ook met meer prosociaal gedrag ten aanzien van de tegenstander. Deze resultaten 

zijn afkomstig uit de voormeting van het onderzoek. Er werden ook metingen uitgevoerd 

gedurende zes wedstrijden en hieruit komen de volgende resultaten. Het autonoom reguleren 

van het dominante wedstrijdgebonden prestatiedoel hing positief samen met het ervaren van 

plezier tijdens de wedstrijd, de tevredenheid over de prestatie en over het resultaat. Er werd 

een negatieve relatie gevonden met antisociaal gedrag ten aanzien van de teamgenoten en de 

tegenstander. Daar tegenover werd er een positieve relatie gevonden met prosociaal gedrag 

ten opzichte van het eigen team maar enkel voor diegene die het taaktoenaderingsdoel als 

dominant doel hadden gekozen. Kijkend naar de resultaten van gecontroleerde motivatie bij 

het kiezen van een dominant wedstrijdgebonden prestatiedoel was er een positieve samenhang 

met antisociaal gedrag zowel ten opzichte van het eigen team, als ten opzichte van de 

tegenstander. In deze resultaten is duidelijk te zien dat de onderliggende motieven aan het 

dominante prestatiedoel een voorspellende kracht zijn voor het moreel gedrag tijdens een 

wedstrijd, het plezier en de tevredenheid met het resultaat en de eigen prestatie. 

Samenvattend kan men zeggen, op basis van bovenstaande studies, dat de 

onderliggende motieven bij het kiezen van een prestatiedoel zeker een toegevoegde waarde 

bieden voor het verklaren van de afhankelijke variabelen. Sterker nog, de reden waarom men 

een bepaald prestatiedoel kiest blijkt vaak een groter effect te hebben op de uitkomsten dan 

wat het prestatiedoel is dat men gekozen heeft. Dit recente onderzoeksdomein biedt dus nog 

heel wat mogelijkheden naar verdere studies en brengt belangrijke implicaties voor de 

praktijk met zich mee. 
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4. De Huidige Studie 

In deze Masterproef wordt er verder onderzoek gedaan naar het recente en groeiende 

onderzoeksdomein waarbij de onderliggende redenen losgekoppeld worden van de 

nagestreefde prestatiedoelen. Hierdoor kan er worden gewerkt met een combinatie van de 

ZDT (Deci & Ryan, 2000) en de PDT (Elliot & McGregor, 2001). De ZDT zorgt namelijk 

voor de invulling van de redenen waarom een prestatiedoel wordt geambieerd, waarbij in het 

bijzonder wordt gekeken of de prestatiedoelen op een autonome of een gecontroleerde manier 

worden gereguleerd. Welk prestatiedoel men wil behalen wordt gedefinieerd aan de hand van 

het 2x2 prestatiedoelmodel van Elliot en McGregor (2001). Deze doelen en onderliggende 

redenen worden in verband gebracht met drie categorieën van afhankelijke variabelen: 

wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay. Verder wordt ook de coachingsstijl in rekening 

gebracht. Hoe wordt de coach tijdens de wedstrijd door zijn spelers gepercipieerd en welke 

invloed heeft dit op de verschillende afhankelijke variabelen? 

Er wordt eveneens gekeken naar de mediërende rol van wedstrijdpercepties, namelijk 

wordt de wedstrijd gezien als een bedreiging of als een uitdaging? Dit wordt onderzocht in de 

relatie tussen beide motieven (gecontroleerd en autonoom) en de wedstrijdbeleving en 

prestaties. Bijkomend wordt ook de rol van objectivering van de tegenstander (Haslam, 2006) 

onderzocht als mediator in de relatie tussen gecontroleerde motieven/ prestatietoenaderings-

doelen en fairplay gedrag. 

Tot slot wordt er een blik geworpen op de financiële vergoeding van de voetbalspelers 

en naar eventuele effecten die hieraan verbonden zijn. Dit is niet het hoofddoel van deze 

studie en wordt dan ook in een supplementaire analyse uitgevoerd. Het is vooral een aanzet 

voor verder onderzoek naar het financiële aspect, de motivationele factoren en hun 

uitkomsten. 

In deze studie wordt niet enkel gewerkt met zelfrapportage maar ook de coach heeft na 

de wedstrijd een beoordeling over elke speler met betrekking tot de fysieke, technische en 

tactische prestaties alsook hun fairplay gedrag in de voorbije wedstrijd. Naast de 

coachbeoordeling wordt eveneens een objectieve maat voor fairplay in rekening gebracht, 

namelijk het verkrijgen van een gele of rode kaart gedurende de wedstrijd. Figuur 5 toont een 

schematisch overzicht van de gemeten variabelen in de huidige studie. 
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Voor de wedstrijd       Na de wedstrijd 

 

 
Prestatiedoelen              Plezier (S) 

                                                                                                                                                           Wedstrijd -  
 Uitdaging  beleving  

                                 Stress (S) 

           
  

                      Tevredenheid (S)  

 
  

                Bedreiging       Prestaties   Globale beoordeling (C) 

              

                                                                                                                                
                       Intentie om bij 

                         te trainen (S) 

   
    

          Antisociaal (S)  

  
   

              Objectivering                Fairplay            Prosociaal (S) 

  

     Motieven 
                                                                                    Globale beoordeling (C) 

                                                                             Autonomie-ondersteunende 

                                                                                                coach  
             Kaarten (O) 

             Controlerende  

         Coach 

 

Figuur 5.  Schematisch Overzicht van de Huidige Studie. Afhankelijke variabelen met een (S) werden door de voetbalspelers na de wedstrijd 

gerapporteerd, (C) is de beoordeling gegeven door de coach en (O) is een objectieve maat. 
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4.1. Vernieuwende Elementen Onderzoek  

Deze studie bouwt verder op heel recentelijk werk van Vansteenkiste en collega’s 

(2014a) en onderzoekt of de onderliggende motieven van prestatiedoelen extra variantie 

voorspellen in de afhankelijke variabelen. Net zoals in de studie van Vansteenkiste et al. 

(2010a) wordt opnieuw data verzameld binnen de voetbalsetting. Toch zijn er zeker unieke 

kenmerken van deze Masterproef die verder bouwen op beide studies. Zo is er de toevoeging 

van een nieuwe afhankelijke variabele die de intentie om bij te trainen nagaat in relatie met de 

nagestreefde doelen en motieven. 

Op methodologisch vlak is deze studie een verbetering ten opzichte van voorgaande 

studies binnen dit onderzoeksdomein op twee manieren. Ten eerste is er een prospectieve 

opzet gecreëerd waarbij er voor de wedstrijd naar de prestatiedoelen en onderliggende 

motieven voor de komende wedstrijd wordt gepeild. Op deze manier wordt de retrospectieve 

bias uitgeschakeld aangezien de voetbalspelers voor de wedstrijd al moeten aangeven wat hun 

doelen en motieven zijn. Hierdoor moeten ze niet terugdenken aan wat hun motivatie was 

voor de match en hun antwoorden worden dus niet beïnvloed door het verloop en resultaat 

van de wedstrijd. Deze methodologie maakt het mogelijk om de prospectieve relatie tussen de 

geambieerde doelen en onderliggende motieven, zoals gerapporteerd voor de wedstrijd, en 

verscheidene afhankelijke variabelen, zoals gerapporteerd na de wedstrijd, waar te nemen. 

Specifiek gebeurt dit via een longitudinaal design en wordt ieder team vijf matchen 

opgevolgd. Maar de scores van de voetbalspelers over de vijf wedstrijden heen worden 

geaggregeerd tot één score om verschillende redenen: (1) de analyses te vereenvoudigen, (2) 

er verschillende voetbalspelers één of meerdere wedstrijden kunnen missen en (3) omdat er 

voor verschillende variabelen gebruik wordt gemaakt van slechts één-item metingen. 

Ten tweede wordt naast de zelfrapportage van de spelers, ook de coach gevraagd 

iedere speler individueel te beoordelen op vlak van techniek, tactiek, fysiek en fairplay. Deze 

bevraging wordt ingevoerd om de gebreken van zelfrapportage deels te kunnen opvangen. 

Daarnaast wordt eveneens een objectieve maat van fairplay gehanteerd. 

 Ook inhoudelijk bouwt deze studie verder op bestaand werk. Zo wordt er niet enkel 

gekeken naar objectivering van de tegenstander als mediator (Haslam, 2006) maar ook naar 

de mediërende rol van wedstrijdpercepties, namelijk wordt de wedstrijd gezien als een 

bedreiging of als een uitdaging? Tot slot wordt ook gekeken naar de rol van de coachingsstijl 

tijdens de wedstrijd en welke effecten dit meebrengt met betrekking tot wedstrijdbeleving, 

prestaties en fairplay. 
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4.2. Hypotheses  

De hypotheses worden opgebouwd aan de hand van twee centrale onderzoeksvragen 

die verder kunnen opgedeeld worden in afzonderlijke verwachtingen. Met de eerste 

onderzoeksvraag wordt nagegaan welke bijdragen de prestatiedoelen, onderliggende motieven 

en gepercipieerde coachingsstijl hebben op de afhankelijke variabelen. De tweede 

onderzoeksvraag gaat dieper in op mogelijke mediatoren in de relatie tussen doelen en 

motieven en de afhankelijke variabelen. Daarnaast gaat de aandacht ook uit naar een derde 

supplementaire onderzoeksvraag, waarbij financiële vergoeding in de voetbalwereld van 

naderbij wordt bestudeerd.  

Op basis van voorgaand onderzoek (Adie et al., 2008) weet men dat het nastreven van 

taakdoelen eerder positieve resultaten voorspelt, waar het nastreven van prestatiedoelen eerder 

samenhangt met negatieve uitkomsten. Een specifiekere opdeling werd teruggevonden in het 

onderzoek van Vansteenkiste et al. (2014a), waarbij er eveneens werd gekeken naar 

toenaderings- en vermijdingsdoelen. Volgende uitkomsten worden dan ook verwacht:  

 

Hypothese 1a: Het nastreven van taaktoenaderingsdoelen zal een positief verband 

vertonen met wedstrijdplezier, tevredenheid met het resultaat, tevredenheid met de 

eigen prestatie, de intentie om bij te trainen en prosociaal gedrag. Zowel het 

nastreven van prestatievermijdings- en prestatietoenaderingsdoelen als het nastreven 

van taakvermijdingsdoelen zal samengaan met het meer ervaren van stress, 

antisociaal gedrag en het verkrijgen van meer gele kaarten. 

 

In een volgende stap kan worden gekeken naar de onderliggende motieven. In lijn met 

het recente onderzoeksdomein wordt verwacht dat het toevoegen van de onderliggende 

motieven, waarom men een bepaald prestatiedoel nastreeft, extra variantie verklaart bovenop 

het geselecteerde doel en dit voor alle afhankelijke variabelen (Vansteenkiste et al., 2014b). 

Specifiek wordt er verwacht dat een autonome regulatie een positieve samenhang vertoont 

met gewenste uitkomstvariabelen, terwijl een gecontroleerde regulatie een positieve 

samenhang vertoont met ongewenste uitkomsten (Vansteenkiste et al., 2010a).  

 

Hypothese 1b: Het toevoegen van onderliggende motieven verklaart extra variantie 

van de afhankelijke variabelen bovenop het geselecteerde dominante doel en dit voor 

zowel de wedstrijdbeleving, de prestaties, als het fairplay gedrag. 
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Hypothese 1c: Autonome motivatie zal een positief verband vertonen met 

wedstrijdplezier, tevredenheid met het resultaat, tevredenheid met de eigen prestatie, 

de intentie om bij te trainen en prosociaal gedrag. Gecontroleerde motivatie zal een 

positief verband vertonen met het ervaren van stress, antisociaal gedrag en het 

verkrijgen van meer gele kaarten. 

 

Tot slot kan in een laatste stap gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de 

gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd bovenop de aangegeven prestatiedoelen en 

motieven voorafgaandelijk aan de wedstrijd. In de literatuur wordt evidentie gevonden voor 

twee verschillende coachingsstijlen, namelijk een controlerende stijl en een autonomie-

ondersteunende stijl (Bartholomew et al., 2010). Onderzoek suggereerde dat een autonomie-

ondersteunende coachingsstijl autonome motivatie uitlokt, terwijl een controlerende 

coachingsstijl eerder een gecontroleerde motivatie uitlokt (Vansteenkiste et al., 2014b). In lijn 

met dit onderzoek kan er worden verondersteld dat eenzelfde uitkomstenpatroon zal 

teruggevonden worden overeenkomstig met autonome en gecontroleerde motivatie. Daarnaast 

rijst hier ook de vraag of de prestatiedoelen en motieven aangegeven door de voetbalspelers 

voor de wedstrijd, nog stand houden na controle voor hoe de coach het aanpakt tijdens de 

wedstrijd. 

 

Hypothese 1d: Gepercipieerde autonomie-ondersteunende wedstrijdcoaching zal een 

positief verband vertonen met wedstrijdplezier, tevredenheid met het resultaat, 

tevredenheid met de eigen prestatie, de intentie om bij te trainen en prosociaal 

gedrag. Gepercipieerde controlerende wedstrijdcoaching zal een positief verband 

vertonen met het ervaren van stress, antisociaal gedrag en het verkrijgen van meer 

gele kaarten. 

 

Hypothese 1e:
 
Coachingsstijl zorgt voor een additionele bijdrage in de variantie 

verklaring van de wedstrijdbeleving, de prestaties en het fairplay gedrag maar er 

blijven ook unieke bijdragen van de prestatiedoelen en onderliggende motieven. 

 

 De tweede onderzoeksvraag zal gaan kijken naar mogelijke mediatoren in de relatie 

tussen de vooropgestelde doelen en motieven en de verscheidene afhankelijke variabelen. Een 

eerste mogelijke mediator wordt gehaald uit het onderzoek van Vansteenkiste et al. (2010a). 

Zij vonden dat objectivering van de tegenstander een samenhang vertoonde met een 
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gecontroleerde regulatie en antisociaal gedrag. Hieruit bleek dat voetbalspelers die 

gecontroleerde motieven hanteren sneller de tegenstander als een object aanschouwen en 

hierdoor meer antisociaal gedrag vertonen. Naast deze mediërende factor kan ook nog 

gekeken worden naar de wedstrijdpercepties als mediator. Er wordt een verschillende 

samenhang tussen de variabelen verwacht wanneer de wedstrijd gepercipieerd wordt als een 

uitdaging dan wanneer de wedstrijd als een bedreiging wordt gepercipieerd. In voorgaand 

onderzoek (Verhaeghe, Vlerick, Gemmel, Van Maele, & De Backer, 2006) werd vastgesteld 

dat dreiging gezien kan worden als een negatieve perceptie met negatieve gevolgen. 

Daarentegen wordt uitdaging positief gepercipieerd en zou het positieve gevolgen met zich 

meebrengen. 

 

Hypothese 2a: Als verklarende variabele tussen gecontroleerde regulatie en 

prestatietoenaderingsdoelen en fairplay gedrag zal objectivering een rol spelen. 

 

Hypothese 2b: De wedstrijd als een uitdaging/bedreiging percipiëren zal een mediator 

zijn in de relatie tussen de motieven en de wedstrijdbeleving evenals in de relatie met 

de kwaliteit van de geleverde prestaties. 

 

Een laatste supplementaire onderzoeksvraag betreft de financiële vergoeding. In deze 

Masterproef zal analoog met recent onderzoek van White en Sheldon (2014) aandacht worden 

besteed aan mogelijke gerelateerde uitkomsten. Er wordt verwacht dat het krijgen van een 

financiële vergoeding een uitlokking zal zijn voor gecontroleerde motivatie doordat een 

financiële vergoeding als externe regulatie kan aanschouwd worden, waarbij mensen 

gemotiveerd zijn om te voldoen aan de externe eisen. (Vansteenkiste et al., 2010b). Daarnaast 

toonden vele studies aan dat gecontroleerde motivatie samenhing met enkele negatieve 

uitkomsten (o.a. Vansteenkiste et al., 2010a). Zo kan verwacht worden dat een financiële 

vergoeding, via een gecontroleerde motivatie, samenhangt met enkele ongewenste 

afhankelijke variabelen. 

 

Hypothese 3: Een financiële vergoeding zal rechtstreeks of onrechtstreeks (via 

gecontroleerde motivatie) samenhangen met ongewenste afhankelijke variabelen (o.a 

stress, objectivering, etc.). 
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METHODE 

1. Procedure 

De zoektocht naar bereidwillige voetbalclubs verliep in een drietal fases. Begin 

september 2013 werd er gestart met de eerste fase waarbij spelers en trainers gecontacteerd 

werden uit de eigen kenniskring. Een tiental personen werden opgebeld en het doel en verloop 

van de studie werd concreet uitgelegd. Bij zes ploegen was er interesse en werd de club 

persoonlijk bezocht. Uiteindelijk heeft in deze fase er nog een ploeg afgehaakt wegens de 

slechte resultaten van de voorgaande weken. In een tweede fase van de zoektocht werden er e-

mails verstuurt naar contactpersonen van clubs die zich in de nabije omgeving bevonden. 

Achttien ploegen werden op deze wijze gecontacteerd maar op de eerste e-mail kwam geen 

enkele respons. In een tweede poging werd een herinneringsmail gestuurd en uiteindelijk 

werden ook alle ploegen telefonisch gecontacteerd. Jammer genoeg was er geen enkele ploeg 

bereid om mee te werken wegens een te grote inspanning die er van de club en spelers 

gevraagd werd. Uiteindelijk werd dan in een laatste fase contact opgenomen met een 

plaatselijke voetbaljournalist. Hij heeft persoonlijk zeventien ploegen gecontacteerd en een 

afspraak geregeld om langs te gaan op training. Op deze manier zijn er nog zes ploegen 

gerekruteerd en was de vooropgestelde doelstelling van tien ploegen overschreden.  

De medewerking van de voetbalclubs werd niet zomaar gevraagd, ook zij hadden baat 

bij hun deelname. In de eerste plaats werden ze getriggerd door het artikel “moetivatie of 

motivatie? De motiverende rol van de trainer” (Aelterman, Vansteenkiste, Van den Berghe, & 

Haerens, 2013). In dit artikel stond al concrete informatie waarmee de trainer onmiddellijk 

aan de slag kon en werd een voorproefje gegeven van wat ze konden verwachten van de 

huidige studie. Daarnaast zal elke betrokkene speler en trainer een elektronische kopie 

ontvangen van deze Masterproef en zal er op ploegniveau een persoonlijke verduidelijking 

plaatsvinden van de gevonden resultaten en de praktische implicaties die hieraan verbonden 

zijn. Ook kregen alle deelnemers een gratis consumptie na afloop van de dataverzameling.  

In de maanden oktober en november werden de clubs na een training bezocht om de 

voormeting in te vullen en werden ook direct de vragenlijsten voor de eerste wedstrijd 

afgeleverd. Beide types vragenlijsten (voormeting en wedstrijdbevraging) werden als bijlage 

toegevoegd. De uiteindelijke dataverzameling vond plaats in de maanden november en 

december, tijdens de heenronde van de competitie. Bij iedere ploeg werd een speler 

verantwoordelijk gesteld voor het verzamelen van de vragenlijsten van spelers en coach. Per 
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club werd er gezorgd voor een gesloten doos om de vragenlijsten in te verzamelen en de 

coach kreeg een enveloppe die hij kon toeplakken. Bovendien werden iedere week na de 

training de ingevulde vragenlijsten opgehaald en de documenten voor komende wedstrijd 

afgegeven. Dit alles werd gedaan om de anonimiteit te kunnen garanderen. Overigens was 

elke speler vrij om deel te nemen en werd hen een confidentiële behandeling van de gegevens 

verzekerd. 

Het invullen van de voormeting duurde maximaal 20 minuten en vond plaats in de 

voetbalkantine. De wedstrijdgebonden vragenlijsten namen ongeveer een vijftal minuten in 

beslag. Deze werden voornamelijk in de kleedkamers net voor en na de wedstrijd ingevuld, 

met enige uitzonderingen die de vragenlijst in de kantine invulden.  

 

2. Deelnemers 

2.1. Spelers  

Er namen elf ploegen deel aan het onderzoek, wat uiteindelijk weerspiegeld werd in 

honderdzevenennegentig mannelijke voetbalspelers. Van hen speelden er elf spelers in vierde 

nationale (5.6%), vierendertig spelers in tweede provinciale (17.3%), achtenvijftig spelers in 

derde provinciale (29.4%), negenendertig spelers in vierde provinciale (19.8 %) en tot slot 

ook vijfenvijftig spelers in liefhebbersverband (27.9%). De leeftijd van de deelnemers 

varieerde van 17 tot 50 jaar (M = 26.57, SD = 5.97). Gemiddeld genomen speelden de 

deelnemers 19 jaar voetbal (M = 19.07, SD = 5.73), waarvan 18 jaar op competitief niveau  

(M = 18.28, SD = 5.96) en 5 jaar bij dezelfde club (M = 4.71, SD = 4.74). Het aantal uren 

training varieerde van 0 tot 11 uren per week (M = 2.99, SD = 1.93). De afnamen zijn gestart 

bij gemiddeld de tiende wedstrijd van het seizoen (M = 10.18, SD = 1.18). Op dat moment 

behoorden de voetbalspelers gemiddeld zeven matchen bij het basiselftal (M = 7.14,            

SD = 3.33), en werden ze gemiddeld acht matchen geselecteerd (M = 8.23, SD = 2.79). 

