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Voorwoord 

 

 De keuze om mijn masterproef te schrijven rond sport en motivatie was een evidente 

beslissing. Tijdens mijn studie Bedrijfspsychologie werd het voor mij reeds duidelijk dat het 

motiveren en coachen van mensen een richting is waar ik mijzelf zie in verder gaan. Bovendien 

ben ik reeds enkele jaren enorm geboeid door de gebieden sport en gezondheid. De 

mogelijkheid tot het combineren van mijn interesses zorgde er dan ook voor dat ik het 

schrijven van deze scriptie als een interessante en heel leerzame tijd heb ervaren. Toch blijft 

het schrijven van een thesis een intensief proces die ik niet zonder hulp had kunnen 

volbrengen. Bijgevolg wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele personen te 

bedanken die tot deze masterproef hebben bijgedragen. Als eerste wens ik graag mijn 

promotor Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste te bedanken voor de deskundige begeleiding, de 

kritische vragen en stof tot nadenken, het enthousiasme en de boeiende inwijding in de 

Zelfdeterminatietheorie. Ook wil ik graag mijn begeleider Gert-Jan De Muynck bedanken. Met 

zijn gestructureerde aanpak en de nodige kalmte maakte hij de laatste loodjes van het 

schrijven van een masterproef een heel stuk aangenamer. Bedankt voor de toffe en vlotte 

samenwerking, de gerichte feedback en de enorme toewijding doorheen het volledige proces. 

Vervolgens wil ook graag de trainers en spelers bedanken voor hun deelname aan het 

onderzoek. Ten slotte gaat een grote dankbaarheid uit naar mijn ouders. Bedankt voor de kans 

om deze studie aan te vatten en de onvoorwaardelijke steun doorheen de afgelopen vijf jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Motivatie is één van de belangrijkste componenten voor het aanhouden van sport bij 

jongeren (Keegan et al., 2010). Het relatieve belang en de rol van elk van de omgevingsfiguren 

is echter nog niet duidelijk. Huidige studie spitste zich bijgevolg toe op de rol die de coach, de 

ouder en leeftijdsgenoten spelen op de sportmotivatie en de motivatie om regels te volgen bij 

jeugdsporters. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een zelfrapportagevragenlijst 

bij mannelijke jeugdvoetballers (N=256). De behoefteondersteuning van de omgevingsfiguren 

werd gemeten aan de hand van de Interpersonal Behaviours Questionnaire (Rocchi et al., 

2017). Motivatie werden gemeten met de Behavioral Regulation in Sport Questionnaire 

(Lonesdale et al., 2008) en de Self-Regulation Questionnaire voor ouderlijke regels (Ryan & 

Connell, 1989). Betrokkenheid en onbetrokkenheid werden onderzocht aan de hand van de 

Engagement Versus Disaffection with Learning measure (Skinner et al., 2009), de Agentic 

Engagement Scale (Reeve, 2013) en de Metacognitive Strategies Questionnaire (Wolters, 

2004). Ten slotte werd prosociaal gedrag gemeten via de Prosocialness Scale for Adults 

(Caprara et al., 2005). De resultaten wezen uit dat behoefteondersteuning van elk van de drie 

omgevingsfiguren samenhing met de motivatie van de jeugdsporter. Toch bleek de 

behoefteondersteuning van de coach de sterkste positieve verbanden te vertonen. Anderzijds 

bleek de behoefte-ondermijnende aanpak van de ouder de meest negatieve effecten te 

vertonen. Verder werd evidentie gevonden voor de mediërende rol van identificatie en 

gebrekkige motivatie op de trainingsinzet bij de sporter. Toekomstig onderzoek naar 

interacties en het compenserend mechanisme tussen omgevingsfiguren is noodzakelijk.   
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Inleiding 

"Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they 

want to do it." — Dwight Eisenhower (Politicus, 1890-1969). 

 

De waarde van sport bij jongeren staat zowel vanuit de wetenschap als de 

maatschappij volop in de belangstelling (Tiessen-Raaphorst et al., 2005). Sporten heeft 

namelijk een positief effect op de gezondheid en het welzijn van jonge sporters aangezien 

regelmatig in beweging blijven tijdens de jeugd verschillende fysische en psychologische 

voordelen met zich meebrengt. Zo hebben jongeren bijvoorbeeld een betere conditie, ervaren 

zij meer zelfvertrouwen en hebben zij ook minder stress (Salvey, Bowker, Germeroth, & 

Barkley, 2012). Ondanks deze bevindingen zijn de uitvalpercentages van jeugdsporters heel 

hoog (Jõesaar, Hein, & Hagger, 2011). Vele jongeren kiezen ervoor om hun clubgebonden 

sportbeoefening te stoppen op het moment dat ze een belangrijke overgang meemaken op 

een ander levensdomein, zoals bijvoorbeeld de overstap van het lager naar het secundair 

onderwijs. Het vaakst gebruikte argument bij jongeren om te stoppen met sporten is het 

zogenaamde tijdsgebrek (Mulleneers, 2008). Een cruciale factor in de uitvalpercentages is 

verder ook het type motivatie. 