Gedurende de wedstrijden voorafgaand de metingen werd er gemiddeld één gele kaart gepakt 

(M = 0.91, SD = 1.47) en was er maar een kleine minderheid die aangaf tweemaal geel of 

rechtstreeks rood te hebben gekregen (respectievelijk 5.5% en 6.8%). 29.5% van de 

voetbalspelers kende een onderbreking in zijn trainings- en/of speelactiviteiten tijdens het 

huidige seizoen. De meest voorkomende reden was blessure (83.7%). Slechts een aantal 

voetbalspelers (4.7%) gaf aan dat het niet te combineren was met werk of studies. Een ander 

niet verder gedefinieerde reden werd eveneens door 11.6% aangegeven. 
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 Niet alle vragenlijsten werden verder meegenomen in de analyses, dit omwille van 

verschillende redenen. Ten eerste waren er tien voetbalspelers (5.1%) die enkel de voormeting 

hadden ingevuld en gedurende het onderzoek geen enkele wedstrijd hebben mogen 

meespelen. Voorts waren er ook eenentwintig voetbalspelers (10.7%) die één of meerdere 

wedstrijden geselecteerd zijn geweest maar uiteindelijk niet hebben mogen invallen. Tot slot 

zijn jammer genoeg de vragenlijsten van een volledige club (10.2%) niet meegenomen in de 

analyses wegens het ontbreken van teveel gegevens (o.a. coachbeoordeling) en het nalatig 

invullen door het grosso modo van de voetbalspelers. 

 Uiteindelijk resulteerde dit zich in een geanalyseerde dataset van honderdzesenveertig 

deelnemers (74% van aantal deelnemers) waarbij er nog altijd een voldoende variatie was 

over de niveaus heen. Bij het nader bekijken van de geanalyseerde groep hadden tien spelers 

(6.8%) geen voormeting ingevuld maar wel enkele wedstrijden meegespeeld. De verdeling 

van het aantal gespeelde wedstrijden tijdens het onderzoek zag er als volgt uit: veertien 

spelers (9.6%) hebben 1 wedstrijd meegespeeld, zestien spelers (10.9%) hebben 2 wedstrijden 

meegespeeld, vierentwintig spelers (16.4%) hebben 3 wedstrijden meegespeeld, zesendertig 

spelers (24.7%) hebben 4 wedstrijden meegespeeld en het grootste deel, namelijk zesenvijftig 

spelers (38.4%), hebben alle wedstrijden meegespeeld tijdens de afname.  

 

 

2.2. Coaches 

Omdat zelfrapportage enkele gebreken vertoont, werd ook gebruik gemaakt van 

vragenlijsten die werden ingevuld door de coach inzake de prestatie van de voetbalspelers op 

techniek, tactiek en fysiek. Tevens werd er ook een evaluatie gevraagd van het vertoonde 

fairplay gedrag gedurende de wedstrijd. Deze afname gebeurde na de match gelijktijdig met 

het invullen door de voetbalspelers. Bij iedere club was er minstens één trainer bereid om mee 

te werken aan deze studie. In totaal hebben dus elf coaches hun spelers beoordeeld na iedere 

wedstrijd.  

De beoordelingen van de coaches waren sterk afhankelijk van club tot club. Sommige 

trainers waren heel mild in het geven van punten, andere konden heel streng zijn. De score 

fluctueerde ook mee met het behaalde resultaat. 
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3. Meetinstrumenten 

3.1. Voormeting 

 De voormeting vond plaats voorafgaand de wedstrijdgebonden metingen en probeerde 

een globaal beeld te schetsen van de voetbalspeler. In deze vragenlijst werden er eerst enkele 

demografische factoren bevraagd zoals het geslacht en de leeftijd. Daarnaast werd er ook 

gevraagd naar een aantal achtergrondkarakteristieken zoals het competitieniveau van de 

huidige club, het aantal wedstrijden in het basiselftal en/of geselecteerd te zijn geweest, 

gemiddeld aantal uren training per week, financiële vergoeding en het aantal gele/rode kaarten 

met vermelding van het aantal schorsingsdagen. Verder werd er ook gepeild naar hoelang ze 

al bij de huidige club speelden, hoelang ze al voetbal speelden en hoelang ze dit al in 

competitieverband deden. Als laatste werd er gevraagd of er grote onderbrekingen waren in 

de training- en/of speelactiviteiten en bij een positief antwoord werd verder gevraagd naar de 

periode van onderbreking en wat hiervoor de reden was. 

 Tijdens de voormeting werden ook nog een aantal andere zaken gemeten maar is er 

beslist om niet alles te rapporteren zodat de hoeveelheid gepresenteerde informatie 

beheersbaar blijft en de hoofdfocus op de wedstrijdgebonden metingen ligt.  

 

3.2. Wedstrijdgebonden Premeting 

Deze Masterproef is een longitudinale studie waarbij verschillende ploegen vijf 

wedstrijden lang gevolgd werden. Er werd zowel voor als na de wedstrijd een korte 

vragenlijst afgenomen om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te maken. De 

wedstrijdgebonden premeting zorgde voor een prospectieve opzet waarbij er vóór de 

wedstrijd naar de prestatiedoelen en onderliggende motieven voor de komende wedstrijd 

gepeild werd. Met deze opzet werd de retrospectieve bias uitgeschakeld met betrekking tot de 

doelen en motieven. Verder werd in deze premeting ook naar de wedstrijdperceptie 

(bedreiging of uitdaging) en wedstrijdbespreking door de coach gevraagd. Deze 

onafhankelijke variabelen werden bevraagd met het oog op de komende wedstrijd. 

 

 3.2.1. Achtergrondgegevens. Iedere wedstrijd werd er gevraagd naar enkele 

achtergrondkarakteristieken die bepalend konden zijn voor de komende wedstrijd. Dit betrof 

de hoeveelste wedstrijd van het seizoen het was, de eigen ranking (+ aantal punten) en de 

ranking van de tegenstander (+ aantal punten).  
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 3.2.2. Doelen en ambities. In deze vragenlijst werd er geopteerd om de 

prestatiedoelen en de onderliggende motieven afzonderlijk te bevragen. Een eerste bevraging 

van de prestatiedoelen werd gedaan op basis van vier items overgenomen uit de ‘2x2 

achievement goals questionnaire for sport’ (AGQ-S; Conroy et al., 2003). Er werd gevraagd 

aan de voetbalspeler om voor elk prestatiedoel aan te geven in hoeverre ze akkoord gingen 

van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord) met de vooropgestelde doelen voor 

komende wedstrijd. De prestatiedoelen waren gekaderd in het 2x2 model (Elliot & McGregor, 

2001) en werden als volgt geformuleerd: (a) “Te vermijden slechter te presteren dan mijn 

tegenstander” (prestatievermijdingsdoel), (b) “Beter te presteren dan mijn tegenstander” 

(prestatietoenaderingsdoel), (c) “Te vermijden om minder goed te presteren dan wat ik kan” 

(taakvermijdingsdoel) en (d) “Zo goed te presteren als ik kan” (taaktoenaderingsdoel).  

Naast deze continue bevraging werd er eveneens gevraagd aan de deelnemers om de 

vier prestatiedoelen (zoals bovenstaand beschreven) te ordenen in termen van belangrijkheid. 

Deze rangschikkingmethode kadert in de optiek van de dominante prestatiedoelbenadering 

van Van Yperen (2006). Het dominante prestatiedoel is dan het doel waaraan de voetbalspeler 

een “1” heeft toegekend. Deze methode werd niet gebruikt tijdens de analyses maar wel 

gehanteerd bij het meten van de onderliggende motieven. 

 

 3.2.3. Onderliggende motieven. Aan de hand van het prestatiedoel dat voetbalspelers 

op “1” geplaatst hadden, werd onderzocht wat de onderliggende redenen waren om het 

dominante prestatiedoel na te streven. Dit werd gemeten aan de hand van licht aangepaste 

items overgenomen uit de studie van Vansteenkiste et al. (2010a). Er werd gevraagd aan de 

voetbalspelers om de motieven te scoren op een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 

(helemaal wel akkoord). In de vragenlijst werd er gepeild naar vier types van motivatie die 

geoperationaliseerd zijn in acht verschillende items (2x4). Een voetbalspeler kon het 

dominante prestatiedoel nastreven op basis van een externe regulatie (bijv., “Omdat anderen 

(trainer, ploegmaten, ouders) me hiertoe verplichten en me hiertoe onder druk zetten”), 

geïntrojecteerde regulatie (bijv., “Ik me dan pas waardevol en speciaal vind”), 

geïdentificeerde regulatie (bijv., “Ik dit een persoonlijk belangrijk doel vind”) of vanuit een 

intrinsieke motivatie (bijv., “Ik het plezant vind om dit doel na te streven”). De teruggevonden 

factorstructuur wordt verder besproken in de resultatensectie, alsook de betrouwbaarheid van 

het instrument. 
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 3.2.4. Wedstrijdperceptie. Hoe voetbalspelers de komende wedstrijd percipieerden 

werd in de eerste plaats onderzocht door een vertaling en aanpassing van de meting van het 

‘challenge and threat construal’ die gebruikt werd in onderzoek door McGregor en Elliot 

(2002). Twee items gingen na in welke mate voetbalspelers de komende wedstrijd zagen als 

een uitdaging (bijv., “Ik zie de komende wedstrijd als een positieve uitdaging”) en drie items 

gingen na in welke mate de komende wedstrijd gepercipieerd werd als een bedreiging (bijv., 

“Ik ervaar de komende wedstrijd als een bedreiging”). De antwoordalternatieven stonden op 

een vijfpuntenschaal en gingen van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). In de 

resultatensectie wordt nagegaan of dit onderscheid kon worden teruggevonden, alsook wordt 

er gekeken naar de betrouwbaarheid van deze constructen.  

Vervolgens werd ook nagegaan in hoeverre voetbalspelers een objectiverende houding 

aannamen tegenover hun tegenstanders. Er werden drie items overgenomen uit de studie van 

Vansteenkiste et al. (2010a) en deze konden beantwoord worden op een schaal van 1 

(helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). Vansteenkiste en collega’s (2010a) 

creëerden deze items op basis van de theorie van Haslam (2006). Een voorbeelditem was “Ik 

beschouw de tegenstander vandaag niet als een persoon, maar als een vijand”. Deze schaal 

vertoonde een goede betrouwbaarheid ( = .84). 

 

3.2.5. Wedstrijdbespreking. Een laatste onderdeel van de wedstrijdgebonden 

premeting betrof de perceptie van voetbalspelers op de manier van begeleiding door hun 

coach tijdens de voorafgaande wedstrijdbespreking. Na de wedstrijd werd opnieuw gevraagd 

naar de gepercipieerde coachingsstijl en dit zal dan ook in de verdere sectie besproken 

worden.  

 

3.3. Wedstrijdgebonden Nameting 

Onmiddellijk na de wedstrijd werd een vragenlijst afgenomen die peilde naar de 

wedstrijdbeleving van afgelopen wedstrijd, hoe ze de wedstrijdcoaching percipieerden en in 

welke mate ze fairplay gedrag vertoont hadden. In de aanvang van deze nameting werd 

eveneens gevraagd naar het resultaat, of men deel uitmaakte van het basiselftal, werd men 

vervangen of had men mogen invallen, op welke positie werd er hoofdzakelijk gespeeld en 

kreeg men een gele/rode kaart?  
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3.3.1. Wedstrijdbeleving. De wedstrijdbeleving werd bevraagd aan de hand van vier 

verschillende items die peilden naar (1) tevredenheid met het resultaat (bijv., “In welke mate 

ben je tevreden met het resultaat van de wedstrijd?”), (2) tevredenheid met de persoonlijke 

prestatie (bijv., ‘In welke mate ben je tevreden met jouw persoonlijke prestatie tijdens de 

wedstrijd?”), (3) plezier tijdens de wedstrijd (bijv., “In welke mate had je plezier tijdens de 

wedstrijd?”) en (4) intentie om bij te trainen (bijv., “In welke mate ben je van plan om je extra 

in te spannen op training voor volgende wedstrijd?”). De eerste drie items werden 

overgenomen uit het onderzoek van Vansteenkiste et al. (2014a). De intentie om bij te trainen 

is een nieuwe variabele (zie Sectie ‘vernieuwende elementen onderzoek’) en werd zelf 

geoperationaliseerd. Bij het scoren van deze vier items werd er gebruik gemaakt van een VAS 

schaal (visual analogue scale; Hayes & Patterson, 1921). Voetbalspelers duidden door middel 

van een kruisje aan in hoeverre ze akkoord gingen met een bepaalde stelling en dit werd 

achteraf opgemeten en omgezet naar een cijfer tussen 0 en 100. De keuze voor een VAS 

schaal was tweeledig, enerzijds is er empirische evidentie dat dit type van meting metrische 

voordelen heeft ten opzichte van discrete schalen (Reips & Funke, 2008), anderzijds uit 

praktische overwegingen om zo de eentonigheid van de vragenlijst te verbreken.  

Naast de wedstrijdbeleving te meten aan de hand van een VAS schaal, werd er voor de 

nieuwe variabele ‘intentie om bij te trainen’ ook gevraagd naar de redenen onderliggend aan 

deze intentie. Een eigen instrument werd geconstrueerd waarbij er vier mogelijke motieven 

zijn waarom een voetbalspeler zich zou inspannen op training de komende week. Deze 

inspanning kon worden nagestreefd op basis van externe regulatie (bijv., “Omdat de trainer dit 

van mij verwacht”), geïntrojecteerde regulatie (bijv., “Om te bewijzen dat ik het waard ben in 

de ploeg te (blijven) staan”), geïdentificeerd regulatie (bijv., “Omdat ik het zinvol vind 

bepaalde zaken verder in te oefenen”) of vanuit een intrinsieke motivatie (bijv., “Omdat de 

trainingen deze week plezant zullen zijn”).  

 

3.3.2. Wedstrijdcoaching. Tijdens de wedstrijdgebonden premeting werd gepeild 

naar de gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijdbespreking. In deze 

wedstrijdgebonden nameting betrof het de gepercipieerde manier van begeleiding gedurende 

de wedstrijd. In de literatuur werd evidentie gevonden voor twee verschillende 

coachingsstijlen, namelijk een controlerende stijl en een autonomie-ondersteunende stijl 

(Bartholomew et al., 2010). De vragenlijst in dit onderzoek bestond uit vier items die het 

gepercipieerd autonomie-ondersteunende karakter van de coach bevroegen. Deze items 

werden overgenomen uit de ‘Health-Care Climate Questionnaire’ (HCCQ; Williams, Grow, 
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Freeman, Ryan, & Deci, 1996) en aangepast aan de sportcontext. Voorbeelditems waren: 

“Gaf de trainer goed aan waarom hij bepaalde zaken wou bijsturen” en “Probeerde de trainer 

mij positief aan te moedigen”. Voetbalspelers konden aangeven op een schaal van 1 

(helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal wel akkoord) in hoeverre ze deze gedragingen 

vastgesteld hadden tijdens de wedstrijd bij hun coach.  

Hetzelfde principe gold bij de vier andere items die het gepercipieerd controlerende 

karakter van de coach bevroegen. Deze items werden overgenomen uit de ‘Controlling Coach 

Behavior Scale’ (CCBS; Bartholomew et al., 2010). Voorbeelditems hiervan waren “Liet de 

trainer zijn ontgoocheling blijken bij een minder geslaagde actie” en “Liet de trainer zich 

kritisch uit over mijn spel”. In de resultatensectie zal de factorstructuur teruggevonden in de 

huidige studie verder worden besproken en zal er ook gekeken worden naar de 

betrouwbaarheid van het instrument. 

 

3.3.3. Fairplay. Om het fairplay gedrag van voetbalspelers te onderzoeken werd er 

gebruik gemaakt van verscheidene instrumenten. Allereerst werden er vier items uit de 

‘Competitive Aggressiveness and Anger Scale’ (CAAS; Maxwell & Moores, 2007) 

overgenomen en vertaald om een globale agressiemeting uit te voeren. Deze items peilden 

naar mogelijke irritaties tijdens de wedstrijd en werden nagegaan op een schaal van 1 (nooit) 

tot 5 (zeer vaak). Voorbeelditems waren: “Werd ik geïrriteerd toen ik benadeeld werd tijdens 

de wedstrijd” en “Heb ik ergernis getoond als iets misliep”. Deze meting van irritatie 

vertoonde een goede betrouwbaarheid ( = .86).  

Daarnaast waren er ook drie items die peilden naar het stressniveau tijdens de 

afgelopen wedstrijd (bijv., “Ervaarde ik heel wat druk”). Ook deze schaal vertoonde een 

goede betrouwbaarheid ( = .93). 

Tot slot werd het pro- en antisociaal gedrag tijdens de wedstrijd gemeten aan de hand 

van de ‘Moral Disengagement in Sport Scale’ (MDSS, Kavussanu & Boardley, 2009). 

Oorspronkelijk bestond deze vragenlijst uit 34 items, maar deze werd gereduceerd tot 20 

items. Deze 20 items werden overgenomen uit de Masterproef van Annelore De Potter (2011), 

die deze vragenlijst vertaald heeft naar het Nederlands. De meting bevat vier componenten: 

(1) prosociaal gedrag ten aanzien van teamgenoten (bijv., “Een teamgenoot gefeliciteerd met 

zijn goede spel”), (2) prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander (bijv., “Gevraagd 

om het spel stil te leggen bij een blessure van de tegenstander”), (3) antisociaal gedrag ten 

aanzien van teamgenoten (bijv., “Een teamgenoot bekritiseerd”) en (4) antisociaal gedrag ten 
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opzichte van de tegenstander (bijv., “Wraak genomen na een overtreding van een 

tegenstander”).  

Elk van deze componenten werd bevraagd aan de hand van verschillende items en 

gescoord op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 4 (altijd). Er werd bewust gekozen om een 

even aantal antwoordalternatieven aan te bieden aangezien het ging om gedragingen en acties 

waarbij een neutrale categorie geen toegevoegde waarde had en de voetbalspelers op deze 

manier meer gedwongen werden een effectieve keuze te maken. In de resultatensectie wordt 

dieper ingegaan op de gevonden factorstructuur in de huidige studie en zal er ook gekeken 

worden naar de betrouwbaarheid van het instrument. 

Naast de zelfgerapporteerde maten van fairplay werd er ook gevraagd naar een 

objectieve maat van antisociaal gedrag, namelijk het krijgen van een gele of rode kaart tijdens 

de wedstrijd.  

 

3.4. Coach 

Om sociaal wenselijke antwoorden, die kernmerkend zijn voor zelfrapportage, tegen te 

gaan, werden ook gegevens verzameld door middel van beoordeling door een extern persoon, 

namelijk de coach. Na iedere wedstrijd vulde de coach een vragenlijst in waarbij er in eerste 

instantie gevraagd werd naar enkele achtergrondkarakteristieken zoals de hoeveelste wedstrijd 

van het seizoen het was, de eigen ranking (+ aantal punten) en de ranking van de tegenstander 

(+ aantal punten). Vervolgens beoordeelde de coach iedere speler individueel op zijn 

prestaties van de afgelopen wedstrijd. Dit betrof de technische, fysieke en tactische prestatie, 

die gescoord werd op een schaal van 1 (heel erg zwak) tot 10 (uitmuntend). Daarnaast werd er 

ook een globale beoordeling gevraagd over het gestelde fairplay gedrag gedurende de 

afgelopen wedstrijd. Deze werd eveneens gescoord op een schaal van 1 (heel agressief) tot 10 

(heel erg fair).  
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RESULTATEN 
 

1. Analyseplan 

 De gegevens van honderdzevenennegentig voetbalspelers, evenals elf trainers, werden 

handmatig ingegeven in het programma Excel. Hoewel de data gekenmerkt werd door een 

geneste structuur (i.c., voetbalspelers, die onderdeel zijn van een club, werden gedurende vijf 

opeenvolgende wedstrijden gevolgd), werden geen multilevel analyses gehanteerd bij het 

analyseren van deze gegevens, daar dergelijke analyses niet behoren tot de aangeleerde 

statistische vaardigheden van de opleiding. De data over de vijf wedstrijden heen werden 

geaggregeerd, zodat enkel interpersoonlijke (en niet intrapersoonlijke) verschillen in de relatie 

tussen motivatie, coachingsstijl en uitkomsten werden bestudeerd. De data werd geanalyseerd 

met SPSS 22, waarbij gebruik werd gemaakt van correlaties, factoranalyses, stapsgewijze 

multiple regressieanalyses en de Sobeltest (MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West, & 

Sheets, 2002). 

 

2. Preliminaire Analyses 

2.1. Factoranalyses 

 2.1.1. Autonome en gecontroleerde motivatie. Om na te gaan of het onderscheid 

tussen autonome en gecontroleerde motieven onderliggend aan het dominante prestatiedoel 

kan teruggevonden worden, werd er gebruik gemaakt van een principale componentenanalyse 

met promaxrotatie. In Tabel 1a is er een duidelijk onderscheid merkbaar tussen de twee 

vooropgestelde factoren, waarbij de vier autonome items op de eerste factor bleken te laden 

en de vier gecontroleerde items op de tweede factor. Samen verklaarden ze 70.42% van de 

variantie. De score voor autonome motivatie werd berekend door het gemiddelde te nemen 

van de schalen geïdentificeerde regulatie en intrinsieke motivatie ( = .87). Gecontroleerde 

motivatie werd berekend door het gemiddelde te nemen van de schalen externe regulatie en 

geïntrojecteerde regulatie ( = .82). 

 

 2.1.2. Wedstrijdpercepties. Een principale componentenanalyse met promaxrotatie 

werd eveneens gebruikt om het onderscheid tussen het percipiëren van een wedstrijd als 

bedreiging of als uitdaging na te gaan. Deze twee componenten werden teruggevonden in de 

analyse en verklaarden samen 69.96% van de variantie. In Tabel 1b kan worden 

waargenomen dat het construct uitdaging een lage betrouwbaarheid heeft ( = .30). Dit is 
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deels te wijten aan het feit dat één van de items een crosslading vertoont op beide factoren. 