Maar waar haalt de jeugd zijn motivatie voor het sporten vandaan? In deze 

masterproef gaan we dieper in op de rol die coaches, ouders en leeftijdsgenoten spelen bij de 

motivatie van jeugdsporters. De Zelfdeterminatie Theorie (Deci & Ryan, 2000) wordt hiervoor 

gebruikt als uitgangspunt. Meer specifiek, wordt het relatieve belang van de coach, ouders en 

leeftijdsgenoten op de motivatie bij jongeren onderzocht voor enerzijds het sporten op zich en 

anderzijds het volgen van regels in de sport. Zo kan de coach op zich bijvoorbeeld een rol 

spelen in de mate waarin de jeugdsporters voldoening halen uit de sportactiviteit door hen 

inspraak te geven over de aard van de oefeningen die op training aan bod komen 

(Vansteenkiste, Simons, Lens, & Soenens, 2004). Daarnaast kunnen gedragingen van 

verschillende omgevingsfiguren op elkaar inhaken. Zo halen kinderen meer voldoening uit de 

trainingen van de coach, wanneer ouders de ‘goesting’ om te sporten bij hun kinderen 

aanwakkeren (Lambrechts & Van Crombrugge, 2013).  Onderzoek doet vermoeden dat 

coaches een belangrijke rol spelen in de motivatie van de jeugdsporters (Gagné et al., 2003; 

Mageau & Vallerand, 2003),  maar hoe zit het dan met ouders? Verliezen zij hierdoor invloed? 

En wat met de toenemende rol van leeftijdsgenoten? Veel onbeantwoorde vragen waar 

huidige masterproef een antwoord probeert op te bieden.   
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Zelfdeterminatietheorie 

De Zelfdeterminatietheorie is een dominante theorie in het domein van motivatie 

(Deci & Ryan, 2000). Deze macrotheorie acht de kwaliteit van motivatie even belangrijk als de 

kwantiteit van motivatie. Een sterkere motivatie leidt namelijk enkel tot meer optimaal 

functioneren wanneer het gaat om een kwalitatief goede motivatie (Van den Broek et al., 

2009). Motivatie wordt gedefinieerd als: “het hypothetische construct dat gebruikt wordt om 

de interne en/of externe krachten te beschrijven die de initiatie, richting, intensiteit en 

persistentie van het gedrag produceren” (Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 2014). In de 

sportcontext beschouwen we hierbij een hoge kwaliteit van motivatie als een zelf-

onderschreven betrokkenheid bij fysieke activiteit, en een hoog niveau van motivatie als de 

mate waarin iemand gemotiveerd is om inspanning te leveren bij dergelijke activiteiten 

(Mouratidis, Vansteenkiste, Lens, & Sideridis).  

Het eerste deel van de literatuurstudie gaat dieper in op verschillende elementen van 

de zelfdeterminatietheorie. Er wordt zowel stilgestaan bij de rol van motivatie als bij de 

verschillende psychologische basisbehoeften van het kind. Vervolgens gaan we dieper in op de 

invloed van de omgevingsfiguren op de motivatie van jeugdsporters. Zo beschouwen we de 

ouders, coaches en leeftijdsgenoten van de sporter als belangrijke figuren om de behoeften 

van deze sporter te ondersteunen. Zij kunnen namelijk de betrokkenheid van de jeugdsporter 

verhogen en inzet op lange termijn promoten (Amado et al., 2015). 

De verschillende types motivatie. 

Of sporters veel inspanningen leveren tijdens hun sportbeoefening en actief blijven 

binnen hun sport, is in grote mate afhankelijk van hun motivatie (Keegan et al., 2010). De 

motivatie van sporters heeft immers een grote invloed op de sportbeleving (Vallerand & 

Losier, 1999). Zo leidt goesting om te sporten tot een grotere betrokkenheid bij sport en het 

langer beoefenen van sport (Teixeira, Carraça, Markland, Silva, & Ryan, 2012). Er zijn 

verschillende soorten redenen waarom sporters deelnemen aan sportactiviteiten. In wat volgt 

gaan we dieper in op de verschillen types van motivatie als onderdeel van de 

zelfdeterminatietheorie. 

Wanneer een individu geen intentie heeft om fysiek actief te zijn, voortdurend andere 

activiteiten verkiest boven het sporten en een gevoel van ontmoediging ervaart, spreekt men 

van amotivatie. Dit wordt gekenmerkt door een gebrek aan regulatie, een gevoel van 

zinloosheid en apathie (Vansteenkiste et al., 2010). Amotivatie is bovendien negatief 
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gerelateerd aan het aanhouden van een clubgebonden sportbeoefening over de tijd heen 

(Pelletier, Fortier, Vallereand, & Brière, 2001). 

ZDT maakt vervolgens een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 

Extrinsiek gemotiveerd gedrag verwijst naar de mate waarin sporters gemotiveerd zijn om 

bepaalde activiteiten uit te voeren omdat ze hierbij verwachten positieve uitkomsten te 

bereiken, die niet inherent verbonden zijn met de activiteit op zich. Dit gedrag is bijgevolg 

afhankelijk van externe invloeden en dus minder duurzaam dan intrinsieke gemotiveerd 

gedrag (Vansteenkiste et al., 2010). Aan de andere kant  van het continuüm bevindt zich de 

meest intrinsieke regulatie, namelijk de intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie betekent 

het uitvoeren fysieke activiteiten vanwege het geassocieerd genot of omdat het van nature 

leuke of bevredigend is (Texeira et al., 2012). Deze jongeren sporten namelijk omdat ze de 

activiteit graag uitvoeren en hierbij persoonlijke vrijheid ervaren (Lambrechts & Van 

Crombrugge, 2013). Internalisatie is bijgevolg niet nodig aangezien het sporten op zichzelf 

voldoening geeft (Vansteenkiste & Soenens, 2013). 