Daarom werd er geopteerd om dit item uit de analyses te halen en zo uitdaging aan de hand 

van maar één item te meten. Een reden voor deze crosslading kan gevonden worden in de 

woordkeuze. “Er vaak aan denken” kan in deze context aanzien worden als piekeren en dus 

eerder gepercipieerd worden als een bedreiging dan als een uitdaging. Na het uithalen van dit 

item was er geen correlatie meer merkbaar tussen beide constructen (r = -.07, n.s.). Voorts 

was de betrouwbaarheid voor bedreiging wel goed ( = .79).  

 

Tabel 1a. Factorladingen van Autonome en Gecontroleerde Motivatie. 

 Autonome 

Motivatie 

Gecontroleerde 

Motivatie 

Ik me helemaal in dit doel kan terugvinden. .88  

Ik het plezant vind om dit doel na te streven. .87  

Ik het uitdagend vind om dit doel na te streven. .87  

Ik dit persoonlijk een belangrijk doel vind. .74  

Omdat anderen (trainer, ploegmaten, ouders) me hiertoe verplichten en me 
hiertoe onder druk zetten. 
 

 .86 

Ik me dan pas waardevol en speciaal vind.  .84 

Ik hoor te bewijzen dat ik een talentvolle speler ben.  .80 

Ik me slecht, schuldig of angstig zou voelen wanneer ik het niet zou doen.  .75 

   

Eigenwaarde 3.01 2.83 

Verklaarde variantie 41.95% 28.47% 

Betrouwbaarheid .87 .82 
   

 

 

Tabel 1b. Factorladingen van de Wedstrijdpercepties. 

 Bedreiging Uitdaging 

ik voel me gestresseerd voor de komende wedstrijd. .90  

ik ben zenuwachtig voor de komende wedstrijd. .86  

ik ervaar de komende wedstrijd als een bedreiging. .71  

ik zie de komende wedstrijd als een positieve uitdaging.  .92 

ik denk er vaak aan hoe het zou zijn als ik het goed doe in de komende 

wedstrijd. 

.50 .53 

   

Eigenwaarde 2.35 1.91 

Verklaarde variantie 47.13% 22.83% 

Betrouwbaarheid .79 .30 
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 2.1.3. Wedstrijdcoaching. Vervolgens werd ook wedstrijdcoaching onderworpen aan 

een principale componentenanalyse met promaxrotatie. Net zoals in de literatuur beschreven 

(Bartholomew et al., 2010), werd het onderscheid tussen een gepercipieerd autonomie-

ondersteunende coach en een gepercipieerd controlerende coach teruggevonden. Deze 

resultaten zijn te vinden in Tabel 1c. Samen waren deze twee factoren goed voor een 

verklaarde variantie van 67.95%. Zowel autonomie-ondersteunend coachen ( = .86) als 

controlerend coachen ( = .79) vertoonden een goede betrouwbaarheid. Beide constructen 

vertoonden een significante correlatie met elkaar (r = .19, p < .05).  

 Zoals kort aangehaald bij de meetinstrumenten werd voor de wedstrijd ook de manier 

van wedstrijdbespreking door de coach bevraagd (zie Sectie 3.2.5.). Deze meting vertoonde 

eveneens een goede betrouwbaarheid voor beide constructen ( = .76 &  = .83). Kijkend 

naar de correlaties tussen de voormeting en nameting zijn er duidelijke verbanden merkbaar. 

De gepercipieerd autonomie-ondersteunende coachingsstijl, gemeten voor en na de wedstrijd, 

vertoonde een positieve samenhang (r = .35, p < .01). Dit was ook het geval voor de 

gepercipieerd controlerende coachingsstijl (r = .56, p < .01). 

 

 

 

 

 Autonomie 

ondersteunende 

coach 

Controlerende 

coach 

Gaf de trainer duidelijke instructies hoe ik diende te spelen. .89  

Gaf de trainer goed aan hoe ik een spelsituatie kon aanpakken. .89  

Gaf de trainer goed aan waarom hij bepaalde zaken wou bijsturen. .87  

Probeerde de trainer mij positief aan te moedigen. .70  

Liet de trainer zich kritisch uit over mijn spel.  .85 

Zette de trainer mij onder druk.  .85 

Gaf de trainer mij de schuld voor fouten  .76 

Liet de trainer zijn ontgoocheling blijken bij een minder geslaagde actie.  .65 

Eigenwaarde 3.01 2.66 

Verklaarde variantie 40.95% 27.00% 

Betrouwbaarheid .86 .79 

Tabel 1c. Factorladingen van de Perceptie van de Coachingsstijl tijdens de Wedstrijd. 
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2.1.4. Fairplay. Tot slot werd ook bij het construct fairplay een principale 

componentenanalyse met promaxrotatie uitgevoerd (zie Tabel 1d). In deze analyse werd 

duidelijk aangetoond dat er een onderscheid gemaakt kon worden tussen antisociaal gedrag 

ten opzichte van de tegenstander ( = 5.64), prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team 

( = 3.64), antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen team ( = 3.92) en prosociaal gedrag 

ten opzichte van de tegenstander ( = 3.17). Samen verklaarden deze vier componenten 

67.03% van de variantie. De betrouwbaarheden van de verschillende componenten varieerden 

van  = .83 tot  = .90 en waren dus heel goed.  

Bij de onderlinge correlaties tussen de maten van fairplay, viel op dat er een positief 

verband was tussen antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en antisociaal gedrag 

ten aanzien van het eigen team (r = .49, p < .01). Eenzelfde positief verband kon worden 

teruggevonden in de relatie tussen prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en 

prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team (r = .48, p < .01). Deze vermelde correlaties 

zijn terug te vinden in bijgevoegde tabel achteraan (zie Bijlage 3). 
 

2.2. Achtergrondvariabelen  

 Er werden een hele reeks aan achtergrondvariabelen gemeten in de voormeting maar 

slechts enkele vertoonden significante relaties met de gemeten psychologische constructen. 

Het betrof drie continue variabelen, namelijk leeftijd, competitieniveau en het aantal uren 

training per week. Als eerste bleek leeftijd negatief samen te hangen met 

taakvermijdingsdoelen (r = -.22, p < .01), prestatietoenaderingsdoelen (r = -.19, p < .05), 

gecontroleerde motivatie (r = -.19, p < .05), objectivering van de tegenstander (r = -.21,         

p < .01) en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander (r = -.20, p < .05). 

Als tweede vertoonde het competitieniveau van de voetbalspelers een negatieve 

samenhang met de coachbeoordeling van fairplay (r = -.43, p < .01) en techniek (r = -.16,      

p < .05). Daarnaast hing het competitieniveau ook positief samen met zowel autonome          

(r = .19, p < .05) als gecontroleerde motivatie (r = .33, p < .01) en werd er eveneens een 

positief verband gevonden met objectivering (r = .28, p < .01), antisociaal gedrag ten opzichte 

van de tegenstander (r = .22, p < .01) en het objectief aantal verkregen gele kaarten (r = .19,  

p < .05). Wat betrof de prestatiegerelateerde meting bleek er een positieve samenhang te zijn 

tussen competitieniveau en tevredenheid met het resultaat (r = .27, p < .01) alsook de 

tevredenheid met de eigen prestatie (r = .22, p < .01). 
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Tot slot vertoonde het aantal uren training per week een negatieve correlatie met de 

coachbeoordeling van fairplay (r = -.26, p < .01), techniek (r = -.22, p < .05) en tactiek          

(r = -.17, p < .05). Daarnaast werden er ook enkele positieve correlaties waargenomen tussen 

het aantal uren training en zowel autonome (r = .20, p < .05) als gecontroleerde motivatie      

(r = .46, p < .01), objectivering (r = .22, p < .05), bedreiging (r = .20, p < .05) en het objectief 

aantal verkregen gele kaarten (r = .21, p < .05).  

 

Tabel 1d. Factorladingen van Fairplay. 

 

 Antisociaal 

Tegenstander 

Prosociaal 

Team  

Antisociaal 

Team 

Prosociaal 

Tegenstander 

Geprobeerd een tegenstander op stang te jagen. .85    

Opzettelijk een overtreding gemaakt tegen een 

tegenstander. 
 

.82    

Een tegenstander fysiek geïntimideerd. .80    

Een tegenstander opzettelijk afgeleid. .78    

Opzettelijk de regels van het spel gebroken. .76    

Wraak genomen na een overtreding van een 

tegenstander. 
 

.75    

Een tegenstander bekritiseerd. .68    

Proberen een tegenstander te blesseren. .58    

Opbouwende feedback gegeven aan een 

teamgenoot. 
 

 .89   

Positieve feedback gegeven aan een teamgenoot.  .87   

Een teamgenoot gefeliciteerd met zijn goede spel.  .78   

Een teamgenoot aangemoedigd.  .70   

Frustratie vertoont bij zwak spel van een 

teamgenoot. 
 

  .89  

Een teamgenoot bekritiseerd.   .86  

Gevloekt op een teamgenoot.   .78  

Gediscussieerd met een teamgenoot.   .60  

Een teamgenoot verbaal uitgescholden.   .48  

Een tegenstander helpen opstaan na een val.    .90 

Een geblesseerde tegenstander geholpen.    .82 

Gevraagd om het spel stil te leggen bij een blessure 

van de tegenstander. 

   .75 

     

Eigenwaarde 5.64 3.64 3.92 3.17 

Verklaarde variantie 29.76% 18.47% 9.46% 6.82% 

Betrouwbaarheid .90 .88 .83 .86 
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2.3. Correlaties, Gemiddelden en Standaarddeviaties 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de 

prestatiedoelen en hun onderliggende motieven. Hierin is een duidelijk verschil 

waarneembaar tussen de toenaderingsdoelen en de vermijdingsdoelen. Gemiddeld genomen 

zal een voetbalspeler eerder taaktoenaderingsdoelen of prestatietoenaderingsdoelen ambiëren 

dan taakvermijdingsdoelen of prestatievermijdingsdoelen. Het nastreven van deze 

prestatiedoelen werd vaker gereguleerd door autonome motieven dan door gecontroleerde 

motieven.  

Verder kan in deze tabel ook gekeken worden naar de samenhang van de 

prestatiedoelen en de onderliggende motieven onderling. Een opvallende bevinding hierbij is 

dat prestatietoenaderingsdoelen positieve correlaties vertoonden met de drie andere 

prestatiedoelen. Voorts was er ook een positieve samenhang tussen beide vermijdingsdoelen 

waarneembaar. Bij het in rekening brengen van de onderliggende motieven bleek autonome 

motivatie voornamelijk positief samen te gaan met de toenaderingsdoelen, al was er ook een 

positieve correlatie met de taakvermijdingsdoelen. Daarnaast bleek gecontroleerde motivatie 

eerder positief samen te gaan met de vermijdingsdoelen maar was er eveneens een positief 

verband merkbaar met de prestatietoenaderingsdoelen. 

 

  

Tabel 2. Gemiddelden, Standaarddeviaties en Correlaties van de Motivationele Variabelen. 

     Noot. * p < .05. ** p < .01. 
 

 

 

 

 M SD 1. 2. 3. 4. 5. 
        

1. Taaktoenadering 4.52 .46 -     

2. Taakvermijding 3.83 .77 .13 -    

3. Prestatievermijding 3.57 .83 .03 .64** -   

4. Prestatietoenadering 4.03 .68 .34** .31** .61** -  

5. Autonome motivatie 4.06 .47 .60** .25** .16 .42** - 

6. Gecontroleerde motivatie 3.00 .73 .05 .17* .24** .21* .21* 
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In Tabel 3 staat de samenhang tussen de prestatiedoelen en hun onderliggende 

motieven en de wedstrijdpercepties gemeten voor de wedstrijd vermeld. 

Prestatietoenaderingsdoelen die op een gecontroleerde wijze werden nagestreefd, vertoonden 

een positieve correlatie met objectivering, wat ook inherent logisch is aan het construct. Toch 

bleek er ook een positieve samenhang tussen de twee vermijdingsdoelen en autonome 

motivatie met objectivering aanwezig te zijn. Verder hingen de twee taaktoenaderingsdoelen, 

alsook taakvermijdingsdoelen, positief samen met de wedstrijd percipiëren als een uitdaging. 

Kijkend naar de motieven hing autonome regulatie uitsluitend samen met uitdaging. 

Daarentegen hing gecontroleerde regulatie positief samen met de wedstrijd percipiëren als een 

bedreiging. Er werden geen correlaties tussen de prestatiedoelen en bedreiging waargenomen.  

In deze tabel kunnen ook de correlaties tussen enerzijds de prestatiedoelen en 

onderliggende motieven en anderzijds de afhankelijke variabelen gemeten na de wedstrijd 

terug gevonden worden. Deze variabelen werden opgedeeld in drie verschillende categorieën, 

namelijk wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay. In elk van deze categorieën werden 

verschillende metingen geïncludeerd. De categorie wedstrijdbeleving omvat het plezier en 

stress die de spelers ervoeren tijdens de wedstrijd. De prestaties werden gekarakteriseerd door 

de tevredenheid met het resultaat en de eigen prestaties, alsook door de intentie om bij te 

trainen. Verder gaf de coach ook een globale beoordeling voor iedere speler op technisch, 

fysiek en tactisch vlak. Tot slot omvat de categorie fairplay het pro- en antisociaal gedrag ten 

opzichte van de tegenstander en het eigen team, alsook het ervaren van irritatie tijdens de 

wedstrijd. Daarnaast gaf de coach een globale beoordeling over het fairplay gedrag en werd 

ook een objectieve maat gehanteerd, namelijk het aantal gele kaarten. 

Bij het bekijken van deze tabel valt er onmiddellijk op dat er vrij weinig correlaties 

waar te nemen zijn tussen de verschillende prestatiedoelen en de afhankelijke variabelen. 

Daarentegen als men kijkt naar de onderliggende motieven, en dan voornamelijk naar 

gecontroleerde regulatie, kunnen er wel veel correlaties worden vastgesteld. Deze bevinding 

kan een eerste indicatie zijn voor wat eerder al bleek uit het nieuwe onderzoeksdomein, dat de 

redenen waarom men een bepaald prestatiedoel kiest vaak een groter effect blijkt te hebben 

op de uitkomsten dan wat het prestatiedoel is dat men gekozen heeft.  

 Voetbalspelers die taaktoenaderingsdoelen nastreefden, vertoonden een positieve 

samenhang met prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team en een negatieve samenhang 

met antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen team. Er was eveneens een positieve 

correlatie met de intentie om bij te trainen. Bij het nastreven van taakvermijdingsdoelen werd 

enkel een positieve correlatie waargenomen met het verkrijgen van een gele kaart tijdens de 
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wedstrijd. Het nastreven van prestatievermijdingsdoelen correleerde eveneens positief met het 

verkrijgen van een gele kaart. Daarnaast was er ook een negatief verband met prosociaal 

gedrag ten aanzien van het eigen team. Prestatietoenaderingsdoelen tenslotte hingen positief 

samen met antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander, het verkrijgen van een gele 

kaart tijdens de wedstrijd en de intentie om bij te trainen na de wedstrijd. Er werd ook een 

negatief verband waargenomen met stress.  

 Bij de motieven was er een positieve samenhang tussen autonome regulatie en 

prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team, de intentie om bij te trainen en het al dan 

niet verkrijgen van een gele kaart tijdens de match. Maar het was voornamelijk 

gecontroleerde motivatie die een hele reeks aan correlaties vertoonde. Zo was er een 

negatieve samenhang met de beoordeling van de coach op zowel de tactische als technische 

prestatie. Daarnaast waren er ook positieve correlaties waarneembaar tussen gecontroleerde 

motivatie en irritatie, stress en antisociaal gedrag zowel ten opzichte van de tegenstander als 

ten aanzien van het eigen team 

 Om de hoeveelheid gerapporteerde informatie beheersbaar te houden, is er besloten 

geen uitschrift en correlatietabel weer te geven van de gevonden verbanden tussen de 

afhankelijke variabelen onderling. De geïnteresseerde lezer kan deze tabel wel terugvinden 

achteraan in Bijlage 3. 

 
 

3. Primaire Analyses 

 

3.1. Regressieanalyses  

 Om na te gaan of de prestatiedoelen, alsook de onderliggende motieven een 

toegevoegde waarde boden bij de voorspelling van variabelen gemeten voor de wedstrijd 

(objectivering, uitdaging en bedreiging) bovenop de achtergrondvariabelen, werd er gebruik 

gemaakt van meervoudige hiërarchische regressieanalyses. In Stap 1 werden de vier 

verschillende prestatiedoelen ingevoerd, alsook een aantal achtergrondvariabelen (leeftijd, 

competitieniveau en uren training). In Stap 2 werden de motieven toegevoegd, waardoor het 

mogelijk werd om na te gaan of de onderliggende motieven extra variantie voorspelden 

bovenop de prestatiedoelen op zich. Er werd voor elke variabele een aparte regressieanalyse 

uitgevoerd.
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Tabel 3. Correlaties van de Gemeten Variabelen voor en na de Wedstrijd. 

      Noot. * p < .05. ** p < .01. 

 Prestatiedoelen Motieven 

 Taaktoenadering Taakvermijding Prestatievermijding Prestatietoenadering Autonoom Gecontroleerd 
       

Voor de wedstrijd       

   Objectivering .12 .22** .28** .42** .22** .37** 

   Uitdaging .45** .18* .06 .24** .67** .10 

   Bedreiging -.15 -.01 -.01 -.15 .02 .40** 

       

Na de wedstrijd       

  Fairplay        

       Antisociaal tegenstander -.07 .04 .09 .19* .00 .23** 

       Antisociaal team -.19* .03 -.00 -.08 -.12 .17* 

       Prosociaal tegenstander -.09 -.07 -.08 -.06 -.05 -.04 

       Prosociaal team .21* -.07 -.20* .03 .23** -.09 

       Irritatie -.15 .16 .14 .05 .04 .19* 

       Fairplay coach .02 .12 .12 -.09 -.06 -.02 

       Gele kaart .01 .17* .16* .18* .17* .13 

  Prestatie       

       Tevredenheid resultaat .03 -.05 -.11 -.08 .00 -.01 

       Tevredenheid prestatie .02 -.01 -.05 .10 .10 .04 

       Intentie bij trainen .28** .09 .04 .27** .39** .09 

       Technisch coach .10 -.01 -.11 -.10 .07 -.24** 

       Fysiek coach .09 -.06 -.13 -.03 .04 -.09 

       Tactisch coach .03 -.05 -.10 .00 .09 -.23** 

  Wedstrijdbeleving       

       Plezier .09 -.04 -.16 -.02 .03 -.12 

       Stress -.11 .03 -.01 -.18* .01 .30** 
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 Naast de analyses met de variabelen gemeten voor de wedstrijd werden er ook 

regressieanalyses uitgevoerd met de afhankelijke variabelen gemeten na de wedstrijd. Er werd 

onderzocht of de prestatiedoelen, alsook de motieven onderliggend aan deze doelen en de 

gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd een toegevoegde waarde boden bij de 

voorspelling van de afhankelijke variabelen bovenop de achtergrondvariabelen. In Stap 1 

werden de vier verschillende prestatiedoelen ingevoerd, alsook een aantal 

achtergrondvariabelen. In een volgende stap werden de motieven toegevoegd. Hierdoor werd 

het mogelijk om na te gaan of de onderliggende motieven extra variantie voorspelden 

bovenop de prestatiedoelen op zich. In een laatste stap werd de gepercipieerde coachingsstijl 

tijdens de wedstrijd toegevoegd om te onderzoeken of deze bovenop de prestatiedoelen en 

motieven nog extra variantie verklaarde in de afhankelijke variabelen van de voetbalspelers. 

Er werd voor elke afhankelijke variabele een aparte regressieanalyse uitgevoerd.  

  

3.1.1. Variabelen voor de wedstrijd. In deze Masterproef werden naast 

prestatiedoelen, onderliggende motieven en coachingsstijl nog drie andere variabelen voor de 

wedstrijd bevraagd, namelijk objectivering, uitdaging en bedreiging. In deze regressieanalyses 

werden ze ingevoerd als afhankelijke variabelen.  

Wat betrof objectivering (d.i. de tegenstander zien als een uit de weg te ruimen object) 

bleek uit de resultaten in Tabel 4a dat de achtergrondvariabele competitieniveau een positieve 

samenhang vertoonde met objectivering. Eveneens in Stap 1 was er een positief verband 

tussen de prestatietoenaderingsdoelen en objectivering. Dit verband hield stand na toevoeging 

van de onderliggende motieven. In Stap 2 bleek gecontroleerde motivatie als onderliggende 

motivatie een positieve voorspeller voor objectivering. 

Vervolgens werd er gekeken naar de wedstrijdperceptie uitdaging. Deze bleek in Stap 

1 positief samen te hangen met beide taakdoelen maar deze verbanden verdwenen na het 

invoegen van de onderliggende motieven. In Stap 2 is er een duidelijke relatie merkbaar 

tussen autonome motivatie en uitdaging. Autonome motivatie kon dan ook aanschouwd 

worden als meest voorspellend voor de wedstrijd percipiëren als een uitdaging. 