De ZDT onderscheidt drie verschillende types van extrinsieke motivatie, namelijk 

geïdentificeerde regulatie, geïntrojecteerde regulatie en externe regulatie. Een eerste vorm 

van extrinsieke motivatie is de externe regulatie. Individuen gedreven door een externe 

regulatie zijn gemotiveerd om beloningen te verkrijgen en straffen of negatieve uitkomsten te 

vermijden. Zo kunnen sporters de regels van ouders of coach opvolgen om te vermijden dat ze 

langs de kant moeten zitten tijdens de training. Deze individuen gaan de sociale verzoeken 

echter niet omzetten in persoonlijk onderschreven waarden en zelfregulering. Internalisatie 

vindt bijgevolg niet plaats bij externe gereguleerde sporters (Deci & Ryan, 2000). Sporters die 

zich sterk laten drijven door een externe regulatie zijn doorgaans minder fysiek actief. Ze 

voelen zich minder goed in hun vel of presteren minder goed (Van den Broeck, Vansteenkiste, 

De Witte, Lens, & Andriessen, 2009). Bovendien houden deze sporters de sportactiviteit over 

de tijd heen minder vol (Pelletier et al., 2001).  

 Een tweede vorm van extrinsieke motivatie is geïntrojecteerde regulatie. Introjectie 

vertegenwoordigt een gedeeltelijke internalisering waarbij de regels zich binnen de persoon 

bevinden, maar geen deel uitmaken van het zelf (Deci & Ryan, 2000). Zo kan een sporter 

bepaalde regels van de coach wel volgen, maar deze niet volledig opnemen en accepteren 

voor zichzelf (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brière, 2001).  Deze vorm van motivatie wordt 

namelijk versterkt door een interne druk zoals angst of emoties die gerelateerd zijn aan het 

gevoel van eigenwaarde. Zo kan een individu een interne druk voelen om bepaalde regels te 
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volgen omdat ze schuldig zou voelen indien ze dit niet zou doen. Anderzijds kan een individu 

deelnemen aan sportactiviteiten omdat ze weet dat ze zich trots zal voelen indien ze dit 

gedaan heeft (Pelletier et al., 2002). Hoewel deze vorm van regulatie kan leiden tot het 

volharden in gedrag op korte termijn, zal introjectie het gedrag moeilijker kunnen handhaven 

voor een langere periode. Dit kan vervolgens leiden tot een verminderd gevoel van welzijn 

(Pelletier et al., 2002; Vansteenkiste et al., 2010).  

 Ten slotte wordt een derde vorm van extrinsieke motivatie onderscheiden, namelijk 

geïdentificeerde regulatie. Dit impliceert het proces waarbij individuen de onderliggende 

waarde van de sportbeoefening erkennen en aanvaarden (Deci & Ryan, 2000). Een jongere die 

bijvoorbeeld sport omdat het belangrijk is voor zijn gezondheid, identificeert zich met de 

waarde van het sporten (Deci & Ryan, 2000). Het individu onderschrijft immers de waarde van 

extrinsiek gemotiveerd gedrag en neemt deze op in zijn eigen waarde structuur. De 

gedragsregulatie wordt bijgevolg volledig geïnternaliseerd (Vansteenkiste et al.,2010). 

Identificatie is een kwalitatieve vorm van motivatie omdat deze individuen het belang van het 

te stellen gedrag begrijpen en dit gedrag uitvoeren met een groter gevoel van keuze en 

psychologische vrijheid (Vansteenkiste & Soenens, 2013).  

In wat volgt gaan we in op een relevanter onderscheid inzake motivatie, namelijk de 

autonome versus gecontroleerde motivatie. Dit onderscheid is tot op heden minder gekend 

dan het onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie, maar is minstens even 

belangrijk in het definiëren van de verschillende types motivatie.   

Individuen die autonoom gemotiveerd zijn, voeren fysieke activiteiten uit omdat het voor 

hen van persoonlijke waarde is en nuttig kan zijn. Deze vorm van motivatie bestaat uit 

identificatie en intrinsieke motivatie waarbij individuen bijvoorbeeld sporten omdat ze het 

belangrijk vinden voor hun gezondheid of omdat ze het van nature leuk vinden. Anderen 

sporten vaak omdat ze het gevoel hebben dat ze ‘moeten’ sporten of als middel om een doel 

te bereiken (externe regulatie; zoals het ontvangen van een tastbare beloning of het 

verbeteren van het uiterlijk). De ZDT beschrijft deze vorm van motivatie als gecontroleerd 

omdat deze personen vaak sporten vanuit een bepaalde druk van zichzelf (introjectie) en/of 

anderen (Texeira et al., 2012). Volgens de zelfdeterminatietheorie liggen de verschillende 

types motivatie in een continuüm van autonome naar gecontroleerde motivatie. Sporters die 

in grotere mate autonoom gemotiveerd zijn rapporteren een hogere mate van welzijn, 

inspanning en activiteit (Deci & Ryan, 2000; Van den Berghe et al., 2014). Figuur 1 biedt een 

overzicht van de verschillende types van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie.  
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Figuur 1: Schematisch overzicht van de verschillende types van motivatie volgens de 

zelfdeterminatietheorie (afgeleid van Deci en Ryan, 2000) 