Een laatste variabele was de wedstrijd percipiëren als een bedreiging. In Stap 1 bleek 

er een negatief verband te zijn met de prestatietoenaderingsdoelen. Dit verband hield ook 

stand na invoeging van de onderliggende motieven. In Stap 2 was er een duidelijke 

samenhang tussen gecontroleerde motivatie en bedreiging. Opmerkelijk was ook dat door het 

invoeren van de onderliggende motieven de taaktoenaderingsdoelen in Stap 2 een negatieve 

samenhang vertoonden met bedreiging, terwijl dit in Stap 1 niet het geval was. 
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Tabel 4a.  Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen en Motieven 

voor Objectivering, Uitdaging en Bedreiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectivering Uitdaging Bedreiging 

 
Stap 1 Stap 2 Stap 1 Stap 2 Stap 1 Stap 2 

Leeftijd 
-.06 -.05 .13 .04 -.04 -.04 

Competitieniveau .20+ .17 .03 -.01 .05 -.00 

Uren training .02 -.05 .11 .08 .20 .07 

Taaktoenadering -.05 -.05 .36** .06 -.11 -.17+ 

Taakvermijding .10 .09 .21* .07 -.03 -.07 

Prestatievermijding .00 -.04 -.16 -.05 .15 .09 

Prestatietoenadering 
.36** .35** .16 -.03 -.24* -.29* 

Autonome motivatie 
 .02  .64**  .15 

Gecontroleerde motivatie  .24**  -.05  .39** 

R²  .24** .29 .25** .47 .10* .25 

Δ R²  
 .05*  .22**  .15** 

                  Noot.
 +

 p < .10. * p < .05. ** p < .01.
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3.1.2. Wedstrijdbeleving. Wat betreft de beleving van de wedstrijd (zie Tabel 4b) 

bleek in Stap 1 dat prestatievermijdingsdoelen een negatief verband vertoonden met plezier, 

terwijl prestatietoenaderingsdoelen negatief voorspellend waren voor stress. Deze initiële 

verbanden van beide prestatiedoelen bleven gehandhaafd na het invoegen van de motieven. In 

Stap 2 bleek gecontroleerde motivatie een positieve voorspeller te zijn van ervaren stress. In 

het geval van plezier werden er geen verbanden gevonden voor de motieven. Tot slot bleek 

het toevoegen van de coachingsstijl tijdens de wedstrijd een additionele waarde te bieden voor 

beide variabelen. Een gepercipieerd controlerende coach hing negatief samen met plezier, 

terwijl zowel een gepercipieerd autonomie-ondersteunende als controlerende coach een 

positief verband vertoonde met stress. De achtergrondvariabelen bleken in deze 

regressieanalyses geen extra variantie te verklaren in het ervaren van plezier of stress. 

 

3.1.3. Prestaties. De categorie prestaties werd gerepresenteerd door zes afhankelijke 

variabelen, waarvan er maar twee een verband vertoonden met de prestatiedoelen (zie Tabel 

4c). Prestatietoenaderingsdoelen bleken positief samen te gaan met de tevredenheid omtrent 

de eigen prestatie en de intentie om bij te trainen. Eveneens vertoonden de 

taaktoenaderingsdoelen een positief verband met de intentie om bij te trainen. Deze 

waargenomen verbanden verdwenen na het toevoegen van de onderliggende motieven en 

coachingsstijl. In Stap 1 speelden ook de achtergrondvariabelen een rol. Het competitieniveau 

vertoonde positieve verbanden met zowel de tevredenheid omtrent het wedstrijdresultaat als 

de tevredenheid met de eigen prestatie. Daarnaast verklaarde het aantal uren training extra 

variantie bij de beoordeling van de coach over de fysieke en tactische prestatie. Beiden 

vertoonden een negatieve samenhang met het aantal uren training per week. 

In Stap 2 was er een negatief verband tussen gecontroleerde motivatie en de coach-

beoordeling op zowel techniek als tactiek, alsook een positieve samenhang tussen autonome 

motivatie en de intentie om bij te trainen. Later in de analyse verdween het negatieve verband 

tussen gecontroleerde motivatie en techniek zoals beoordeeld door de coach.  

Vooral het toevoegen van de coachingsstijl tijdens de wedstrijd in Stap 3 zorgde voor 

extra variantie verklaring in alle zes de afhankelijke variabelen. Gepercipieerd controlerend 

coachen vertoonde een negatieve samenhang met de tevredenheid omtrent de eigen prestatie 

en de coachbeoordeling op zowel technisch, fysiek als tactisch vlak. Gepercipieerd 

autonomie-ondersteunend coachen vertoonde een negatieve samenhang met de tevredenheid 

omtrent het wedstrijdresultaat alsook was er een positief verband waarneembaar met de 

intentie om bij te trainen.  
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Noot.
 +

 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 

 

 Plezier Stress 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Leeftijd -.01 -.01 -.02 -.13 -13 -.13 

Competitieniveau .16 .18 .17 .09 .05 .02 

Uren training -.14 -.11 -.07 .07 -.03 -.10 

Taaktoenadering .04 .06 -.01 -.04 -.10 -.02 

Taakvermijding .11 .12 .14 -.00 -.04 -.06 

Prestatievermijding -.28+ -.26+ -.25+ .16 .12 .11 

Prestatietoenadering .10 .11 .09 -.31* -.35** -.35** 

Autonome motivatie  -.04 -.02  .14 .13 

Gecontroleerde motivatie  -.11 -.08  .30** .24** 

Autonomie ondersteunende coach   -.01   .18* 

Controlerende coach   -.17+   .21* 

R²  .06 .07 .09 .09+ .18 .25 

Δ R²   .01 .02  .09** .07** 

 Tabel 4b. Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen, Motieven 

 en Coachingsstijl voor Wedstrijdbeleving. 
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Tabel 4c.  Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen, Motieven en 

Coachingsstijl voor Prestaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Noot.
 +

 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 Tevredenheid Resultaat Tevredenheid Prestatie Intentie bij te Trainen 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Leeftijd .10 .10 .13 .05 .04 .03 .02 -.03 -.08 

Competitieniveau .43** .44** .50** .24+ .24+ .25+ .09 .05 .01 

Uren training -.16 -.15 -.09 -.05 -.04 .00 -.04 -.05 -.04 

Taaktoenadering .02 .04 .01 -.08 -.12 -.18 .18+ .05 .01 

Taakvermijding .02 .03 .04 .09 .07 .09 .10 .04 .03 

Prestatievermijding -.03 -.02 -.02 -.21 -.20 -.18 -.14 -.09 -.06 

Prestatietoenadering -.09 -.08 -.05 .21+ .19 .17 .23+ .17 .13 

Autonome motivatie  -.04 -.06  .08 .09  .30* .33** 

Gecontroleerde motivatie  -.05 -.01  -.03 .01  .01 -.01 

Autonomie ondersteunende coach   -.30**   -.09   .18+ 

Controlerende coach   -.08   -.17
+
   -.09 

R²  .11* .11 .20 .08 .08 .11 .13* .18 .22 

Δ R²   .00 .09**  .00 .03+  .05* .04 
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      Noot.

 +
 p < .10. * p < .05. ** p < .01.

 Technisch Coach Fysiek Coach Tactisch Coach 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Leeftijd -.04 -.07 -.09 -.14 -.14 -.17+ .07 .04 .00 

Competitieniveau -.08 -.07 -.08 .07 .07 .06 .15 .16 .14 

Uren training -.15 -.10 -.05 -.21+ -.20 -.17 -.27* -.21+ -.18 

Taaktoenadering .15 .09 -.01 .09 .08 .02 -.01 -.09 -.16 

Taakvermijding .05 .02 .05 -.04 -.04 -.02 .03 .00 .02 

Prestatievermijding -.10 -.04 -.02 -.14 -.13 -.11 -.18 -.11 -.09 

Prestatietoenadering -.08 -.11 -.15 .03 .02 -.01 -.14 .09 .05 

Autonome motivatie  .14 .17  .02 .05  .16 .20+ 

Gecontroleerde motivatie  -.19* -.15  -.04 -.01  -.22* -.19* 

Autonomie ondersteunende coach   -.02   .02   .07 

Controlerende coach   -.26**   -.19
+
   -.21* 

R²  .08 .11 .16 .06 .06 .09 .06 .11 .14 

Δ R²   .03+ .05*  .00 .03  .05* .03+ 

Tabel 4c (vervolg).  Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen, 

Motieven en Coachingsstijl voor Prestaties. 
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3.1.4. Fairplay. De mate van fairplay werd gekarakteriseerd door zeven afhankelijke 

variabelen, waarvan er vijf een significant verband vertoonden met één of meerdere 

prestatiedoelen (zie Tabel 4d). Prestatievermijdingsdoelen hingen negatief samen met 

prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team. Daarentegen vertoonden 

prestatietoenaderingsdoelen een positief verband met antisociaal gedrag ten opzichte van de 

tegenstander en een negatief verband met de fairplay beoordeling van de coach. 

Taaktoenaderingsdoelen bleken negatief samen te hangen met irritatie en antisociaal gedrag 

ten opzichte van de tegenstander en het eigen team. Daarnaast vertoonden ze een positief 

verband met fairplay zoals beoordeeld door de coach. Enkel het verband tussen het 

taaktoenaderingsdoel en irritatie hield stand gedurende deze analyses. De overige verbanden 

verzwakten of verdwenen na toevoeging van de onderliggende motieven.  

 Ook hier in Stap 1 speelden de achtergrondvariabelen een rol in de verklaring van 

variantie van de afhankelijke variabelen. Leeftijd vertoonde een negatieve samenhang met de 

coachbeoordeling van fairplay en een positieve samenhang met het aantal gele kaarten. Het 

competitieniveau hing positief samen met antisociaal gedrag zowel ten opzichte van de 

tegenstander als het eigen team en hing ook negatief samen met de coachbeoordeling over het 

fairplay gedrag. Opmerkelijk was dat in Stap 1 het fairplay gedrag die beoordeeld werd door 

de coach heel wat variantie verklaarde en dit voornamelijk door de grote negatieve 

samenhang met leeftijd en het competitieniveau. 

 In Stap 2 kon worden vastgesteld dat gecontroleerde motivatie een positief verband 

vertoonde met irritatie en antisociaal gedrag zowel ten opzichte van de tegenstander als ten 

aanzien van het eigen team. Een autonome motivatie daarentegen hing positief samen met 

prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team. De samenhang tussen gecontroleerde 

motivatie en irritatie viel weg bij het toevoegen van de coachingsstijl in de laatste stap, de 

overige verbanden hielden stand. 

In Stap 3 kon een uitgesproken verband worden waargenomen bij beide prosociale 

gedragingen. Deze hingen negatief samen met gepercipieerd controlerend coachen en positief 

samen met gepercipieerd autonomie-ondersteunend coachen tijdens de wedstrijd. Een minder 

duidelijk patroon werd teruggevonden bij de antisociale gedragingen. Een gepercipieerd 

controlerende coach tijdens de wedstrijd vertoonde een positieve relatie met antisociaal 

gedrag ten aanzien van het eigen team maar een opmerkelijke bevinding was dat een 

gepercipieerd autonomie-ondersteunende coach tijdens de wedstrijd ook een positief verband 

vertoonde met antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander. 
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Coachingsstijl voor Fairplay. 

 
          Noot.

 +
 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 
 
 

 Antisociaal Tegenstander Antisociaal Team Prosociaal tegenstander Prosociaal Team 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Leeftijd -.12 -.10 -.13 -.10 -.09 -.07 -.07 -.07 -.13 .03 -.00 -.07 

Competitieniveau .29* .28* .24+ .23+ .21+ .21+ -.06 -.06 -.11 .10 .10 .05 

Uren training -.15 -.20 -.22+ -.19 -.25* -.29* -.03 -.03 -.01 -.05 -.03 .01 

Taaktoenadering -.18* -.15 -.16 -.19* -.17 -.11 -.09 -.11 -.19+ .14 .05 -.05 

Taakvermijding -.02 -.01 -.00 .03 .03 .01 -.02 -.03 .00 .08 .04 .08 

Prestatievermijding -.03 -.08 -.07 .03 -.01 -.03 -.11 -.10 -.08 -.35* -.30* -.27* 

Prestatietoenadering .23* .25* .22+ -.07 -.06 -.05 .05 .04 -.02 .17 .12 .05 

Autonome motivatie  -.06 -.04  -.03 -.05  .04 .09  .19+ .24* 

Gecontroleerde motivatie  .18+ .16+  .21* .17+  .00 .03  -.12 -.08 

Autonomie ondersteunende 

coach 
  .20*   .05   .18

+
   .19* 

Controlerende coach   -.02   .18+   -.24*   -.30** 

R²  .13** .15 .18 .08 .11 .14 .02 .02 .08 .11* .14 .22 

Δ R²   .02 .03+  .03+ .03  .00 .06*  .03 .08** 

 

  

Tabel 4d.   Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen, Motieven en 
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   Noot.

 +
 p < .10. * p < .05. ** p < .01.

 Irritatie Fairplay Coach Gele kaart 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Leeftijd -.08 -.09 -.08 -.25** -.25** -.24** .18* .17+ .19* 

Competitieniveau .08 .05 .05 -.59** -.60** -.59** .12 .11 .14 

Uren training -.05 -.11 -.15 .15 .12 .13 .16 .16 .17 

Taaktoenadering -.20* -.26* -.20+ .16+ .16+ .15 -.10 -.15 -.15 

Taakvermijding .12 .09 .07 -.02 -.02 -.02 .17 .15 .14 

Prestatievermijding .04 .03 .02 .20 .18 .18 -.02 .00 .00 

Prestatietoenadering .03 -.01 -.00 -.25* -.25* -.24* .16 .13 .15 

Autonome motivatie  .14 .12  -.01 -.01  .12 .11 

Gecontroleerde motivatie  .17+ .13  .09 .10  -.01 -.00 

Autonomie ondersteunende coach   .07   -.05   -.10 

Controlerende coach   .15   -.02   .02 

R²  .07 .10 .13 .29** .29 .30 .12* .13 .14 

Δ R²   .03+ .03  .00 .01  .01 .01 

Tabel 4d (vervolg).   Bèta Coëfficiënten van de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses met Achtergrondvariabelen, Prestatiedoelen, Motieven 

en Coachingsstijl voor Fairplay. 
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3.2. Mediatie-Analyses 

In deze Masterproef waren er drie mogelijke mediatoren die werden onderzocht, zoals 

visueel voorgesteld in Figuur 5. Als eerste werd, evenals in het onderzoek van Vansteenkiste 

en collega’s (2010a), de mediërende rol van objectivering van de tegenstander onderzocht. Dit 

zowel in de relatie tussen gecontroleerde motieven en fairplay als in de relatie tussen 

prestatietoenaderingsdoelen en fairplay. Taakdoelen werden hier niet in overweging gebracht 

omdat bleek uit de studie van Boardley en Kavussanu (2010) dat taakdoelen een rechtstreeks 

effect hebben op het fairplay gedrag en deze effecten niet hoeven gemedieerd te worden. 

Daarnaast werden ook de wedstrijdpercepties, namelijk werd de wedstrijd aanzien als een 

bedreiging of als een uitdaging, als mogelijke mediatoren onderzocht in de relatie tussen de 

beide motieven (autonoom en gecontroleerd) en de wedstrijdbeleving en prestaties. 

 Om na te gaan of er wel degelijk sprake was van mediatie-effecten werd gebruik 

gemaakt van de Sobeltest (MacKinnon et al., 2002). Om deze analyse te kunnen uitvoeren 

werd in eerste instantie de procedure van Baron en Kenny (1986) gehanteerd. Deze procedure 

bestaat uit vier stappen. In Stap 1 wordt het verband tussen de onafhankelijke variabele en de 

afhankelijke variabelen nagegaan. Daaropvolgend wordt in Stap 2 het verband bekeken tussen 

de onafhankelijke variabele en de mediërende variabele. In Stap 3 wordt het verband 

onderzocht tussen de mediërende variabele en de afhankelijke variabelen terwijl er 

gecontroleerd wordt voor de onafhankelijke variabele. En tot slot, aansluitend bij de vorige 

stap, wordt in Stap 4 het verband nagegaan tussen de onafhankelijke variabele en de 

afhankelijke variabelen, terwijl er gecontroleerd wordt voor de mediërende variabele. 

Wanneer er een significant effect is in Stap 1 en dit verdwijnt in Stap 4 is er sprake van een 

volledige mediatie. Als het significant verband uit Stap 1 wordt gereduceerd na Stap 4, dan is 

er sprake van een gedeeltelijke mediatie. Het is op dat moment dat de Sobeltest ter sprake 

komt en er aan de hand van deze analyse kan worden nagegaan of de reductie van Stap 1 naar 

4 al dan niet significant is. Evenzeer kan de Sobeltest gehanteerd worden als er in Stap 1 geen 

significant direct verband bestaat tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen. De 

analyse wordt dan aangewend om na te gaan of er sprake is van een indirect verband (d.i. een 

samenhang via tussenliggende variabelen). 
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 3.2.1. Objectivering. Een eerste mogelijke mediator was objectivering. Deze werd in 

verband gebracht met twee onafhankelijke variabelen, namelijk gecontroleerde motivatie en 

prestatietoenaderingsdoelen. In Tabel 3 kon al worden waargenomen dat beiden een 

significante positieve correlatie vertoonden met het construct objectivering. Er werd verwacht 

dat objectivering van de tegenstander eerder een samenhang zou vertonen met de fairplay 

uitkomsten dan met de wedstrijdbeleving en de prestaties. 

 Tabel 5a bevat de resultaten van de eerste mediatie-analyse met als onafhankelijke 

variabele de gecontroleerde motivatie die onderliggend is aan de prestatiedoelen. In Stap 1 

waren er positieve, directe verbanden merkbaar tussen gecontroleerde motivatie en irritatie, 

antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en het eigen team. Bij de drie andere 

fairplay maten werden er geen significante verbanden gevonden, waardoor er eventueel later 

slechts sprake kon zijn van een indirect effect. In Stap 2 werd er een positieve en significante 

samenhang gevonden tussen gecontroleerde motivatie en objectivering. Daaropvolgend werd 

in Stap 3 het verband onderzocht tussen objectivering en de fairplay uitkomsten, na controle 

voor de samenhang tussen gecontroleerde motivatie en de fairplay uitkomsten. In deze stap 

werden opnieuw drie positieve relaties teruggevonden, namelijk met irritatie, antisociaal 

gedrag ten opzichte van de tegenstander en ten aanzien van het eigen team, alsook een 

negatieve relatie met prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander.  

Tot slot werd in Stap 4 het verband nagegaan tussen gecontroleerde motivatie en de 

fairplay uitkomsten, terwijl er gecontroleerd werd voor de samenhang tussen objectivering en 

de fairplay uitkomsten. In deze laatste stap was er geen enkel significant resultaat meer 

waarneembaar, wat een positieve indicatie was voor mediatie. Om na te gaan of deze 

reducties significant waren, werd er gebruik gemaakt van de Sobeltest. De test leverde een 

significant resultaat op voor irritatie en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander, 

alsook een marginaal significant resultaat voor antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen 

team. Evenzeer kon de Sobeltest gehanteerd worden als er in Stap 1 geen significant verband 

waarneembaar was. Er kon dan enkel nog sprake zijn van een indirect verband. Tabel 5a toont 

aan dat dit het geval was voor prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander.  

Kort samengevat werd de relatie tussen gecontroleerde motivatie en irritatie, 

antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en ten aanzien van het eigen team 

volledig gemedieerd door objectivering. Verder was er ook een indirect verband tussen 

gecontroleerde motivatie en prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team via 

objectivering. 
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  Noot. Mediator: Objectivering; 
+
 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 

 

 In een tweede mediatie-analyse met objectivering werden prestatietoenaderingsdoelen 

als onafhankelijke variabele gehanteerd. De resultaten hiervan zijn waar te nemen in Tabel 5b. 

Kijkend naar Stap 1 waren er maar twee directe relaties tussen prestatietoenaderingsdoelen en 

de fairplay uitkomsten. Er was namelijk een positief verband met antisociaal gedrag ten 

opzichte van de tegenstander en met het al dan niet krijgen van een gele kaart gedurende de 

wedstrijd. In Stap 2 werd er een positieve en significante samenhang gevonden tussen 

prestatietoenaderingsdoelen en objectivering. Vervolgens werd in Stap 3 het verband 

onderzocht tussen objectivering en de fairplay uitkomsten, na controle voor de samenhang 

tussen prestatietoenaderingsdoelen en de fairplay uitkomsten. In deze stap werden er drie 

positieve relaties teruggevonden met irritatie, antisociaal gedrag ten opzichte van de 

tegenstander en ten aanzien van het eigen team. Tot slot werd in Stap 4 het verband nagegaan 

tussen prestatietoenaderingsdoelen en de fairplay uitkomsten, terwijl er gecontroleerd werd 

voor de samenhang tussen objectivering en de fairplay uitkomsten. In deze laatste stap was er 

één negatief significant resultaat waarneembaar met antisociaal gedrag ten aanzien van het 

eigen team, de twee positief significante resultaten uit Stap 1 waren hier dus verdwenen.  

Om na te gaan of deze reductie significant was, werd er gebruik gemaakt van de 

Sobeltest. De test leverde een significant resultaat op voor antisociaal gedrag ten opzichte van 

de tegenstander maar niet voor de gele kaarten. Dit wil zeggen dat enkel de relatie tussen 

prestatietoenaderingsdoelen en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander volledig 

gemedieerd werd door objectivering en dat er geen sprake was van mediatie bij het al dan niet 

 Gecontroleerde motivatie onderliggend aan prestatiedoelen 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobeltest 

Fairplay      

     Irritatie .19* .37** .23** .11 2.45* 

     Antisociaal tegenstander .22** .37** .33** .10 3.10** 

     Antisociaal team .17* .37** .17* .11 1.85+ 

     Prosociaal tegenstander -.04 .37** -.18* .03 -1.98* 

     Prosociaal team -.09 .37** -.01 -.09 -.20 

     Gele kaarten .13 .37** .10 .09 .98 

Tabel 5a.  Gestandaardiseerde Regressiecoëfficiënten van een Mediatie-analyse met Gecontroleerde

 Motivatie Onderliggend aan Prestatiedoelen als Onafhankelijke Variabele, Objectivering

 als Mediërende Variabele en Fairplay-uitkomsten als Afhankelijke Variabelen. 
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verkrijgen van een gele kaart gedurende de match. Vervolgens kon er aan de hand van de 

Sobeltest ook gekeken worden naar indirecte verbanden. Dit leverde twee significante 

resultaten op met irritatie en antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen team en ook een 

negatief significant verband met prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander. 

Kort samengevat werd de relatie tussen prestatietoenaderingsdoelen en antisociaal 

gedrag ten opzichte van de tegenstander volledig gemedieerd door objectivering. Verder 

waren er ook indirecte verbanden tussen prestatietoenaderingsdoelen en irritatie, antisociaal 

gedrag ten aanzien van het eigen team en prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander 

via objectivering. 