 

Net zoals in andere contexten, brengt autonome motivatie ook in de sportcontext veel 

voordelen met zich mee, waaronder meer positieve gedrags-, cognitieve en affectieve 

uitkomsten (Ntoumanis et al., 2006). Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in de 

voedingsbodem voor deze vorm van motivatie. Dit brengt ons naar een relevant aspect in de 

zelfdeterminatietheorie, namelijk de psychologische basisbehoeften.  

De psychologische basisbehoeften. 

ZDT stelt dat individuen beschikken over drie aangeboren psychologische 

basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Ten eerste, verwijst de behoefte 

aan autonomie naar de psychologische vrijheid bij het uitvoeren van activiteiten. Ten tweede, 

verwijst de behoefte aan competentie naar de ervaring van effectiviteit bij het beheersen van 

taken. Ten derde, verwijst de behoefte aan verbondenheid naar de ervaring van intimiteit met 

anderen en het gevoel van verwantschap (Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010; Van den 

Berghe et al., 2014). ZDT stelt bovendien dat deze psychologische basisbehoeften universeel 

en fundamenteel van aard zijn en dat het bevredigen van deze basisbehoeften veel voordelen 

met zich meebrengt (Deci & Ryan, 2000). Jongeren ervaren namelijk een  grotere mate groei, 

welzijn en plezier indien de drie basisbehoeften bevredigd zijn (Deci & Ryan, 2000; Van den 

Berghe et al., 2014). Deze voordelen kunnen ook vertaald worden naar de sportcontext. Zo is 

behoeftebevrediging enerzijds gerelateerd aan een beter prestatievermogen en een hogere 

betrokkenheid bij het sporten (Maes & Robben, 2013). Anderzijds hangt de bevrediging van 
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deze basisbehoeften samen met een toename in zowel het psychologisch als het fysiek welzijn 

(Adie, Duda, & Ntoumanis, 2008).  

Bepaalde studies benadrukken voornamelijk het belang van perceptie van 

competentie (Williams & Gill, 1995, Morris & Kavussanu, 2008). Echter, enkel voldoen aan de 

behoefte van competentie is onvoldoende om te komen tot autonome vormen van motivatie. 

Ook  kan de bevrediging van de behoefte van competentie en verbondenheid voldoende zijn 

voor het stellen van gecontroleerd gedrag, maar om zelfdeterminatie en intrinsieke motivatie 

te bereiken is de bevrediging van de behoefte aan autonomie vereist. Bovendien stellen Deci 

en Ryan (2000) dat de bevrediging van alle drie de behoeften nodig is om een optimale vorm 

van motivatie te ervaren. Het is duidelijk dat de rol van behoeftebevrediging niet te 

onderschatten is.  Het is hierbij dan ook belangrijk om te identificeren hoe mensen uit de 

omgeving van de sporter deze behoeftes kunnen ondersteunen.  

Echter, indien de behoeften van het individu gefrustreerd zijn, beperken deze 

ervaringen de groei van het individu (Vansteenkiste & Soenens, 2013). Zo kan een individu een 

aaneenschakeling van verplichtingen ervaren, zich incompetent voelen of zich geïsoleerd of 

eenzaam voelen, wat kan zorgen voor een verminderd functioneren. Behoeftefrustratie is 

namelijk de voedingsbodem voor ongunstige uitkomsten (Vansteenkiste & Soenens, 2013). Zo 

is de frustratie van de basisbehoeften geassocieerd met een verhoogde kans op burnout, 

depressie, negatief affect en lichamelijke klachten (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosh, & 

Ntoumani, 2011). Echter, de verhouding tussen psychologische behoeftefrustratie en 

behoeftebevrediging is asymmetrisch. Behoeftefrustratie betekent namelijk dat er een gebrek 

is aan de bevrediging van de basisbehoeften, maar een gebrek een bevrediging betekent niet 

noodzakelijk dat de behoeften gefrustreerd zijn. De ervaring van behoeftefrustratie kan 

immers beschreven worden als de gevoelens die ontstaan bij individuen wanneer ze 

waarnemen dat hun psychologische basisbehoeften actief ondermijnd worden door anderen 

(Bartholomew et al, 2011). 

Kortom, hangt behoeftesatisfactie samen met wenselijke uitkomsten terwijl 

behoeftefrustratie samenhangt met ongunstige uitkomsten. Daarom is het belangrijk om na te 

gaan hoe mensen uit de omgeving van sporters hun behoeften kunnen ondersteunen. Op die 

manier het interessant om motiverende processen onderliggend aan het inzetten voor de 

sportbeoefening en het volgen van regels te identificeren en te onderzoeken hoe we de 

motivatie van sporters kunnen verhogen via deze omgevingsfiguren (Jõesaar, Hein, & Hagger, 

2011). 
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De invloed van de sociale omgeving 

Verscheidene studies gebruiken de Zelfdeterminatie theorie om de rol van de sociale 

omgeving in de fysieke activiteit te identificeren (Simons, De Witte & Lens, 2003; Keegan et al., 

2010; Keegan et al., 2012; Texeira et al., 2012; Rutten et al., 2013). Ondersteuning van de drie 

basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid door omgevingsfiguren is 

namelijk cruciaal voor de intrinsieke motivatie en het doorzettingsvermogen bij sporters 

(Jõesaar et al., 2011). Daarnaast kunnen autoriteitsfiguren zoals ouders en coaches baat 

hebben bij het hanteren van een autonomie ondersteunende stijl wanneer ze jeugdsporters 

aanmoedigen om bepaalde regels te volgen of bepaalde taken uit te voeren (Vansteenkiste, 

Soenens, Beyers, & Lens, 2008). Reeds veel onderzoek gaat uit van de rol van coaches, maar 

ook  ouders en leeftijdsgenoten hebben een belangrijke invloed op de motivatie van 

jeugdsporters (Keegan et al., 2010). Zo bleek de stijl waarmee regels door ouders 

geïntroduceerd werden een belangrijke rol te spelen in enerzijds de mate van internalisatie 

van de regels, alsook het opstandig verzet ten opzichte van het ouderlijk verbod (Soenens, 

Vansteenkiste, & Van Petegem, 2015).  

Strategieën om de behoeftes van jeugdsporters te ondersteunen. 

ZDT onderscheidt drie contexten die elk een basisbehoefte ondersteunen. Een eerste 

behoefte-ondersteunende context is de autonomie ondersteunende context: deze context 

wordt gecreëerd door een rationale te bieden bij het uiten van een verzoek, het ondersteunen 

van de keuze, het begrijpen van het perspectief van de andere en het minimaliseren van de 

druk. Als dusdanig zullen omgevingsfiguren die een autonomie-ondersteunende context weten 

te creëren voor jonge sporters, hun autonomie weten te ondersteunen. Zo bleek een 

autonomie-ondersteunende aanpak bij ouders gerelateerd te zijn aan de aanwezigheid van het 

kind op de training via de ondersteuning van autonomie (Gagné, Ryan, & Bargmann, 2003). 

Een tweede context is de goed gestructureerde context: deze context wordt gecreëerd door 

het bieden van optimaal uitdagende taken en het voldoende frequent geven van positieve 

feedback. Bijgevolg zullen omgevingsfiguren die deze context creëren, competentie bij 

sporters ondersteunen. Zo bleek het geven van voldoende structuur en uitdagende taken door 

de coach gerelateerd te zijn aan zowel gezondere als beter presterende sporters (Sheldon & 

Watson, 2011). Tenslotte, beschrijft ZDT de warme en responsieve context: deze context 

wordt gecreëerd door het verbonden zijn met anderen, emotionele betrokkenheid, en het 

creëren van een empathische en positieve omgeving. Bijgevolg zullen omgevingsfiguren die 

deze context creëren voor jonge sporters, verbondenheid weten te ondersteunen 
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(Vansteenkiste et al., 2010; Teixeira et al.,2012; Van den Berghe et al., 2014). Zo bleek de 

aanwezigheid van peers tijdens sportbeoefeningen gerelateerd te zijn aan positief affect en 

een verhoogde motivatie om fysiek actief te zijn (Salvey et al., 2012).  

Analoog aan het onderscheid tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie schuift 

ZDT -tegengesteld aan behoefte-ondersteunende contexten- de behoefte-ondermijnende 

contexten naar voor. Dergelijke contexten hebben de neiging om de individuen overmatig te 

controleren en onder druk te zetten, een chaotische en kritische stijl te hanteren en kille of 

afstandelijke houding aan te nemen (Deci & Ryan, 2000, Van den Berghe et al., 2012). Meer 

specifiek kan men drie verschillende behoefte-ondermijnende contexten onderscheiden. Ten 

eerste beschrijft ZDT de gecontroleerde context, wat we kunnen onderscheiden van de 

autonomie-ondersteunende context, gegeven het gebrek aan keuze en de hoeveelheid 

controle die in deze conditie wordt benadrukt. Een vaak onderzochte manifestatie van 

controlerend ouderschap is psychologische controle (Soenens et al, 2014). Psychologische 

controle impliceert opdringerig gedrag zoals het induceren van schuld en voorwaardelijke 

liefde (van der Kaap et al., 2014; Soenens et al., 2015). Voorwaardelijke liefde is een vorm van 

psychologische controle waarbij de aandacht, interesse, zorg en liefde van ouders afhangt van 

de kinderen hun verwezenlijking van de ouderlijke normen (Soenens & Vansteenkiste, 2010). 