 

          

       Noot. Mediator: Objectivering; 
+
 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 

 

 3.2.2. Uitdaging. Een tweede mogelijke mediator was uitdaging. Deze werd in 

verband gebracht met twee onafhankelijke variabelen, namelijk gecontroleerde motivatie en 

autonome motivatie. Er werd verwacht dat de wedstrijd zien als een uitdaging eerder een 

relatie zou vertonen met de prestaties en wedstrijdbeleving dan met het fairplay gedrag.  

 Als eerste werd er gekeken naar gecontroleerde motivatie onderliggend aan de 

prestatiedoelen als onafhankelijke variabele. Deze bleek in Stap 1 negatief samen te hangen 

met de coachbeoordeling op technisch (β = -.23, p < .05) en tactisch vlak (β = -.22, p < .05). 

Verder werd er ook een positieve samenhang waargenomen met stress (β = .19, p < .05). 

Vervolgens in Stap 2 werd er geen significant verband gevonden tussen autonome motivatie 

en de mediator uitdaging (β = .10, n.s.). Hierdoor was niet voldaan aan de voorwaarden voor 

mediatie en werden er geen verdere mediatie-analyses met betrekking tot gecontroleerde 

motivatie en uitdaging uitgevoerd.  

 Prestatietoenaderingsdoelen 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobeltest 

Fairplay      

     Irritatie .05 .42** .31** -.09 2.82** 

     Antisociaal  tegenstander .17* .42** .36** .02 3.48** 

     Antisociaal team -.08 .42** .30** -.21* 2.80** 

     Prosociaal tegenstander -.06 .42** -.18 .02 -1.76+ 

     Prosociaal team .02 .42** -.06 .05 -.60 

     Gele kaarten .18* .42** .07 .15 .98 

Tabel 5b.   Gestandaardiseerde Regressiecoëfficiënten van een Mediatie-analyse met 

Prestatietoenaderingsdoelen als Onafhankelijke Variabele, Objectivering als 

Mediërende Variabele en Fairplay-uitkomsten als Afhankelijke Variabelen. 
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 In een tweede mediatie-analyse met uitdaging werd autonome motivatie onderliggend 

aan prestatiedoelen als onafhankelijke variabele gehanteerd. In Stap 1 werd er maar één 

direct, positief verband waargenomen tussen autonome motivatie en de intentie om bij te 

trainen (β = .41, p < .01). In Stap 2 werd er een positieve en significante samenhang gevonden 

tussen autonome motivatie en uitdaging (β = .67, p < .01). Vervolgens werd in Stap 3 het 

verband onderzocht tussen uitdaging als mediator en de prestaties/ wedstrijdbeleving en dit na 

controle voor de samenhang tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabelen. 

In deze stap werd er geen enkele significante relatie teruggevonden. Dit wil zeggen dat de 

mediator geen uniek effect had op de prestaties en wedstrijdbeleving en de mediatie-analyse 

hier gestopt kon worden. Er was geen sprake van mediatie of zelf van een indirect verband. 

 Concluderend kan gesteld worden dat uitdaging niet als een mediator fungeert in de 

relatie tussen motieven onderliggend aan prestatiedoelen en de prestaties/wedstrijdbeleving 

van de voetbalspelers. 

 

 3.2.3. Bedreiging. Een laatste mogelijke mediator was bedreiging. Deze werd, net 

zoals uitdaging, in verband gebracht met gecontroleerde en autonome motivatie. Er werd ook 

hier verwacht dat de wedstrijd zien als een bedreiging eerder een relatie zou vertonen met de 

prestaties en wedstrijdbeleving dan met het fairplay gedrag.  

Als eerste werd er gekeken naar autonome motivatie onderliggend aan de 

prestatiedoelen als onafhankelijke variabele. In Stap 1 bleek enkel intentie om bij te trainen  

(β = .41, p < .01) samen te hangen met autonome motivatie. Vervolgens werd in Stap 2 geen 

significant verband gevonden tussen autonome motivatie en de mediator bedreiging (β = .02, 

n.s.). Hierdoor was niet voldaan aan de voorwaarden voor mediatie en werden er ook geen 

verdere mediatie-analyses uitgevoerd. 

 In een laatste mediatie-analyse werd gekeken of bedreiging als mediator kon fungeren 

in de relatie tussen gecontroleerde motivatie onderliggend aan de prestatiedoelen en de 

prestaties en wedstrijdbeleving. Deze resultaten zijn te vinden in Tabel 5c. Wat 

gecontroleerde motieven betrof, werden in Stap 1 twee negatieve relaties gevonden met de 

coachbeoordeling op technisch en tactisch vlak, alsook een positieve samenhang met stress. 

Vervolgens werd in Stap 2 een positieve en significante samenhang gevonden tussen 

gecontroleerde motivatie en bedreiging. In Stap 3 werd het verband onderzocht tussen 

bedreiging als mediator en de prestaties / wedstrijdbeleving en dit na controle voor de 

samenhang tussen gecontroleerde motivatie en de prestaties / wedstrijdbeleving. In deze stap 

waren er twee significante relaties, namelijk een negatieve relatie met tactiek zoals beoordeeld 
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door de coach en een positieve relatie met stress. In de laatste stap werd het verband nagegaan 

tussen gecontroleerde motivatie en de prestaties / wedstrijdbeleving, gecontroleerd voor de 

samenhang tussen bedreiging en de prestaties / wedstrijdbeleving. In deze vierde stap was er 

van de oorspronkelijke drie relaties uit Stap 1 geen sprake meer, wat opnieuw een positieve 

indicatie was voor het vinden van mediatie-effecten.  

Om na te gaan of de reductie van Stap 1 naar Stap 4 significant was, werd er gebruik 

gemaakt van de Sobeltest. De test leverde een significant resultaat op voor stress en de 

coachbeoordeling met betrekking tot tactiek, evenals een marginaal significant resultaat voor 

de coachbeoordeling van de technische prestatie. Kijkend naar de indirecte verbanden, werd 

er een marginaal significant effect gevonden voor tevredenheid met de eigen prestatie. 

Samengevat werd de relatie tussen gecontroleerde motivatie en stress, tactiek en 

techniek zoals beoordeeld door de coach volledig gemedieerd door bedreiging. Er was 

eveneens een indirect verband tussen gecontroleerde motivatie en tevredenheid met de eigen 

prestatie via bedreiging. 

 

 

Tabel 5c.  Gestandaardiseerde Regressiecoëfficiënten van een Mediatie-analyse met Gecontroleerde 

Motivatie Onderliggend aan Prestatiedoelen als Onafhankelijke Variabele, Bedreiging 

als Mediërende Variabele en Prestaties en Wedstrijdbeleving als Afhankelijke 

Variabelen. 

        Noot. Mediator: Bedreiging; 
+
 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

 

 

 
 

 

 

 Gecontroleerde motivatie onderliggend aan prestatiedoelen 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobeltest 

Prestatie      

     Tevredenheid resultaat -.01 .40** -.04 .00 -.35 

     Tevredenheid prestatie .03 .40** -.18 .09 -1.64+ 

     Technisch coach -.23* .40** -.17 -.18 -1.77
+
 

     Fysiek coach  -.09 .40** -.09 -.06 -.79 

     Tactiek coach -.22* .40** -.27** -.14 -2.50* 

     Intentie bij te trainen .09 .40** .08 .06 .78 

Wedstrijdbeleving      

     Plezier -.07 .40** -.11 -.04 -1.07 

     Stress .19* .40** .83** -.06 4.62** 
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4. Supplementaire Analyses 

 Aanvullend bij bovenstaande analyses ging onze interesse ook uit naar de rol van 

financiële vergoeding binnen de voetbalwereld. Vaak is het financiële aspect een groot taboe 

en weten voetbalspelers niet van elkaar wat ze verdienen. In de voormeting werd gepolst naar 

het bedrag die werd verkregen bij winst, gelijkspel en eventueel verlies. Het invullen van een 

bedrag was geen verplichting en werd door vele spelers opengelaten. Onderstaande mediatie-

analyse betrof dan ook een beperkt deel van de steekproef. Van de honderdzesenveertig 

deelnemers, hadden er achtenzeventig hun financiële vergoeding ingevuld. In de analyses 

werd het gemiddelde berekend voor de vergoeding bij winst en gelijkspel. Dit bedrag 

varieerde van 0 tot 185 euro (M = 31.09, SD = 42.83). 

 De financiële vergoeding werd in deze supplementaire analyse als onafhankelijke 

variabele beschouwd van objectivering, bedreiging, stress en fairplay gedrag, met als 

mogelijke mediator gecontroleerde motivatie. De keuze voor deze mediator kwam er doordat 

een financiële vergoeding als externe regulatie kan aanschouwd worden, waarbij mensen 

gemotiveerd zijn om te voldoen aan de externe eisen en in dit geval een beloning te verkrijgen 

(Vansteenkiste et al., 2010b). De keuze van de afhankelijke variabelen was gebaseerd op de 

correlaties die terug te vinden zijn in Tabel 3. Daarbij kan worden opgemerkt dat 

gecontroleerde motivatie een sterke positieve samenhang vertoonde met objectivering           

(r = .37, p < .01), bedreiging (r = .40, p < .01), antisociaal gedrag ten opzichte van de 

tegenstander (r = .23, p < .01) en stress (r = .30, p < .01). 

 Tabel 6 bevat de resultaten van de mediatie-analyses. In Stap 1 waren er positieve 

(marginaal) significante verbanden merkbaar tussen een financiële vergoeding en alle vier de 

afhankelijke variabelen. In Stap 2 werd er een positieve en significante samenhang gevonden 

tussen een financiële vergoeding en gecontroleerde motivatie. Daaropvolgend werd in Stap 3 

het verband onderzocht tussen gecontroleerde motivatie en de vier afhankelijke variabelen, na 

controle voor de samenhang tussen de financiële vergoeding en de afhankelijke variabelen. In 

deze stap werden opnieuw positieve relaties teruggevonden met elke afhankelijke variabele. 

Tot slot werd in Stap 4 het verband nagegaan tussen de financiële vergoeding en de 

afhankelijke variabelen, terwijl er gecontroleerd werd voor de samenhang tussen 

gecontroleerde motivatie en de afhankelijke variabelen. In deze laatste stap was er enkel nog 

een significant resultaat voor stress waarneembaar, de andere drie relaties waren dus 

verdwenen.  
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Om na te gaan of deze reducties significant waren, werd gebruik gemaakt van de 

Sobeltest. De test leverde een significant resultaat op voor bedreiging en objectivering, 

evenals een marginaal significant resultaat voor antisociaal gedrag ten opzichte van de 

tegenstander. Samengevat kan gesteld worden dat de relatie tussen een financiële vergoeding 

en bedreiging, objectivering en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander volledig 

gemedieerd werd door gecontroleerde motivatie. De Sobeltest voor stress was eveneens 

significant wat betekent dat gecontroleerde motivatie hier een partiële mediator was in de 

relatie tussen een financiële vergoeding en stress, aangezien er in Stap 4 nog sprake was van 

een significante relatie.  

 Het krijgen van een financiële vergoeding speelde dus wel degelijk een grote rol bij de 

wedstrijdpercepties, alsook bij het fairplay gedrag ten opzichte van de tegenstander en de 

hoeveelheid stress die ervaren werd tijdens de match. Deze relaties werden volledig of 

partieel gemedieerd door gecontroleerde motivatie, wat opnieuw een aanwijzing is dat de 

onderliggende motieven zeker een grote rol spelen in de verklaring van de verschillende 

afhankelijke variabelen. 

 

    Noot. Mediator: Gecontroleerde motivatie; 
+
 p < .10. * p < .05. ** p < .01. 

  

 Financiële vergoeding 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobeltest 

      

Bedreiging .28* .29** .59** .10 2.32* 

Objectivering .28* .29** .38** .16 2.05* 

Antisociaal tegenstander .22+ .29** .27* .14 1.74+ 

Stress .34** .29** .42** .22* 2.31* 

      

Tabel 6.   Gestandaardiseerde Regressiecoëfficiënten van een Mediatie-Analyse met Financiële 

Vergoeding als Onafhankelijke Variabele, Gecontroleerde Motivatie onderliggend aan 

Prestatiedoelen als Mediërende Variabele en Bedreiging, Objectivering, Antisociaal 

Gedrag ten opzichte van de Tegenstander en Stress als Afhankelijke Variabelen. 



 

64 
 

DISCUSSIE 

 In deze Masterproef werd er verder onderzoek gedaan naar een vrij nieuw en groeiend 

onderzoeksdomein binnen de PDT door de redenen die een voetbalspeler heeft om een 

bepaald prestatiedoel na te streven los te koppelen van de eigenlijke prestatiedoelen en hun 

onafhankelijke bijdrage in de voorspelling van het sport functioneren na te gaan. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van een combinatie van de ZDT (Deci & Ryan, 2000) en het werk van 

Elliot en McGregor (2001) binnen de PDT. De geformuleerde doelen en onderliggende 

redenen werden in verband gebracht met drie categorieën van afhankelijke variabelen: 

wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay.  

Er werden twee centrale onderzoeksvragen getoetst in de analyses. Enerzijds werd aan 

de hand van regressieanalyses gekeken naar de toegevoegde waarde van de prestatiedoelen, 

onderliggende motieven en gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd ter verklaring 

van de afhankelijke variabelen (Onderzoeksvraag 1). Anderzijds werd er gekeken naar 

mogelijke mediatoren in de relatie tussen prestatiedoelen en motieven en de afhankelijke 

variabelen (Onderzoeksvraag 2). Bij de bespreking van deze resultaten werd een analoge 

onderverdeling gemaakt op basis van deze twee onderzoeksvragen. Daarnaast werd ook nog 

een supplementaire analyse uitgevoerd om de rol van het verkrijgen van een financiële 

vergoeding in de voetbalwereld in kaart te brengen (Onderzoeksvraag 3). 

 In de discussie zal naast een kritische analyse van de gevonden resultaten, de 

resultaten ook in verband worden gebracht met eerder uitgevoerd onderzoek, alsook 

besproken worden welke beperkingen er aan de huidige studie verbonden zijn. Ten slotte 

worden nog enkele suggesties voor verder onderzoek in dit domein gegeven en wordt er een 

algemene conclusie geformuleerd. 

 

1. Unieke Verbanden van Motivationele Variabelen en Gepercipieerde Coaching 

 De eerste onderzoeksvraag in deze Masterproef ging na welke toegevoegde waarde de 

prestatiedoelen, onderliggende motieven en gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd 

hadden op de afhankelijke variabelen. Dit wordt in de volgende paragrafen verder besproken 

en kan worden onderverdeeld in drie onderdelen. (1) Wat streeft een voetbalspeler na 

(prestatiedoelen), (2) waarom wordt dit nagestreefd (motieven) en (3) welke invloed heeft de 

gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd. Deze drie zaken worden in verband 

gebracht met de wedstrijdbeleving, de prestaties en het fairplay gedrag. Een samenvatting van 

de gevonden resultaten uit de regressieanalyses is gegeven in Tabel 7. 
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Tabel 7. Overzicht van de Significante Bèta Coëfficiënten in de Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyses. 

     Noot. (-) wijst op een negatief verband en (+) wijst op een positief verband teruggevonden in de meervoudige hiërarchische regressieanalyses.

 Prestatiedoelen Motieven Coach 

 Taaktoenadering Taakvermijding Prestatievermijding Prestatietoenadering Autonoom Gecontroleerd 
Autonomie 

ondersteunend 
Controlerend 

                   

   Objectivering   /   /   / + + /  / + / / / 

   Uitdaging +  / +  /   /   / + /  / / / 

   Bedreiging  - /   /   / - - /  / + / / / 
                   

  Stap 1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 
                   

  Fairplay                    
       Antisociaal tegenstander -         + + +   + + +  
       Antisociaal team -              + +  + 
       Prosociaal tegenstander                 + - 
       Prosociaal team       - - -    + +   + - 
       Irritatie - - -            +    
       Fairplay coach + +        - - -       
       Gele kaart                   
  Prestatie                   
       Tevredenheid resultaat                 -  
       Tevredenheid prestatie          +        - 
       Intentie bij trainen +         +   + +   +  
       Technisch coach               -   - 
       Fysiek coach                  - 
       Tactisch coach               - -  - 
  Wedstrijdbeleving                   
       Plezier       - - -         - 
       Stress          - - -   + + + + 
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1.1. Soort Prestatiedoelen 

 Op basis van het 2x2 raamwerk van de PDT (Elliot & McGregor, 2001) kon een 

voetbalspeler vier verschillende prestatiedoelen nastreven, namelijk taaktoenaderingsdoelen, 

taakvermijdingsdoelen, prestatietoenaderingsdoelen en prestatievermijdingsdoelen. Uit de 

resultaten van Tabel 7 kan worden afgeleid dat toenaderingsdoelen de meeste relaties 

vertoonden met de afhankelijke variabelen. 

 Zo hingen taaktoenaderingsdoelen, zoals geformuleerd door voetbalspelers voor de 

wedstrijd, samen met grote percepties van uitdaging, zoals ervaren voor de wedstrijd, en 

minder antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en het eigen team alsook minder 

irritatie gedurende de wedstrijd, zoals gerapporteerd na de wedstrijd. Deze aspecten werden 

eveneens opgemerkt door de coach. Spelers met een sterkere taaktoenaderingsoriëntatie 

verkregen een positieve beoordeling op het fairplay gedrag. Tot slot gingen 

taaktoenaderingsdoelen ook samen met een grotere intentie om bij te trainen gedurende de 

week na de wedstrijd. Deze resultaten zijn volledig in lijn met eerder onderzoek (o.a. 

Boardley & Kavussanu, 2009) en suggereren dat het echt gefocust blijven op het beheersen 

van de taak als een “medicijn” kan gelden tegen het vertonen van antisociaal gedrag op het 

voetbalveld, zowel ten opzichte van het eigen team als de tegenstander. De sterkere intentie 

om bij te trainen sluit ook aan bij de taakfocus, daar een training bij uitstek een ogenblik is 

waarop de vaardigheden verder kunnen ingeoefend en geperfectioneerd worden. Merk wel op 

dat van deze vijf initiële verbanden er maar één stand hield na het invoegen van de 

onderliggende motieven, namelijk de verminderde irritatie. De positieve relatie met de goede 

coachbeoordeling van het fairplay gedrag verdween na toevoeging van de coachingsstijl. 

 De resultaten voor taaktoenaderingsdoelen staan in enige mate in contrast met deze 

voor prestatietoenaderingsdoelen. Deze doelen hingen weliswaar samen met minder 

percepties van bedreiging voor de wedstrijd maar gingen wel gepaard met een meer 

objectiverende houding ten opzichte van de tegenstander vooraleer men het veld opstapte. 

Verder hingen ze samen met meer antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en dit 

werd ook opgemerkt door de coach die een mindere score gaf op het fairplay gedrag. 

Daarnaast waren er wel een positieve verbanden tussen de prestatietoenaderingsdoelen en 

tevredenheid met de eigen prestatie, een grotere intentie om bij te trainen en een verminderde 

ervaring van stress tijdens de wedstrijd. Kortom, gefocust zijn op het beter presteren dan de 

tegenstander heeft een gemengd patroon van correlaten: het zelfvertrouwen dat deze spelers 

typeert kan misschien verklaren waarom ze minder stress ervaren en een grotere 
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prestatietevredenheid vertonen (hoewel ze in de ogen van de coach niet beter presteren). 

Langs de andere kant blijkt deze prestatiefocus ten koste te gaan van het fairplay gedrag. Van 

de vijf verbanden hielden er drie stand na het invoegen van de onderliggende motieven en 

coachingsstijl, namelijk het antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander, de lagere 

coachbeoordeling van fairplay en het ervaren van minder stress.  

 In tegenstelling tot de toenaderingsdoelen, vertoonden de vermijdingsdoelen heel wat 

minder verbanden met de afhankelijke variabelen. Zo gingen de taakvermijdingsdoelen met 

geen enkele afhankelijke variabele samen en gingen de prestatievermijdingsdoelen enkel 

samen met minder prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team en ook minder 

plezierbeleving. Beide relaties hielden stand na invoeging van de onderliggende motieven en 

coachingsstijl. 

 In lijn met voorgaand onderzoek (Adie, Duda & Ntoumanis, 2010; Vansteenkiste et 

al., 2014a) kon hypothese 1a deels bevestigd worden in die zin dat taaktoenaderingsdoelen 

samen gaan met een heleboel gewenste afhankelijke variabelen. Daarentegen vertoonde het 

nastreven van vermijdingsdoelen enkele verbanden met ongewenste afhankelijke variabelen. 

Het nastreven van prestatietoenaderingsdoelen had in deze studie een dubbel effect, enerzijds 

vertoonde het verbanden met meer antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en 

werd dit ook gerapporteerd door de coach. Anderzijds waren er ook gewenste uitkomsten 

zoals het ervaren van minder stress, meer tevreden met de eigen prestatie en meer intentie om 

bij te trainen. Deze gemengde effecten werden eerder al terug gevonden in een sportcontext 

en voldeden dus aan de verwachtingen (Vansteenkiste et al., 2010a). Elliot en Conroy 

verklaarden in 2005 al dat prestatietoenaderingsdoelen ook konden leiden tot gewenste 

uitkomsten maar in mindere mate dan de taaktoenaderingsdoelen. Het is dan ook van belang 

deze gemengde effecten van de prestatietoenaderingsdoelen verder te onderzoeken en te 

kijken of dit ook terug te vinden is in andere individuele als team competitiesporten. 
 