Hierbij toont de ouder liefde en genegenheid indien hun kind de gewenste gedragingen 

vertoont, maar onthouden ze zich van deze liefde als hun kind dit niet doet (Assor, Roth, & 

Deci, 2004). Kinderen krijgen hierbij het gevoel dat de liefde van de ouder niet gratis of zonder 

voorwaarden is en enkel verdiend kan worden door het stellen van bepaald gewenst gedrag 

(Vansteenkiste & Soenens, 2013). Deze vorm van psychologische controle zorgt ervoor dat 

kinderen het gewenste gedrag wel stellen, maar gaat vaak gepaard met een toegenomen mate 

van stress bij het kind en gevoelens van interne druk om aan de verwachtingen van de ander 

te voldoen (Vansteenkiste & Soenens, 2013). Over het algemeen is een controlerende aanpak 

gerelateerd aan negatieve uitkomsten. Zo bleek uit bevindingen dat gerapporteerde 

psychologische controle van de ouder positief gerelateerd is aan zelfkritiek bij jongeren wat op 

zijn beurt gerelateerd is aan depressieve symptomen bij deze jongeren (Soenens, Park, 

Vansteenkiste & Mouratidis, 2012). Vervolgens schuift ZDT een kille en verwaarlozende 

context naar voor. Deze behoefte-ondermijnende context wordt gekenmerkt door een gebrek 

aan emotionele betrokkenheid en interesse in het individu. In het experiment van Scheldon & 

Filak (2008) kregen de deelnemers in de kille conditie bijvoorbeeld te horen dat men zich 

uitsluitend focust op het spel en niet op de persoonlijkheid van de participant. Deze context 
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staat in contrast met de warme en responsieve ondersteunende context van de 

zelfdeterminatietheorie en is gerelateerd aan negatieve uitkomsten. Zo blijkt namelijk dat het 

creëren van een verwaarlozende context door peers in de klas, gevoelens van eenzaamheid bij 

het individu oproepen wat op zijn beurt negatief gerelateerd is aan het ervaren van 

academische competentie (Guay, Boivin, & Hodges, 1999). Ten slotte, beschrijft ZDT de 

chaotische context wat zich kenmerkt door een gebrek aan aanmoediging, lage verwachtingen 

en negatieve feedback. De ondermijnende rol van een chaotische context werd ondersteund 

door de bevinding dat het ervaren van negatieve feedback van coaches een schadelijk effect 

had op de competentie en motivatie van sporters (Mouratidis, Vansteenkiste, Lens, & 

Sideridis, 2008). Bij deze behoefte-ondermijnende contexten waar de bevrediging van de 

behoeften worden gedwarsboomd, rapporteren jongeren vervolgens meer gevoelens van 

frustratie, woede en  een verminderde motivatie (Keegan et al., 2010).   

De omgeving van een individu levert een belangrijke bijdrage aan zijn of haar 

behoeftebevrediging. Deze theorie kan ook doorgetrokken worden naar andere contexten 

zoals de sportcontext (Jõesaar, Hein, & Hagger, 2011). Belangrijke omgevingsfiguren, zoals 

coaches, ouders en leeftijdsgenoten kunnen een invloed uitoefenen op de  sportmotivatie bij 

de jeugdsporter (Keegan et al, 2010). Deze omgevingsfiguren kunnen de sportmotivatie 

enerzijds ondersteunen - door middel van het geven van keuze en vrijheid, het structureren 

van het milieu en door het creëren van een warme relatie met de sporter-, maar anderzijds 

kunnen ze de motivatie ook ondermijnen (Van den Berghe et al., 2012).  

De unieke bijdrage van de rol van coaches, ouders en leeftijdsgenoten. 

Reeds enkele studies behandelden de unieke rol van coaches, ouders of 

leeftijdsgenoten  in het kader van de zelfdeterminatie. Zo spitsten een beperkt aantal studies 

zich toe op de unieke invloed van coaches bij de motivatie van jeugdsporters. De relatie tussen 

coach en sporter is namelijk een van de belangrijkste aspecten voor de motivatie en verdere 

prestatie van sporters (Mageau & Vallerand, 2003). Daarnaast dragen het gedrag, de normen 

en de doelen van coaches bij aan het motiverende klimaat en de ontwikkeling van jonge 

sporters (Conroy & Coatsworth, 2007).  Ook coaches kunnen zowel autonomie-ondersteunend 

gedrag als controlerend gedrag hanteren. Door het aannemen van een controlerende coaching 

stijl zal de zelfdeterminatie van de sporter in gedrang komen wat vervolgens kan leiden tot een 

verlaagde intrinsieke motivatie alsook een toegenomen gecontroleerde motivatie (Mageau & 

Vallerland, 2003; Conroy & Coatsworth, 2007). Toch nemen vele coaches een autonomie 

ondersteunde benadering aan wat positief gerelateerd is aan inspanning, 
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doorzettingsvermogen en veranderingen in de subjectieve vitaliteit bij de sporter (Conroy & 

Coatsworth, 2007; Gaudreau et al, 2016).  