1.2. Waarom 

 Het nastreven van een bepaald prestatiedoel kan verschillende redenen met zich 

meebrengen. De onderliggende motieven werden in deze Masterproef geoperationaliseerd aan 

de hand van de ZDT (Deci & Ryan, 2000). Volledig in lijn met het recente onderzoeksdomein 

(Vansteenkiste et al., 2014b) kan worden opgemerkt in Tabel 7 dat de motieven heel wat 

unieke verbanden vertoonden met de afhankelijke variabelen en dus extra variantie 

voorspelden bovenop de gestelde prestatiedoelen. Op deze manier kan de gemaakte assumptie 

in hypothese 1b bevestigd worden. 
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 Autonome motivatie vertoonde, zoals verwacht, vooral een samenhang met gewenste 

uitkomsten. Voor de wedstrijd werd de match meer gepercipieerd als een uitdaging en na de 

wedstrijd rapporteerden de voetbalspelers meer prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen 

team en ook meer de intentie om bij te trainen. Deze relaties bleven behouden na invoeging 

van de gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd. Het was vooral gecontroleerde 

motivatie die vele verbanden vertoonde, maar dan met ongewenste uitkomsten. Zo zal een 

voetbalspeler die op een gecontroleerde wijze een prestatiedoel nastreefde voorafgaand de 

wedstrijd de match meer percipiëren als een bedreiging, alsook de tegenstander aanschouwen 

als een object. Na de wedstrijd rapporteerde men meer antisociaal gedrag zowel ten opzichte 

van de tegenstander als het eigen team, alsook meer irritatie tijdens de wedstrijd. Daarnaast 

ging gecontroleerde motivatie ook samen met een minder goede coachbeoordeling op vlak 

van techniek en tactiek en ten slotte zal de speler ook meer stress ondervinden tijdens de 

wedstrijd. Van deze zes verbanden waren er twee die verdwenen na invoeging van de 

gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd, namelijk irritatie en de coachbeoordeling 

over de technische prestatie van de voetbalspelers. 

 Aan de hand van deze resultaten kon hypothese 1c deels bevestigd worden in die zin 

dat autonome regulatie samenhing met bepaalde gewenste afhankelijke variabelen (o.a. 

prosociaal gedrag) en gecontroleerde regulatie samenhing met andere meer ongewenste 

afhankelijke variabelen (o.a. antisociaal gedrag). Dit is ook het patroon die verwacht werd op 

basis van het onderzoek van Vansteenkiste et al. (2010a). Het is dus belangrijk voor de 

voetbalspelers dat ze blijven plezier hebben in het spel en ze hun doelen willen bereiken 

zonder hierdoor druk van buiten af te ondervinden of zichzelf te willen bewijzen. 

In Tabel 7 kunnen twee belangrijke implicaties worden waargenomen door de 

toevoeging van de onderliggende motieven aan de prestatiedoelen. Enerzijds kan men zien dat 

vijf van de twaalf waargenomen verbanden met de prestatiedoelen niet stand hielden na 

invoeging van de onderliggende motieven. Anderzijds kan ook worden opgemerkt dat de 

onderliggende motieven een hele reeks aan unieke verbanden vertoonden met de variabelen. 

De vraagt rijst hier dan ook of het wel zinvol is om de prestatiedoelen te blijven bestuderen 

als hun effecten zo vaak verdwijnen na het inbrengen van de onderliggende motieven? Uit 

onderzoek van Vansteenkiste et al. (2014a) bleek dat er heel veel variatie is in het nastreven 

van een bepaald prestatiedoel afhankelijk van wedstrijd tot wedstrijd. Dit ging eveneens 

gepaard met andere uitkomsten. Terwijl uit het artikel van Aikaterini, Vansteenkiste, 

Mouratidis en Lens (Manuscript voorgelegd voor publicatie) een sterke correlatie kon worden 

teruggevonden tussen autonome en gecontroleerde motieven in relatie met de verschillende 
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prestatiedoelen. Dit wil zeggen dat de manier waarop een doel gekozen werd niet verschilde 

afhankelijk van het prestatiedoel. Ieder prestatiedoel kon zowel op een autonome of 

gecontroleerde manier worden nagestreefd waardoor het dus belangrijker was te weten op 

welke manier het doel werd nagestreefd dan te weten welk doel er werd nagestreefd 

(Gaudreau, 2012). In dit opzicht kunnen de onderliggende redenen aan prestatiedoelen 

worden aanschouwd als een dispositionele trek die eigen is aan de persoon. Deze bevinding is 

zeker stof voor verder onderzoek en brengt ook directe implicaties mee voor de coachingsstijl 

en hoe hij de voetbalspelers begeleidt. 
 

1.3. Coachingsstijl 

 Naast de prestatiedoelen en hun onderliggende motieven kon ook de gepercipieerde 

coachingsstijl tijdens de wedstrijd een rol spelen in de voorspelling van de afhankelijke 

variabelen. In Tabel 7 kunnen de unieke voorspellers met de verschillende variabelen worden 

afgelezen. Een gepercipieerd controlerende coach tijdens de wedstrijd vertoonde een te 

verwachten patroon en hing samen met meer antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen 

team en minder prosociaal gedrag zowel ten opzichte van de tegenstander als het eigen team. 

De tevredenheid met de eigen prestatie was minder en ook de coach beoordeelde dit zo door 

een minder goede score te geven op zowel de technisch, fysiek, als tactisch geleverde 

prestatie. Tot slot hing controlerend coachen ook samen met minder plezier en het meer 

ervaren van stress tijdens de wedstrijd. 

 Gepercipieerd autonomie-ondersteunend coachen tijdens de wedstrijd vertoonde een 

opmerkelijk patroon, waarvan sommige verbanden niet aansloten bij de verwachtingen. Als 

eerste ging het samen met meer prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en het 

eigen team, alsook met de intentie om bij te trainen. Maar verrassend was ook dat er een 

positieve samenhang was tussen autonomie-ondersteunend coachen en meer antisociaal 

gedrag ten opzichte van de tegenstander, minder tevredenheid met de eigen prestatie en meer 

stress. Een verklaring voor dit patroon kan eventueel gevonden worden in de 

operationalisering van het construct. Het is een vrij nieuwe meting die werd overgenomen uit 

onderzoek van Williams et al. (1996) en aangepast naar de sportcontext. Een herziening van 

deze vragenlijst en replicatieonderzoek zijn dan ook aangewezen.  

 Hypothese 1d kon hierdoor deels bevestigd worden, waarbij de twee verschillende 

coachingsstijlen (Bartholomew et al., 2010) elk een uniek patroon vertoonden met de 

afhankelijke variabelen. Het gevonden patroon bij gepercipieerd autonomie-ondersteunend 

coachen tijdens de wedstrijd was niet geheel in lijn met de verwachtingen. Hypothese 1e kon 
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wel volledig worden bevestigd, namelijk dat de coachingsstijl zorgde voor een unieke 

bijdrage in de voorspelling van de afhankelijke variabelen, waarbij de prestatiedoelen en 

onderliggende motieven toch niet te verwaarlozen zijn.  

De manier van coaching tijdens de wedstrijd bleek van uiterst belang te zijn in dit 

onderzoek en brengt praktische implicaties met zich mee voor de trainers. Uit onderzoek van 

Bartholomew et al. (2010) bleek dat een controlerende coachingsstijl vier verschillende 

motivationele strategieën bevat: gecontroleerd gebruik maken van beloningen, negatieve 

conditionering, intimidatie en overmatige persoonlijke controle. Een trainer die hoopt om zijn 

spelers te motiveren door tijdens de match zijn spelers te intimideren door bijvoorbeeld te 

dreigen met een straftraining of het al dan niet krijgen van een financiële vergoeding, zit 

helemaal op het verkeerde spoor. Het resultaat van deze acties is dat de spelers meer stress 

zullen ervaren en er ook meer antisociaal gedrag ten aanzien van het eigen team zal plaats 

vinden. Men zal meer kritiek hebben op de eigen teamgenoten en anderen de schuld geven 

van mislukte acties. Dit resulteert in minder plezier tijdens de wedstrijd en minder 

tevredenheid met de geleverde prestatie. Het is vooral belangrijk dat een coach gepaste 

feedback geeft die leidt tot het verhogen van de competenties van de voetbalspelers. 

Opbouwende kritiek is zeker aanvaardbaar als goed wordt aangegeven waarom. Zo kan een 

trainer vragen aan twee spelers om te wisselen van positie omdat enkele zaken niet lopen 

zoals verwacht maar hij moet hier ook onmiddellijk bij aangeven waarom hij deze 

positiewissel wil doorvoeren en wat zijn nieuwe verwachtingen zijn. Een ander belangrijk 

aspect waar de coach tijdens de wedstrijd rekening moet mee houden is dat er een 

eensgezindheid is tussen alle spelers. Iedereen moet met de neuzen in dezelfde richting staan 

en favoritisme vanuit de coach zal dit zeker niet ten goede komen. Iedere speler verdient een 

eerlijke kans naargelang zijn competenties (Mageau & Vallerand, 2003). 

 

2. Verklarende Rol van Objectivering en Bedreiging 

Met de tweede onderzoeksvraag in deze Masterproef werd de mediërende rol van 

objectivering, uitdaging en bedreiging onderzocht in de relatie tussen de prestatiedoelen en 

onderliggende motieven en de verschillende afhankelijke variabelen. Meer specifiek werd 

objectivering als mediator gebruikt in de relatie tussen gecontroleerde motivatie/ 

prestatietoenaderingsdoelen en fairplay gedrag. Daarentegen werden de wedstrijdpercepties 

(uitdaging en bedreiging) als mogelijke mediatoren onderzocht in de relatie tussen de beide 

motieven (autonoom en gecontroleerd) en de wedstrijdbeleving en prestaties. 
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2.1. Objectivering 

Een eerste mogelijke mediator was objectivering zoals geformuleerd door Haslam 

(2006). Dit houdt in dat de tegenstander niet meer als een persoon wordt beschouwd maar 

eerder als een object dat uit de weg dient geruimd te worden. Objectivering werd in verband 

gebracht met twee onafhankelijke variabelen, namelijk gecontroleerde motivatie en 

prestatietoenaderingsdoelen. Er werd verwacht dat een objectiverende attitude ertoe kan 

leiden tot antisociaal gedrag als gelegitimeerd wordt gezien en het dus een samenhang zou 

vertonen met de fairplay uitkomsten. 

In deze studie werd een verdere uitbreiding gedaan van het onderzoek van 

Vansteenkiste et al. (2010a) naar de mediërende rol van objectivering. In hun eerste studie 

keken Vansteenkiste en collega’s (2010) naar de relatie tussen gecontroleerde motieven bij 

het stellen van prestatietoenaderingsdoelen en de samenhang met antisociaal gedrag. Er werd 

een bepaalde richting teruggevonden maar deze was niet significant. Om deze relatie toch te 

kunnen onderzoeken werd er in een tweede studie gebruik gemaakt van objectivering als 

mediator tussen prestatietoenaderingsdoelen/gecontroleerde motieven en antisociaal gedrag. 

Hierbij werd enkel een significant verband gevonden met de gecontroleerde motieven en 

objectivering. Deze relatie werd in dit onderzoek opnieuw onderzocht, alsook het ontbreken 

van een verband tussen de prestatietoenaderingsdoelen en objectivering. 

In de resultatensectie werd teruggevonden dat de relatie tussen gecontroleerde 

motivatie en irritatie, antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander en ten aanzien van 

het eigen team volledig gemedieerd werd door objectivering. Verder was er ook een indirect 

verband tussen gecontroleerde motivatie en prosociaal gedrag ten aanzien van het eigen team 

via objectivering. Deze resultaten bevestigden eerder gevonden samenhang (Vansteenkiste et 

al., 2010a) en breiden het ook verder uit met de toevoeging van enkele nieuwe afhankelijke 

variabelen: de negatieve effecten van objectivering bleven niet beperkt tot de houding ten 

opzichte van de tegenstander, maar deden zich ook voor met betrekking tot de houding ten 

aanzien van het eigen team, alsook werden irritatie en het aantal gele kaarten in rekening 

gebracht. Deze theoretische kennis kan belangrijke implicaties hebben voor de coach. Een 

logische afleiding is dat hoe meer coaches hun spelers onder druk zetten om beter te presteren 

dan de tegenstander, hoe meer voetbalspelers een controlerende regulatie zullen hanteren en 

hoe groter de kans is dat objectivering zal optreden. Dit kan uiteindelijk leiden tot het 

rechtvaardigen van antisociaal gedrag. De link tussen controlerend coachen en het hanteren 

van een gecontroleerde regulatie kan in vervolgonderzoek verder worden geanalyseerd. 
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Verder werd er in tegenstelling tot in het onderzoek van Vansteenkiste et al. (2010a) 

ook een significant resultaat gevonden tussen prestatietoenaderingsdoelen en antisociaal 

gedrag ten opzichte van de tegenstander. Deze relatie werd gemedieerd door objectivering. 

Daarnaast werden er ook drie indirecte verbanden gevonden met irritatie, antisociaal gedrag 

ten aanzien van het eigen team en prosociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander. Bij 

deze variabelen was er geen rechtstreeks verband merkbaar met de prestatietoenaderings-

doelen maar enkel via objectivering. Ook in deze relatie moet de coach dus voorzichtig zijn 

met de doelstellingen die hij voor de wedstrijd stelt. Het nastreven om beter te willen zijn dan 

de tegenstander kan een negatieve impact hebben op het fairplay gedrag. Mogelijks werden in 

deze studie wel significante verbanden gevonden omwille van de verschillende gehanteerde 

methodes in beide onderzoeken. In deze Masterproef worden namelijk herhaalde metingen 

gehanteerd, alsook metingen net voor de wedstrijd terwijl het onderzoek van Vansteenkiste et 

al. (2010a) een éénmalige bevraging was die plaatsvond na de wedstrijd. 

Uit de resultaten kan men concluderen dat Hypothese 2a bevestigd werd. 

Objectivering was een verklarende variabele in de relatie tussen gecontroleerde motivatie/ 

prestatietoenaderingsdoelen en fairplay gedrag.  
 

2.2. Bedreiging 

Andere mogelijke mediatoren in deze studie waren de wedstrijdpercepties, namelijk 

werd de wedstrijd gezien als een uitdaging of een bedreiging. Deze werden in verband 

gebracht met twee onafhankelijke variabelen: gecontroleerde en autonome motivatie. Er werd 

verwacht dat de wedstrijdpercepties een samenhang zouden vertonen met de 

wedstrijdbeleving en de prestaties. 

Uit de resultaten kon worden afgeleid dat uitdaging niet als een mediator fungeerde in 

de relatie tussen motieven onderliggend aan prestatiedoelen en de prestaties/wedstrijdbeleving 

van de voetbalspelers. 

Bedreiging daarentegen kon wel als een mediator aanschouwd worden maar enkel in 

de relatie tussen gecontroleerde motieven en wedstrijdbeleving en prestaties. De relaties 

tussen gecontroleerde motivatie en stress, tactiek en techniek zoals beoordeeld door de coach 

werden volledig gemedieerd door bedreiging. Er was eveneens een indirect verband tussen 

gecontroleerde motivatie en tevredenheid met de eigen prestatie via bedreiging. Dit betekent 

dat als een voetbalspeler vanuit druk uit de omgeving of uit zichzelf een bepaald prestatiedoel 

nastreeft, hij de wedstrijd voordien meer zal aanzien als een bedreiging en hierdoor meer 

stress zal ervaren voor en tijdens de wedstrijd. Dit heeft eveneens een invloed op de tactische 
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en technische prestaties gedurende de match en zal leiden tot het minder ervaren van 

tevredenheid met de eigen prestatie. Aan de hand van deze resultaten kon Hypothese 2b maar 

gedeeltelijk bevestigd worden, aangezien uitdaging niet als mediator fungeerde en bedreiging 

enkel maar medieerde in de relatie tussen gecontroleerde motivatie en de wedstrijdbeleving en 

prestaties. 
 

3. Wat is de Rol van een Financiële Vergoeding? 

 

Naast de twee centrale onderzoeksvragen in deze Masterproef werden er ook een reeks 

supplementaire analyses gedaan naar de rol van financiële vergoeding. Geld is al vaak 

onderzocht geweest in de relatie met intrinsieke motivatie, waarbij het krijgen van een 

financiële vergoeding zou leiden tot een vermindering in intrinsieke motivatie (Deci, Koestner 

& Ryan, 1999). Maar onderzoek naar verbanden met andere uitkomstvariabelen in de 

sportwereld werd nog maar zelden uitgevoerd. White en Sheldon (2014) waagden zich aan 

deze gevoelige materie en vonden dat er verschillen waarneembaar waren in de geleverde 

prestaties afhankelijk van het jaar waarin ze zich bevonden en dit zowel bij basketbalspelers 

als bij baseballspelers. Ze onderzochten het jaar voor het aflopen van het contract (baseline), 

het jaar waarin het contract afliep (en ze zich dus moesten bewijzen; externe motivatie 

aanwezig) en het jaar na aflopen van het contract (externe motivatie niet langer aanwezig). 

Men kon waarnemen dat in het jaar waarin het contract afliep er betere prestaties werden 

geleverd dan in het jaar voordien. Dus, de dreiging geen contractvernieuwing te krijgen 

bevorderde de prestaties. Door de goede prestaties in het jaar waarin het contract afliep, 

kregen ze vaak een beter contract aangeboden en dit ondermijnde de intrinsieke motivatie 

voor hun sport. Sterker nog er kon worden waargenomen dat de prestaties minder waren in 

het jaar na het contractjaar, aangezien er minder belangen met gemengd waren en hun 

contract opnieuw verzekerd was (verdwijnen van externe motivatie). 

Analoog met dit onderzoek werd in deze Masterproef financiële vergoeding als 

onafhankelijke variabele beschouwd, die via de mediator gecontroleerde motivatie een 

verband zou kunnen vertonen met objectivering, bedreiging, stress en fairplay gedrag. Hoewel 

veel spelers weigerachtig waren om mee te delen welke vergoeding ze bij winst of gelijkspel 

kregen, bleek dat de relatie tussen de grootte van de financiële vergoeding en bedreiging, 

objectivering en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander volledig gemedieerd 

werd door gecontroleerde motivatie. Dit houdt in dat als een voetbalspeler een financiële 

vergoeding verwachtte, hij meer op een gecontroleerde wijze zijn doelen nastreefde en dit 
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uiteindelijk leidde tot grote percepties van bedreiging en een objectiverende houding ten 

opzichte van de tegenstanders voorafgaand de wedstrijd. Evenals het meer rapporteren van 

antisociaal gedrag tegenover de tegenstanders na de wedstrijd. Gecontroleerde motivatie 

speelde eveneens een rol in de relatie tussen een financiële vergoeding en stress maar er was 

ook sprake van een rechtstreeks relatie waarbij het krijgen van een vergoeding onmiddellijk 

leidde tot het ervaren van meer stress. Gecontroleerde motivatie was in deze relatie dus een 

partiële mediator. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat voetbalspelers hopen op een 

financiële vergoeding, eventueel als een leuke extraatje, en dit onmiddellijk leidt tot het 

krijgen van meer stress omdat men beseft dat een goede prestatie noodzakelijk is voor het 

winnen van een match en dus het verkrijgen van de vergoeding. 

Hypothese 3 kon dus worden bevestigd. Er waren drie onrechtstreekse verbanden via 

gecontroleerde motivatie in de relatie tussen financiële vergoeding en bedreiging, 

objectivering en antisociaal gedrag ten opzichte van de tegenstander evenals een rechtstreeks 

verband tussen financiële vergoeding en stress. Dit brengt praktische implicaties mee voor de 

clubmanagers. Enerzijds werd al in vele studies aangetoond dat een extrinsieke motivator 

zoals geld een positief effect kan hebben op de geleverde prestaties (zie meta-analyse Jenkins, 

Mitra, Gupta & Shaws, 1998). Anderzijds toonde de meta-analyse van Deci en collega’s 

(1999), in het licht van de ZDT, dat extrinsieke motivators leiden tot een ondermijningseffect 

van de intrinsieke motivatie maar enkel als ze een extrinsieke beloning verwachten. In de 

optiek van de huidige steekproef hadden voetbalspelers de verwachting voor een beloning, 

aangezien ze wisten dat bij winst of gelijkspel ze een financiële vergoeding kregen. Hierdoor 

kon het intrinsieke plezier in het spel verdwijnen en werd men vooral gemotiveerd door het 

nastreven van een financiële beloning. Zoals in de resultaten kan worden waargenomen leidde 

geld wel degelijk tot een gecontroleerde motivatie en ging dit gepaard met een aantal 

ongewenste uitkomsten die het fairplay gedrag zeker niet ten goede kwamen. Verwijzend naar 

de studie van White en Sheldon (2014) moeten clubmanagers ook nadenken over eventuele 

contractverbeteringen of het aantrekken van nieuwe spelers met een beter contract en welke 

effecten dit met zich mee kan brengen. Maar al te vaak kan worden vastgesteld dat op 

professioneel niveau er een toenemende druk is door de verbetering van het contract en dat de 

spelers de verwachtingen niet kunnen inlossen. Deze zelfde mechanismes kunnen zich ook 

afspelen op de lagere niveaus. 
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4. Analyse van het Huidige Onderzoek 

4.1. Het Vernieuwende Karakter en de Sterktes 

Deze Masterproef kan zeker een meerwaarde bieden voor het onderzoek naar de 

onderliggende motieven bij het nastreven van prestatiedoelen in de sportcontext. Er werden 

verbeteringen aangebracht ten opzichte van voorgaande studies binnen dit onderzoeksdomein 

(o.a. Vansteenkiste et al., 2010a; Vansteenkiste et al., 2014a) op zowel methodologisch als 

inhoudelijk vlak. 