Naast de rol van de coach kunnen we ook de unieke rol van ouders in hun relatie met 

de jeugdsporter niet negeren. Het is namelijk geen geheim dat ouders een belangrijke rol 

spelen in de ontwikkeling van hun kind. De term ‘opvoeding’ verwijst naar het proces waarin 

ouders een invloed hebben op de fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkelingen 

van het kind (Coppin, 2010). Zo spelen ouders een belangrijke rol in het promoten en 

voorstellen van sportactiviteiten aan kinderen (Amado et al., 2015). De fysieke activiteit van 

ouders en de interesse die ze tonen in de lichamelijke activiteit bij hun kinderen hebben 

indirect een invloed op de attitudes van kinderen  ten opzichte van sportactiviteiten (Amado et 

al., 2015). Daarnaast oefenen ouders ook een invloed uit op het vormen van het zelfconcept 

van hun kind. De verwachting van ondersteuning door ouders kan leiden tot een gevoel van 

uitdaging en een verhoogd zelfbeeld bij jonge sporters (Gagné, Ryan, & Bargmann, 2003). Het 

belang van de rol van ouders bij de motivatie van jeugdsporters werd ondersteund door 

onderzoek. Zo zorgde het aannemen van een controlerende aanpak bij ouders ervoor dat het 

plezier bij sporters in basketbal aanzienlijk verminderde (Amado et al., 2015). Een 

controlerende betrokken ouder leidt immers tot een extern gereguleerde of geïntrojecteerde 

motivatie bij de sporter (Gagné et al.,2013). 

Het is opvallend dat het meeste onderzoek naar sociale invloeden op de motivatie bij 

de sporter zich hoofdzakelijk gericht heeft op de rol van volwassen. In de voorbije jaren, 

echter, werd meer aandacht gevestigd op de unieke rol die leeftijdsgenoten spelen in het 

bepalen van fysieke activiteit van het kind (Smith, Ullrich-French, Walker, & Hurley, 2006). Zo 

blijkt dat kinderen en adolescenten vaker fysiek actief zijn in de aanwezigheid van vrienden en 

leeftijdsgenoten dan  in de aanwezigheid van familieleden of wanneer men alleen is (Salvey et 

al., 2012). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jeugdsport doorgaans een of ander 

spelvorm omvat dat de aanwezigheid van leeftijdsgenoten of bepaalde medespelers vereist 

(Salvey et a.l, 2009). Bovendien stelt men dat het belang en de invloed van de leeftijdsgenoten 

stijgt naarmate het kind ouder wordt (Salvey et al., 2012). Zo nemen teamleden vaak bepaalde 

kernrollen van ouders over zoals ‘vriendschap en aansluiting’ en ‘lidmaatschap en het behoren 

tot een groep’ (Keegan et al., 2014).  

Het is daarom van groot belang dat de invloed van leeftijdsgenoten niet genegeerd 

wordt wanneer men kijkt naar de invloed van de sociale context op de motivatie en 

betrokkenheid van kinderen in sportactiviteiten (Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2005). Ook 
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leeftijdsgenoten kunnen namelijk de motivatie van jeugdsporters verhogen via het 

ondersteunen van de drie psychologische basisbehoeften. Zo doen jeugdsporters vaak beroep 

op feedback van leeftijdsgenoten om hun eigen competentie te beoordelen (Vazou et al., 

2005). Wanneer de leeftijdsgenoten hierbij de inspanningen van het kind aanmoedigen en zijn 

fouten zien als een onderdeel van het leerproces zal het kind hier voldoening uithalen 

(Ntoumanis & Vazou, 2005). Daarnaast speelt ook het groepsgevoel en de verbondenheid met 

leeftijdsgenoten een cruciale factor in de motivatie van het kind (Vazou et al., 2005). Op die 

manier zorgt een positieve en constructieve relatie met leeftijdsgenoten voor een toename in 

de fysieke activiteit van het kind (Salvey et al., 2012).  

De samenhang tussen de verschillende omgevingsfiguren. 

Over het algemeen, toont het groeiende aantal kwalitatieve studies in de sportcontext 

aan dat er een breed en complex spectrum bestaat van invloeden uitgeoefend door coaches, 

ouders en leeftijdsgenoten (Keegan et al., 2014). Zo blijken coaches, ouders en 

leeftijdsgenoten gedeelde invloeden uit te oefenen in de vorm van feedback en het evalueren 

van gedrag, al blijkt de invloed van coaches en leeftijdsgenoten wel meer frequent en 

invloedrijk. Daarnaast oefenen beide ouders en coaches invloed uit via hun leiderschapsstijlen, 

affectieve reacties en prestatie gedragingen (Keegan et al, 2014). 

Naast de gedeelde invloeden van omgevingsfiguren beschreven de onderzoekers ook 

invloeden die gerelateerd waren aan specifieke rollen. Zo zal de autonomie-ondersteuning van 

coaches op bepaalde vlakken verschillen van de autonomie-ondersteuning van de ouders. 

Ondanks de belangrijke rol van ouders op de motivatie van  jeugdsporters, komt het cruciale 

aspect van de ondersteunende basis van psychologische behoeften van coaches (Amado et 

al.,2015). Coaches kunnen  namelijk een grotere invloed uitoefenen op de motivatie en het 

welzijn van sporters in vergelijking met ouders. Dit gebeurt voornamelijk via de autonome 

manier waarop coaches instructies geven en de prestaties van jeugd evalueren (Keegan et al., 

2010). Bovendien werd ouderlijke betrokkenheid relatief minder gezien als autonomie-

ondersteunend dan die van de coaches. Sommige ouders worden immers gezien als meer 

onder druk zettend en controlerend (Gagné et al.,2003). 