Methodologisch werd er gebruik gemaakt van een prospectieve opzet die zorgde voor 

de vermindering van de nadelen die een retrospectieve meting kenmerkt. Omdat de doelen en 

motieven voor de wedstrijd bevraagd werden, konden de antwoorden niet gekleurd worden 

door hun geleverde prestaties. Wedstrijdmotivatie (voor de wedstrijd) en afhankelijke 

variabelen (na de wedstrijd) werden hier dan ook gescheiden van elkaar. Daarnaast werd er 

gewerkt met een longitudinaal design zodat de voetbalspelers vijf wedstrijden lang gevolgd 

werden. Dit had als voordeel dat de metingen niet gebaseerd zijn op een momentopname maar 

de uitkomsten konden variëren over de verschillende wedstrijden heen. Door te werken met 

een geaggregeerde score werd hier dan een gemiddelde van weergeven wat als meer 

representatief kan worden beschouwd dan een enkele meting van de variabelen. Naast de 

zelfrapportage van de spelers werd ook een coachbeoordeling in rekening gebracht, evenals 

een objectieve maat voor het fairplay gedrag. Hiermee werden de gebreken van zelfrapportage 

deels opgevangen. Geobserveerde associaties tussen zelfgerapporteerde variabelen kunnen 

immers gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan gedeelde methode variantie. 

Inhoudelijk werd een nieuwe afhankelijke variabele gecreëerd, namelijk de intentie om 

bij te trainen gedurende de week na de wedstrijd. Ook werd er verder gebouwd op bestaand 

werk (Vansteenkiste et al., 2010a) door de mediërende rol van objectivering te onderzoeken 

alsook een uitbreiding met nieuwe mediatoren, namelijk de wedstrijdpercepties. Een andere 

belangrijke bijdrage was de gepercipieerde coachingsstijl tijdens de wedstrijd bevragen en 

welke effecten dit met zich meebracht bovenop de prestatiedoelen en hun onderliggende 

motieven. Tot slot werd met de supplementaire analyse en nieuwe blik geworpen op de rol 

van het verkrijgen van een financiële vergoeding en kunnen hier zeker aangrijpingspunten 

worden gevonden voor verder onderzoek. 

Naast de sterktes uit dit onderzoek kent deze Masterproef ook enkele beperkingen. 

Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht waarbij er ook onmiddellijk aanbevelingen 

worden gegeven naar verder onderzoek toe.  
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4.2. Beperkingen en Suggesties voor Verder Onderzoek 

4.2.1. Steekproef en causaliteit. Als eerste kan er gekeken worden naar de steekproef. 

Deze studie werd uitgevoerd met elf Vlaamse voetbalclubs gaande van liefhebbersvoetbal tot 

4
e
 nationale. In vergelijking met het aantal actieve voetbalspelers in België was dit een kleine 

steekproef en zijn de resultaten uit dit onderzoek moeilijk te generaliseren naar de ganse 

voetbalpopulatie. Onderzoek op grotere schaal en meer diversiteit tussen de verschillende 

ploegen is dan ook vereist. Eveneens is vervolgonderzoek in een verscheidenheid aan 

individuele- en teamsporten noodzakelijk om de huidige resultaten te kunnen repliceren in 

andere sportdomeinen.  

Naast de beperkte steekproef van elf clubs was ook het aantal personen die effectief de 

voormeting en alle vijf de wedstrijden hadden ingevuld maar 34% van de gehele steekproef. 

Het is evident dat het aantal meegespeelde wedstrijden moeilijk onder controle te houden was 

wegens blessures, niet opgesteld worden door de coach, persoonlijke redenen, etc. Maar 

aangezien er werd gewerkt met geaggregeerde scores vormde dit geen probleem om ook 

spelers op te nemen in de analyses die minder wedstrijden hadden gespeeld.  

Deze Masterproef blijft een correlationele studie ondanks de prospectieve en 

longitudinale opzet. Aangezien er geen manipulaties werden doorgevoerd in de doelen en 

motieven voor de wedstrijd, kon er enkel gekeken worden naar de correlaties tussen de 

verschillende variabelen en hun onderlinge samenhang. Uitspraken omtrent causaliteit konden 

dus niet worden gedaan.  

 

4.2.2. Theoretische beperkingen. Een eerste theoretische beperking betreft het 

gehanteerde kader bij de meting van de prestatiedoelen. De vragenlijst werd opgesteld aan de 

hand van de ‘Achievement Goals Questionnaire for Sport’ (AGQ-S; Conroy et al., 2003) en 

deze kadert binnen het 2x2 raamwerk van Elliot en McGregor (2001). Recent werd er een 

verdere ontwikkeling van dit model voorgesteld door Elliot en collega’s (2011), namelijk het 

3x2 model. Onderzoek op basis van dit model is nog maar nauwelijks uitgevoerd in de 

sportcontext en is dus zeker een piste die verder onderzocht kan worden.  

Verder kan, aangezien het hier een teamsport betreft, niet enkel de vraag gesteld 

worden naar individuele verschillen in het stellen van prestatiedoelen maar kunnen ook 

teamdoelen worden nagestreefd. Deze zullen tevens een impact hebben op het gedrag van de 

spelers. Zo kan verondersteld worden dat als er een discrepantie optreedt tussen de eigen 

prestatiedoelen en de teamdoelen, de teamdoelen op een gecontroleerde wijze zullen worden 
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nagestreefd omdat men druk voelt vanuit het team en de coach om deze doelen te 

bewerkstelligen en zoals blijkt uit deze Masterproef kan dit samenhangen met ongewenste 

uitkomsten. 

Naast de aanbeveling voor het gebruik van een recenter model van de PDT (Elliot et 

al., 2011), kan er ook worden gekeken naar de gehanteerde invulling van de onderliggende 

motieven. In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van de ZDT (Deci & Ryan, 2000) bij het 

invullen van de redenen waarom men een prestatiedoel nastreeft. Maar zoals al werd 

aangehaald tijdens de inleiding werden er door Atkinson (1957) twee diepergaande 

dispositionele motieven voorgesteld, namelijk ‘Need for Achievement’ (behoefte om te 

presteren) en ‘Fear of Failure’ (faalangst). Beide motieven komen niet aan bod in dit 

onderzoek en kunnen eventueel in een vervolgonderzoek worden opgenomen als bijkomende 

mediatoren. 

In de ZDT ten slotte, is er ook een centrale rol weggelegd voor de psychologische 

basisbehoeften, namelijk autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Deci en Ryan 

(2000) stelden dat het internalisatieproces afhangt van de mate waarin de psychologische 

basisbehoeften bevredigd zijn. Door een gebrek aan metingen van deze constructen in de 

vragenlijsten kon bovenstaande assumptie niet verder onderzocht worden. Enkel de 

psychologische basisbehoefte autonomie werd op een onrechtstreekse manier bevraagd door 

de gepercipieerde coachingsstijl van de trainer in kaart te brengen (HCCQ; Williams et al., 

1996 en CCBS; Bartholomew et al., 2010).  

 

4.2.3. Methodologische kwesties. De betrouwbaarheid van het construct uitdaging 

was niet hoog genoeg. In de wedstrijdgebonden premeting werd uitdaging 

(wedstrijdperceptie) gemeten aan de hand van twee items. Deze bleken beiden verschillend te 

laden in de factoranalyse en vertoonden andere correlaties met de afhankelijke variabelen. In 

dit opzicht werd uitdaging gemeten aan de hand van maar één item, namelijk “Ik zie de 

komende wedstrijd als een positieve uitdaging”. Dit omwille van de face validity en de eerder 

gegeven verklaring bij de preliminaire analyses (zie Sectie 2.1.2.). 

Wegens de complexe datastructuur werden de voormetingen in deze studie enkel 

gebruikt ter validatie van de gebruikte vragenlijsten en werd er verder niet gekeken naar de 

link tussen de doelen en motieven aangegeven voor gans het seizoen (voormeting) en de 

specifieke doelen en motieven afhankelijk van wedstrijd tot wedstrijd. 
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Hierbij aansluitend werd in deze Masterproef gebruik gemaakt van een longitudinale 

opzet, welke zou moeten toelaten om intrapersoonlijke evoluties in motivatie en functioneren 

met elkaar in verband te brengen maar dit vereist multilevel analyses die buiten het bestek van 

deze scriptie vielen. Daarom werd er geopteerd om te werken met geaggregeerde scores over 

de wedstrijden heen zodat iedere speler maar één score had per meting die dan het gemiddelde 

vormde van de gegeven antwoorden tijdens de verschillende wedstrijden.  

Een laatste beperking houdt eveneens verband met de geaggregeerde score. De 

prestatiedoelen werden in de wedstrijdgebonden premeting bevraagd aan de hand van een 

continue meting waarbij ieder prestatiedoel gescoord werd op een schaal van 1 (helemaal niet 

akkoord) tot 5 (helemaal wel akkoord). Alsook werd een rangschikkingmethode gehanteerd 

om de prestatiedoelen te ordenen in termen van belangrijkheid. Deze methode kaderde in de 

optiek van de dominante prestatiedoelbenadering van Van Yperen (2006). Vervolgens werd in de 

wedstrijdgebonden premeting gevraagd naar de onderliggende motieven bij het kiezen van 

hun dominante prestatiedoel (het doel die de voetbalspelers bij de rangschikkingmethode op 

“1” hadden geplaatst). Uiteindelijk werd later in de analyses geen gebruik gemaakt van de 

dominante prestatiedoelbenadering maar enkel gewerkt met de geaggregeerde scores van de 

continue bevraging naar de prestatiedoelen. Hierdoor is het dus onmogelijk om te weten op 

welk specifiek prestatiedoel de onderliggende motieven van toepassing zijn. De keuze om met 

de geaggregeerde scores te werken, onwetend op welk prestatiedoel de onderliggende 

motieven van toepassing zijn, kon gelegitimeerd worden op basis van het artikel van 

Aikaterini et al. (Manuscript voorgelegd voor publicatie). In Studie 1 van dit artikel kon 

worden teruggevonden dat er een sterke correlatie bestond tussen de autonome en 

gecontroleerde motieven in relatie met de verschillende prestatiedoelen. Dit wil zeggen dat de 

manier waarop een doel gekozen werd niet verschilde afhankelijk van het prestatiedoel. Ieder 

prestatiedoel kon zowel op een autonome of gecontroleerde manier worden nagestreefd, 

waardoor het dus belangrijker was te weten op welke manier het doel werd nagestreefd dan te 

weten welk doel er werd nagestreefd (Gaudreau, 2012). Op deze manier vormde het geen 

probleem dat voetbalspelers de motieven hadden ingevuld met in hun achterhoofd het 

dominante prestatiedoel, aangezien ieder prestatiedoel een hoge correlatie vertoonde met 

zowel autonome als gecontroleerde motieven. 
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5. Conclusie 

Elliot pleitte in 2005 al voor een conceptuele precisie van het prestatiedoelconstruct 

zodat er meer duidelijkheid ontstond omtrent de inhoud van het concept prestatiedoel. Om 

eenduidigheid te scheppen stelde hij voor om prestatiedoelen te definiëren als het 

eindresultaat van prestatiegedrag en niet meer te kijken naar de onderliggende redenen voor 

het gestelde gedrag. Op deze manier werden de onderliggende redenen van de prestatiedoelen 

gescheiden en konden deze afzonderlijk worden onderzocht (Vansteenkiste et al., 2014b). 

Deze Masterproef bouwde verder aan dit recente onderzoeksdomein en toonde hoopgevende 

resultaten die aangaven dat een juiste weg werd ingeslagen. Zowel de prestatiedoelen als 

onderliggende motieven fungeerden als unieke voorspellers voor de afhankelijke variabelen 

van wedstrijdbeleving, prestaties en fairplay gedrag. Daarmee werd bevestigd dat de manier 

waarop een prestatiedoel wordt nagestreeft (autonoom of gecontroleerd) van groot belang is. 

Daarnaast werd ook de gepercipieerde wedstrijdcoaching in rekening gebracht en kon worden 

opgemerkt dat deze eveneens een invloed had op de afhankelijke variabelen. Als 

voetbalspelers hun coach percipiëren als controlerend zullen ze minder fairplay gedrag 

vertonen, minder tevreden zijn met de eigen prestatie, minder plezier beleven en meer stress 

ervaren tijdens de wedstrijd. Een trainer die hoopt om zijn spelers te motiveren door tijdens de 

match zijn spelers te intimideren door bijvoorbeeld te dreigen met een straftraining of het al 

dan niet krijgen van een financiële vergoeding, zit dan ook helemaal op het verkeerde spoor. 

Tot slot bleek dat het krijgen van een financiële vergoeding onrechtstreeks verband hield (via 

gecontroleerde motivatie) met de wedstrijd percipiëren als een bedreiging, het objectiveren 

van de tegenstander en minder fairplay gedrag, alsook dat er een rechtstreeks verband was 

met stress. Kortom, een financiële vergoeding als motivator bekomt zeker niet altijd de 

gewenste resultaten. 
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BIJLAGE 1: CONTACTBRIEF 
 

 
 
 
 
 

Beste Bestuur, Beste sportliefhebbers, 

 

 

De sportpsychologie is in België dan wel nog vrij onbekend, internationaal is dit een snel 

groeiend vakgebied. In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Gent onder 

begeleiding van Prof. M. Vansteenkiste, willen we de sportpsychologie meer in het daglicht 

stellen en jullie als club hiervan laten proeven. We willen competitieve en recreatieve sporters 

de voordelen laten ervaren van het groeiende vakgebied dat niet langer enkel een privilege is 

voor de grote topclubs. Via onderzoek proberen we aangrijpingspunten te vinden voor de 

praktijk, zodat we sporters en teams kunnen helpen om hun motivatie, enthousiasme en 

prestaties te versterken.  

 

Meer specifiek ben ik in het kader van mijn masterproef op zoek naar geïnteresseerde 

voetbalclubs, die willen meewerken aan een sportpsychologisch onderzoek. Het thema 

voetbal lag voor mij voor de hand, wegens mijn passie voor sport. Concreet ben ik op zoek 

naar teams en hun coach die willen meewerken bij het invullen van een reeks vragenlijsten, 

waarbij gepeild wordt naar de motivatie van voetballers om zich in te spannen voor een 

specifieke wedstrijd. Er wordt nagegaan of de vooropgestelde doelen en motieven van 

voetballers een invloed hebben op hun wedstrijdplezier, stress, prestaties en fair play gedrag. 

Om deze studie zorgvuldig uit te voeren worden de voetballers en hun coach gevraagd om 

gedurende 5 wedstrijden, telkens voor en na de wedstrijd, een korte vragenlijst (circa 3-5 

minuten) in te vullen. 

 

Door deelname aan dit onderzoek krijgen jullie uiteraard de mogelijkheid tot feedback over de 

resultaten van deze thesis en kan er op clubniveau eventueel meer uitleg worden geboden die 

relevant kan zijn voor zowel speler als coach. Professor Vansteenkiste is bereid om ook een 

toelichting te geven over de wijze waarop coaches een motiverende rol kunnen opnemen. 

 

Ik hoop van harte op jullie medewerking! Voor verdere vragen kan u altijd mailen naar 

kimberly.gevaert@ugent.be. 

 

 

Alvast bedankt voor uw tijd. 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

Kimberly Gevaert  

mailto:kimberly.gevaert@ugent.be
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJSTEN 

 

  

De afgenomen vragenlijsten bevatten heel wat gegevens en vragen die later jammer 

genoeg niet verder onderzocht zijn geweest omdat deze niet pasten binnen het bestek van deze 

studie. Evenals is er beslist om niet alle zaken te rapporteren zodat de hoeveelheid 

gepresenteerde informatie beheersbaar bleef en de hoofdfocus op de uitgevoerde analyses lag. 

Enkel de meetinstrumenten met een asterix *** werden geanalyseerd en gerapporteerd in deze 

Masterproef. 
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1. Voormeting 

 

Beste, 

 

In de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid en sociale psychologie doen wij onderzoek 

over de motivatie van voetballers en de mate waarin ze fair-play gedrag vertonen in een 

voetbalwedstrijd. We nodigen je hierbij uit om mee te werken aan dit onderzoek door deze 

vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek kadert binnen mijn thesisonderzoek dat ik uitvoer onder 

begeleiding van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste. 

 

 

Gelieve de volgende richtlijnen indachtig te zijn bij het invullen van de vragenlijst: 

 

 Lees telkens de instructies die bij de stellingen worden vermeld. De meeste stellingen 

moet je beantwoorden door een cijfer te omcirkelen dat weergeeft in welke mate de 

stelling voor jou van toepassing is of in welke mate je het eens bent met de stelling. 

 

 We vragen je de stellingen eerlijk te beantwoorden! Er zijn geen goede of foute 

antwoorden mogelijk, enkel jouw persoonlijk aanvoelen en jouw persoonlijke 

overtuigingen tellen. 

 

 Je kunt er op rekenen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Persoonlijke gegevens kunnen door niemand anders dan mezelf worden ingekeken. 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!  

 

 

 

 

 

 

Kimberly Gevaert   

Prof. Dr. M. Vansteenkiste 
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*** Deel 1: BASISGEGEVENS 

 
 

1) Naam & Voornaam:  ................................................................................................................. ....... 

2) Geslacht: M / V 

3) Geboortedatum: .........../........../............... 

4) Huidige Voetbalclub:  .................................................................................................................. .... 

5) Op welk niveau speelt jouw team in competitie?  .............................................................................  

6) Hoeveel wedstrijden heeft de eerste ploeg dit seizoen al gespeeld?………......................................... 

7) In hoeveel wedstrijden maakte jij deel uit van het basiselftal van de eerste ploeg? ............................  

8) In hoeveel wedstrijden behoorde jij tot de 14 of 15 geselecteerden van de eerste ploeg? ...................  

9) De volgende vragen hebben betrekking op het aantal keren dat je één maal geel kreeg in een 

wedstrijd, twee maal geel en dus rood, direct rood en het aantal dagen dat je geschorst was dit 

seizoen tijdens wedstrijden. Gelieve dit in onderstaande tabel in te vullen. 
 

Aantal gele kaarten Rode kaarten Aantal 

schorsingsdagen 2 x geel Direct rood 

 

 

   

 

10) Hoeveel seizoenen speel je al bij deze club?  ..............................................................................  

11) Hoelang speel je al voetbal?  ......................................................................................................  

12) Hoelang speel je al competitie?  .................................................................................................  

13) Hoeveel uur train je gemiddeld per week? .............................uur/week 

14) Hoeveel bedraagt de financiële vergoeding die je ontvangt (geen verplichting om dit in te vullen)? 

- Verlies:.........................€ 

- Gelijkspel:.............................€ 

- Winst:............................€ 

15) Waren er dit seizoen grote onderbrekingen in jouw trainings- en/of speelactiviteiten? 

o Neen 

o Ja, voor een periode van …..... weken. Wat was de reden voor deze onderbreking? 

o Blessure 

o Niet te combineren met werk/studies/… 

o Andere:……………………………………. 
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Deel 2: JOUW DOELEN EN AMBITIES 

 

Tijdens het voetballen kan je verschillende doelen nastreven. In de volgende vragenlijst word je 
gevraagd om twee doelen met elkaar te vergelijken en aan te geven welk van de twee doelen voor jou 

het belangrijkste is. Dit doe je door een cirkel te trekken rond A of B. 

 

Omcirkel per vraag de letter “A” of “B” 

Tijdens het voetballen is het mijn doel om ….  

1. A … beter te presteren dan mijn 

tegenstanders. 

of B … te vermijden om slechter te presteren 

dan mijn tegenstanders. 

2. A … zo goed te presteren als ik kan. of B … te vermijden om minder goed te 

presteren dan wat ik kan.  

3. A … beter te presteren dan mijn 

tegenstanders. 

of B … zo goed te presteren als ik kan. 

4. A … te vermijden om minder goed te 

presteren dan wat ik kan. 

of B … te vermijden om slechter te presteren 

dan mijn tegenstanders. 

5. A … te vermijden om slechter te 

presteren dan mijn tegenstanders. 

of B … zo goed te presteren als ik kan. 

6. A … te vermijden om minder goed te 

presteren dan wat ik kan. 

of B … beter te presteren dan mijn 

tegenstanders. 

 

 
Hieronder vind je dezelfde vier doelen. Het is de bedoeling dat je deze ordent in termen van 

belangrijkheid. Schrijf het cijfer “1” bij het doel die het meest bij je past en het cijfer “4” bij het doel 

die het minst bij je past. Noteer bij de twee overblijvende doelen het nummer “2” of “3”. 
 

Cijfer van 1 tem 4 Tijdens het voetballen is het mijn doel om … 

 

   

 

beter te presteren dan mijn tegenstanders. 

   

 

te vermijden om minder goed te presteren dan wat ik kan. 

   

 

te vermijden om slechter te presteren dan mijn tegenstanders. 

   

 

zo goed te presteren als ik kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimberly
Getypte tekst
---------------------
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Deel 3: MIJN MOTIVATIE 
 
In wat volgt bevragen we jouw motieven voor het doel dat je op nummer 1 hebt geplaatst in de vorige 

vragenlijst. Je kunt verschillende redenen hebben om dit voor jou belangrijkste doel na te streven. 

Gelieve aan te duiden in welke mate je akkoord gaat met volgende motieven. 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord  Helemaal wel 

akkoord 

 

Ik ben gemotiveerd om …………………………………………................................................ na te 

streven omdat...     (schrijf op de stippellijn het doel dat je hierboven op 1 hebt geplaatst) 
 

1. ik me helemaal in dit doel kan terugvinden. 1 2 3 4 5 

2. ik me dan pas waardevol en speciaal vind. 1 2 3 4 5 

3. ik het plezant vind om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 

4. anderen (trainer, ploegmaten, ouders) me dan pas waarderen. 1 2 3 4 5 

5. ik overtuigd ben van de waarde van dit doel. 1 2 3 4 5 

6. ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 

7. ik er van geniet om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 

8. anderen (trainer, ploegmaten, ouders) me anders bekritiseren. 1 2 3 4 5 

9. ik het uitdagend vind om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 

10. ik hoor te bewijzen dat ik een talentvolle speler ben.  1 2 3 4 5 

11. dit doel aansluit bij mijn idealen.  1 2 3 4 5 

12. anderen (trainer, ploegmaten, ouders) dit van me verwachten. 1 2 3 4 5 

13. 
omdat anderen (trainer, ploegmaten, ouders) me hiertoe verplichten 

en me hiertoe onder druk zetten. 
1 2 3 4 5 

14. ik dit een persoonlijk belangrijk doel vind. 1 2 3 4 5 

15. ik me slecht zou voelen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 

16. omdat ik het leuk vind om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 
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Deel 4: MIJN COACH 
 

Hieronder stellen we je een aantal vragen over de wijze waarop jouw coach naar jou mening jullie 
begeleidt. Gelieve aan te duiden in welke mate je akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord  Helemaal wel 

akkoord 

 

 

 

1. Mijn coach geeft mij keuzes en laat inspraak toe. 1 2 3 4 5 

2. Mijn coach probeert me te motiveren door een beloning te beloven als ik 
goed presteer. 

1 2 3 4 5 

3. Mijn coach is minder vriendelijk als ik de dingen niet op zijn/haar manier 
zie. 

1 2 3 4 5 

4. Mijn coach roept op mij in het bijzijn van anderen om dingen van mij gedaan 
te krijgen. 

1 2 3 4 5 

5. Mijn coach verwacht dat ik mijn sport voorrang geef boven andere 

belangrijke zaken in mijn leven. 
1 2 3 4 5 

6. Mijn coach evalueert me negatief als ik slecht presteer. 1 2 3 4 5 

7. Ik heb het gevoel dat mijn coach begrijpt hoe ik voetbal zie. 1 2 3 4 5 

8. Mijn coach bevestigt zijn vertrouwen in mijn voetbal capaciteiten. 1 2 3 4 5 

9. De enige reden waarom mijn coach mij positief waardeert of beloont, is om 
mij harder te doen werken. 

1 2 3 4 5 

10. Mijn coach ondersteunt me minder als ik niet goed train of presteer. 1 2 3 4 5 

11. Mijn coach dreigt mij te sanctioneren om mij tijdens de training/wedstrijd in 

het gareel te houden. 
1 2 3 4 5 

12. Mijn coach probeert wat ik doe tijdens mijn vrije tijd te controleren. 1 2 3 4 5 

13. Mijn coach veroordeelt mij als ik niet goed presteer. 1 2 3 4 5 

14. Mijn coach luistert naar welke dingen ik graag zou doen. 1 2 3 4 5 

15. Mijn coach moedigt me aan om vragen te stellen. 1 2 3 4 5 

16. Mijn coach looft of beloont mij enkel met het doel om mij tijdens de 
training/wedstrijd scherp te houden.  

1 2 3 4 5 

17. Mijn coach schenkt mij minder aandacht als ik hem/haar ontgoocheld heb. 1 2 3 4 5 

18. Mijn coach intimideert mij om bepaalde dingen van mij gedaan te krijgen. 1 2 3 4 5 

19. Mijn coach probeert tussen te komen in bepaalde aspecten van mijn leven 
buiten het voetbal. 

1 2 3 4 5 

20. Mijn coach laat zich zeer kritisch uit als hij/zij feedback geeft.  1 2 3 4 5 

21. Mijn coach onderwaardeert volgens mij mijn bijdrage aan het team.  1 2 3 4 5 

22. Mijn coach probeert te verstaan hoe ik de dingen zie vooraleer enige 
veranderingen te suggereren.  

1 2 3 4 5 
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Indien je zelf nog opmerkingen of bedenkingen hebt bij mijn thesisonderzoek of over fairplay en 

motivatie in het algemeen, mag je deze hier bijschrijven: 

 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

Hartelijk bedankt voor je deelname aan mijn thesisonderzoek! Ik wens je in de toekomst nog heel veel 

plezier en succes met het voetbal. 
 

Kimberly Gevaert 
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2. Wedstrijdgebonden meting 

  

Beste, 

 

 

De komende vijf wedstrijden werd jullie voetbalclub gevraagd om mee te werken aan een 

onderzoek. We willen jullie graag een reeks vragen voorleggen voor en na de wedstrijd, 

waarbij we bijvoorbeeld nagaan welke doelen je hebt vooropgesteld en hoe je de wedstrijd 

beleefd hebt.  

 

We vragen jou om de vragenlijsten net voor en na de wedstrijd in te vullen. We zijn 

geïnteresseerd in jouw eigen mening en niet in die van anderen. Enkel de onderzoekers zullen 

toegang krijgen tot jouw antwoorden. De coach krijgt hierin geen inzage. We vragen jou dan 

ook om eerlijk te antwoorden, er bestaan immers geen juiste of foute antwoorden. 

 

We beseffen dat het invullen van deze vragenlijsten een inspanning kost, maar het helpt jou 

misschien om ook wat meer stil te staan bij jouw wedstrijd. We hopen via dit onderzoek ook 

sportcoaches beter te kunnen informeren wat motiverende coaching precies inhoudt.  

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!  

 

 

 

 

Kimberly Gevaert    

Prof. Dr. M. Vansteenkiste 
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VOOR DE WEDSTRIJD  
 

 

Deel 1: BASISGEGEVENS 
 

Naam & Voornaam:  ........... .................................................................................................................. 

Geboortedatum: ........../........../............. 

Huidige Voetbalclub:  ..... ……............................................................................................................... 

De hoeveelste wedstrijd van het seizoen is het?................................................................................. 

Wat is jullie huidige ranking?............................................................................................................. 

Hoeveel punten hebben jullie momenteel? ……………………………………………………………… 

Wie is de tegenstander vandaag? ……………………………………………………………………....... 

Op de hoeveelste plaats staat de tegenstander? ………………………………………………………..... 

Wat is het aantal punten in de huidige ranking van de tegenstander?..................................................... 

 

Deel 2: JOUW DOELEN OF AMBITIES 
 

*** Je kan voor de komende wedstrijd heel wat verschillende doelen voorop stellen.  

 

 

 

Tijdens de komende wedstrijd is het mijn doel om... 

 H
el

em
a
a
l 

n
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
eu

tr
a
a
l 

A
k

k
o
o
rd

 

H
el

em
a
a
l 

a
k

k
o
o
rd

 
1. 

te vermijden om minder goed te spelen dan wat ik 
kan. 

1 2 3 4 5 

2. zo goed mogelijk spelen als ik kan. 1 2 3 4 5 

3. 
te vermijden om slechter te spelen dan mijn 

tegenstander. 
1 2 3 4 5 

4. 
beter te spelen dan mijn directe tegenstander in de 

wedstrijd. 
1 2 3 4 5 
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Hieronder vind je dezelfde vier doelen. Het is de bedoeling dat je deze ordent in termen van 

belangrijkheid voor komende wedstrijd. Schrijf het cijfer “1” bij het doel dat het meest past bij deze 

wedstrijd en het cijfer “4” bij het doel dat het minst past bij deze wedstrijd. Noteer bij de twee 
overblijvende doelen het nummer “2” of “3”. 

 

 

Cijfer van 1 tot en met 4 Tijdens de komende wedstrijd is het mijn doel om... 

..................................... te vermijden om minder goed te spelen dan wat ik kan. 

...................................... zo goed mogelijk spelen als ik kan. 

...................................... te vermijden om slechter te spelen dan mijn tegenstander. 

...................................... beter te spelen dan mijn tegenstander in de wedstrijd. 

 
 

 

*** Deel 3: MOTIVATIE 
 

In wat volgt bevragen we jouw motieven voor het doel dat je op nummer 1 hebt geplaatst in de vorige 

vragenlijst. Je kan verschillende redenen hebben waarom dit voor de komende wedstrijd je 
belangrijkste doel is. Gelieve aan te duiden in welke mate je akkoord gaat met volgende motieven. 

 

 

 

 

Ik streef voor komende wedstrijd dit doel na omdat... 

H
el

em
a
a
l 

n
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
eu

tr
a
a
l 

A
k

k
o
o
rd

 

H
el

em
a
a
l 

a
k

k
o
o
rd

 

1. ik me helemaal in dit doel kan terugvinden. 1 2 3 4 5 

2. ik me dan pas waardevol en speciaal vind. 1 2 3 4 5 

3. ik het plezant vind om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 

4. ik het uitdagend vind om dit doel na te streven. 1 2 3 4 5 

5. ik hoor te bewijzen dat ik een talentvolle speler ben. 1 2 3 4 5 

6. 
omdat anderen (trainer, ploegmaten, ouders) me 

hiertoe verplichten en me hiertoe onder druk zetten. 
1 2 3 4 5 

7. ik dit persoonlijk een belangrijk doel vind. 1 2 3 4 5 

8. 
ik me slecht, schuldig of angstig zou voelen wanneer 

ik het niet zou doen. 
1 2 3 4 5 
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*** Deel 4: WEDSTRIJDBELEVING 

 
In de volgende vragenlijst worden een aantal vragen gesteld over jouw wedstrijdperceptie voor de 

komende wedstrijd. Omcirkel het cijfer welke het best op jouw van toepassing is. 

 

 

H
el

em
a

a
l 

n
ie

t 

a
k

k
o

o
rd

 

N
ie

t 

a
k

k
o

o
rd

 

N
eu

tr
a

a
l 

A
k

k
o

o
rd

 

H
el

em
a

a
l 

a
k

k
o

o
rd

 

1. 
ik zie de komende wedstrijd als een positieve 
uitdaging. 

1 2 3 4 5 

2. 

hoe goed ik de tegenstander vandaag ook ken, tijdens 

de wedstrijd is er geen plaats voor 

vriendschappelijkheid. 

1 2 3 4 5 

3. ik ben zenuwachtig voor de komende wedstrijd. 1 2 3 4 5 

4. 
in de komende wedstrijd beschouw ik mijn 

tegenstander als een uit de weg te ruimen object. 
1 2 3 4 5 

5. ik ervaar de komende wedstrijd als een bedreiging. 1 2 3 4 5 

6. 
ik beschouw de tegenstander vandaag niet als een 
persoon, maar als een vijand. 

1 2 3 4 5 

7. 
ik denk er vaak aan hoe het zou zijn als ik het goed 

doe in de komende wedstrijd. 
1 2 3 4 5 

8. ik voel me gestresseerd voor de komende wedstrijd. 1 2 3 4 5 

 

 

*** Deel 5: WEDSTRIJDBESPREKING 

 
Deze laatste vragenlijst gaat over de begeleiding van jouw trainer. Gelieve aan te duiden in welke 

mate je akkoord gaat met de volgende stellingen. 
 

Tijdens de wedstrijdbespreking … 

H
el

em
a
a
l 

n
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
ie

t 

a
k

k
o
o
rd

 

N
eu

tr
a
a
l 

A
k

k
o
o
rd

 

H
el

em
a
a
l 

a
k

k
o
o
rd

 

1. 
liet de trainer duidelijk blijken ontgoocheld te zullen 

zijn bij een zwak resultaat vandaag. 
1 2 3 4 5 

2. 
was de trainer geïnteresseerd om te horen hoe ik de 

wedstrijd zou aanpakken. 
1 2 3 4 5 

3. 
bevestigde de trainer zijn vertrouwen in mijn 

voetbalcapaciteiten. 
1 2 3 4 5 

4. 
liet de trainer zich kritisch uit over voorgaande 

wedstrijden.  
1 2 3 4 5 

5. 
zette de trainer druk door te hameren op een goed 
resultaat.  

1 2 3 4 5 

6. 
moedigde de trainer mij aan om vragen te stellen als 

zaken onduidelijk waren. 
1 2 3 4 5 
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NA DE WEDSTRIJD 

 
 

1) Wat was het resultaat van de wedstrijd? Winst - Verlies – Gelijkspel  
 

2) Wat was de precieze uitslag: ..........- .......... 
 

3) Maakte je vandaag deel uit van het basiselftal van de eerste ploeg? Ja / Nee 
  

4) Ben je vandaag vervangen (na hoeveel minuten)? ……………………………………............... 
 

5) Ben je vandaag ingevallen (na hoeveel minuten)? ……………………………………………... 
 

6) Op welke positie heb je hoofdzakelijk gespeeld? Verdediging – middenveld – aanval  
 

7) Kreeg je vandaag een gele kaart?  0 1  2  
 

8) Kreeg je vandaag een rode kaart? Ja / Neen 
 

 

*** Deel 1: WEDSTRIJDBELEVING 

 
Gelieve de volgende vragen te beantwoorden door een kruisje te plaatsen op de onderstaande 

lijnen. 
 

Voorbeeld: Hoe dankbaar ben ik jullie om deze vragenlijst in te vullen? 

Helemaal niet             X Heel erg 
 

 

1. In welke mate ben je tevreden met het resultaat van de wedstrijd? 
 

Niet tevreden            Heel tevreden 
 

 

2. In welke mate ben je tevreden met jouw persoonlijke prestatie tijdens de wedstrijd? 
 

Niet tevreden            Heel tevreden 
 

 

3. In welke mate had je plezier tijdens de wedstrijd? 
 

Geen plezier             Veel plezier 
 

 

4. In welke mate ben je van plan om je extra in te spannen op training voor volgende wedstrijd? 
 

Helemaal niet            Heel erg 
 

 

 

 

Waarom zou je je inspannen op de training deze week?  
 

H
el
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t 

a
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k
o

o
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N
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t 

a
k

k
o

o
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N
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o
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H
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a

a
l 
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k

k
o

o
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1. omdat de trainer dit van mij verwacht. 1 2 3 4 5 

2. omdat de trainingen deze week plezant zullen zijn. 1 2 3 4 5 

3. om te bewijzen dat ik het waard ben in de ploeg te (blijven) staan. 1 2 3 4 5 

4. omdat ik het zinvol vind bepaalde zaken verder in te oefenen.  1 2 3 4 5 
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Deel 2: DOELEN EN AMBITIES 
 
 

 

 

Tijdens de afgelopen wedstrijd….. 

 H
el

em
a

a
l 

n
ie

t 

a
k

k
o

o
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N
ie

t 

a
k

k
o

o
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N
eu

tr
a

a
l 

A
k

k
o
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H
el

em
a

a
l 

a
k

k
o

o
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1. vermeed ik om minder goed te spelen dan wat ik kan. 1 2 3 4 5 

2. speelde ik zo goed als ik kan. 1 2 3 4 5 

3. 
vermeed ik om slechter te spelen dan mijn 
tegenstander. 

1 2 3 4 5 

4. 
speelde ik beter dan mijn directe tegenstander in de 

wedstrijd. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

*** Deel 3: WEDSTRIJDCOACHING 
 

Tijdens de wedstrijd … 
H

el
em

a
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l 

n
ie

t 

a
k

k
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N
ie

t 

a
k
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o
o
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N
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H
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a
a
l 

a
k

k
o
o
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1. 
liet de trainer zijn ontgoocheling blijken bij een 

minder geslaagde actie. 
1 2 3 4 5 

2. 
gaf de trainer goed aan waarom hij bepaalde zaken 

wou bijsturen.  
1 2 3 4 5 

3. probeerde de trainer mij positief aan te moedigen. 1 2 3 4 5 

4. liet de trainer zich kritisch uit over mijn spel.  1 2 3 4 5 

5. zette de trainer mij onder druk.  1 2 3 4 5 

6. 
gaf de trainer duidelijke instructies hoe ik diende te 
spelen.  

1 2 3 4 5 

7. 
gaf de trainer goed aan hoe ik een spelsituatie kon 

aanpakken. 
1 2 3 4 5 

8. gaf de trainer mij de schuld voor fouten  1 2 3 4 5 

 

 

 

*** Deel 4: FAIR PLAY 
 

 

Afgelopen wedstrijd... N
o

o
it

 

Z
el

d
en

 

S
o

m
s 

V
a

a
k

 

Z
ee

r 

v
a

a
k

 

1. 
werd ik geïrriteerd toen ik benadeeld werd tijdens 

de wedstrijd. 
1 2 3 4 5 

2. heb ik mijn ergernis getoond als iets misliep. 1 2 3 4 5 

3. ervaarde ik heel wat druk. 1 2 3 4 5 

4. was ik gestresseerd. 1 2 3 4 5 
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5. 
vond ik het moeilijk om mijn kwaadheid onder 

controle te houden. 
1 2 3 4 5 

6. was ik zenuwachtig. 1 2 3 4 5 

7. maakten fouten van de scheidsrechter mij kwaad. 1 2 3 4 5 

 

 
Hieronder worden een aantal gedragingen / acties beschreven die je kan stellen tijdens een wedstrijd. 
Omcirkel het cijfer van 1 (helemaal niet) tot 4 (altijd) welke het best weergeeft hoe je gedrag de 

afgelopen wedstrijd was. 

 

 

 

 

 

 

Ik heb tijdens de afgelopen wedstrijd... 
Helemaal 

niet 

Af en 

toe 
Vaak Altijd 

1. een tegenstander bekritiseerd. 1 2 3 4 

2. 
frustratie vertoont bij zwak spel van een 

teamgenoot. 
1 2 3 4 

3. een teamgenoot aangemoedigd. 1 2 3 4 

4. een tegenstander fysiek geïntimideerd. 1 2 3 4 

5. een geblesseerde tegenstander geholpen. 1 2 3 4 

6. een teamgenoot gefeliciteerd met zijn goede spel. 1 2 3 4 

7. opzettelijk de regels van het spel gebroken. 1 2 3 4 

8. een teamgenoot bekritiseerd. 1 2 3 4 

9. positieve feedback gegeven aan een teamgenoot. 1 2 3 4 

10. 
wraak genomen na een overtreding van een 

tegenstander. 
1 2 3 4 

11. 
gevraagd om het spel stil te leggen bij een 

blessure van de tegenstander. 
1 2 3 4 

12. een tegenstander opzettelijk afgeleid. 1 2 3 4 

13. gediscussieerd met een teamgenoot. 1 2 3 4 

14. 
opbouwende feedback gegeven aan een 

teamgenoot. 
1 2 3 4 

15. 
opzettelijk een overtreding gemaakt tegen een 
tegenstander. 

1 2 3 4 

16. gevloekt op een teamgenoot. 1 2 3 4 

17. geprobeerd een tegenstander op stang te jagen. 1 2 3 4 

18. een tegenstander helpen opstaan na een val. 1 2 3 4 

19. een teamgenoot verbaal uitgescholden. 1 2 3 4 

20. proberen een tegenstander te blesseren. 1 2 3 4 
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3. Trainer 

 

Beste trainer, 

 

Om mijn onderzoek zo objectief mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat ik gegevens over de 
spelers kan verzamelen vanuit verschillende standpunten. In dit onderzoek zijn dit de spelers zelf door 

het invullen van de vragenlijsten, maar ook aan u zou ik willen vragen om iedere speler te beoordelen. 

 
 

 

Deel 1: BASISGEGEVENS 
 

Naam & Voornaam:  ......................................................................................................................... 

Geboortedatum: ........../........../............. 

Huidige Voetbalclub: ……......................................................................................................................... 

De hoeveelste wedstrijd van het seizoen was het?................................................................................. 

Wat was jullie ranking voor de wedstrijd?................................................................................................ 

Hoeveel punten hadden jullie voor de wedstrijd? ……………………………………………………… 

Wie was de tegenstander vandaag? …………………………………………………………………....... 

Op de hoeveelste plaats stond de tegenstander voor de wedstrijd? ………………………………… 

Wat is het aantal punten in de huidige ranking van de tegenstander?..................................................... 

 

 

 

*** Deel 2: BEOORDELING SPELERS 
 

Gelieve hieronder de namen van de spelers die deze wedstrijd hebben meegespeeld te noteren en hen 

te boordelen op een aantal aspecten, namelijk hun prestaties op technisch, fysiek en tactisch vlak. Het 
is de bedoeling dat je hun prestaties beoordeelt op een schaal van 1 (heel erg zwak) tot 10 

(uitmuntend). Daarnaast vragen we u om ook het fair-play gedrag van de spelers te beoordelen op een 

schaal van 1 (heel agressief) tot 10 (heel erg fair). 

 
 

Naam speler 
Minuten 

gespeeld 

Technische 

prestatie 

Fysieke 

prestatie 

Tactische 

prestatie 

Fair play 

gedrag 
1. 
 

     

2. 

 
     

3. 

 
     

4. 

 
     

5. 

 
     

6. 
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7. 

 
     

8. 

 
     

9. 

 
     

10. 

 
     

11. 

 
     

12. 

 
     

13. 

 
     

14. 

 
     

15. 
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BIJLAGE 3: CORRELATIETABEL AFHANKELIJKE VARIABELEN 

    Noot. *p < .05.; **p < .01. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                

1. Antisociaal tegenstander -               

2. Antisociaal team .49** -              

3. Prosociaal tegenstander .16 .13 -             

4. Prosociaal team .16 .00 .48** -            

5. Irritatie .40** .56** -.05 -.05 -           

6. Fairplay coach -.22** -.05 -.13 -.06 -.12 -          

7. Gele kaart .27** .10 -.03 .14 .20* .20* -         

8. Tevredenheid resultaat -.11 -.17* .17* .17* -.30** -.16 -.16* -        

9. Tevredenheid prestatie .02 -.09 .12 .28** -.11 -.05 -.02 .58** -       

10. Intentie bij trainen .10 -.02 .13 .28** .05 -.12 .15 -.10 -.02 -      

11. Technisch coach -.04 .04 .18* .11 -.10 .17* -.17* .32** .31** -.07 -     

12. Fysiek coach .14 .15 .15 .13 .05 .09 -.11 .19* .25** -.10 .58** -    

13. Tactisch coach .06 .03 .14 .18* -.10 .09 -.19* .33** .35** -.05 .75** .59** -   

14. Plezier .04 -.20* .22** .25** -.25** -.03 -.17* .62** .65** .11 .40** .30** .47** -  

15. Stress .15 .16 -.02 -.11 .36** -.08 .04 -.13 -.16 .18 -.19* -.02 -.31* .18* - 