Deze waarneming kan vervolgens leiden tot een ‘compenserende-beschermende 

interactie’ tussen de autonomie-ondersteuning van de ouders en de coach. De autonomie-

ondersteuning van de coach zal namelijk belangrijker zijn voor sport gerelateerde uitkomsten 

wanneer de sporter lagere niveaus van ouderlijke autonomie-ondersteuning waarneemt 

(Gaudreau et al, 2016). Omgekeerd, zullen positieve extra-familiale ervaringen een minder 
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significante rol spelen bij kinderen die een grotere mate van autonomie-ondersteuning 

ervaren bij hun ouders. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat ouders primaire figuren zijn in de 

gehechtheid van het kind waardoor ze een overheersende rol spelen in de omgeving en de 

behoeftebevrediging van hun kinderen (Gaudreau et al, 2016). 

De compenserende rol van de autonomie-ondersteuning tussen bepaalde 

omgevingsfiguren werd ook ondersteund door de bevinding dat de rol van autonomie-

ondersteuning van het personeel bij patiënten met een eetstoornis minder betekenisvol was 

nadat men controleerde voor de rol van de autonomie-ondersteuning van medepatiënten. Dit 

kan verklaard worden door het feit dat medepatiënten een sterke invloed kunnen uitoefenen 

op de motivatie van de patiënt omdat ze meer gelijksoortige ervaringen hebben meegemaakt 

(van der Kaap-Deeder et al, 2014). Aansluitend  kunnen we verwachten dat leeftijdsgenoten bij 

jeugdsporters een belangrijke rol kunnen spelen op de motivatie van de jeugdsporters. 

Leeftijdsgenoten hanteren hierbij een autonomie-ondersteunende aanpak via hun evaluatieve 

commentaren, door zich competitief en collaboratief op te stellen en via hun positieve sociale 

relatie (Keegan et al., 2012). 

 

Huidige studie 

Het is duidelijk dat onderzoek omtrent sociale omgevingsfactoren die een invloed 

hebben op motivatie bij jeugdsporters, niet stilstaat. Reeds enkele studies bestudeerden de rol 

van de sociale omgeving binnen het kader van de zelfdeterminatietheorie. De bevindingen van 

het relatieve belang van omgevingsfiguren zijn echter niet altijd even consistent en er is nog 

weinig onderzoek dat simultaan de rol van coaches, ouders en leeftijdsgenoten in rekening 

brengt. De huidige studie spitst zich toe op de bijdrage van de sociale omgeving (coaches, 

ouders en leeftijdsgenoten) op de motivatie bij jeugdsporters. De motiverende invloed van 

deze omgevingsfiguren wordt beschreven als het behoefte ondersteunend klimaat en is een 

hefboom om de psychologische basisbehoeften van sporters te ondersteunen. Vele studies 

onderzoeken de invloed van de afzonderlijke omgevingsfiguren, maar weinig onderzoek heeft 

de impact van de drie simultaan bekeken. 

Figuur 2 geeft het conceptueel model van de huidige studie weer. Hierbij schuiven we 

drie centrale doelstellingen naar voor. We onderzoeken (1) de rol van motivatie, (2) de rol van 

omgevingsfiguren, en (3) motivatie als mechanisme waarlangs omgevingsfiguren gerelateerd 

zijn aan de (on)betrokkenheid en het prosociaal gedrag van sporters. Aan de hand van deze 

figuur bespreken we onze drie centrale doelstellingen en de bijhorende hypothesen.  



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De verschillende omgevingsfiguren (coach, ouders en leeftijdsgenoten) en hun 

invloed op de verschillende types motivatie en hun bijhorende gedragsuitkomsten (Het 

conceptueel model van de huidige studie).  

 

Een eerste doelstelling van deze studie is het identificeren van de rol van motivatie. 

Hierbij onderzoeken we de mogelijke verschillen tussen de motivatie om zich in te spannen 

dan wel de motivatie om regels te volgen bij het sporten, en hun rechtstreekse samenhang 

tussen enerzijds betrokkenheid en onbetrokkenheid en anderzijds prosociaal gedrag. 

Voorgaande studies onderzochten reeds de verschillende types motivatie in de sport en hun 

gerelateerde gedrags- en welzijn uitkomsten (Wilson, Mack, & Grattan, 2008). We verwachten 

hierbij een sterkere autonome motivatie om zich in te zeten voor hun sport, daar hierbij zowel 

intrinsieke motivatie als identificatie mogelijk zijn. Het volgen van regels kan daarentegen niet 

inherent plezierig zijn. Jongeren vertonen immers een geïdentificeerde motivatie wanneer ze 

zich persoonlijk onderschrijven en identificeren met het belang van regels (Deci & Ryan, 2000). 

Vervolgens gaan we na of de sportmotivatie en de motivatie voor het volgen van regels 

verschillend gerelateerd zijn aan de vooropgestelde uitkomsten, namelijk betrokkenheid, 

onbetrokkenheid en prosociaal gedrag. De eerste hypothesen luiden als volgt; 
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Hypothese 1: Jeugdsporters zijn kwalitatief beter gemotiveerd om zich in te 

zetten bij hun sport dan om regels te volgen.  

 

Hypothese 2: Jeugdsporters hun sportmotivatie en hun motivatie om de regels 

te volgen zijn verschillende gerelateerd aan de uitkomsten betrokkenheid, 

onbetrokkenheid en prosociaal gedrag. 

 

Een tweede centrale doelstelling van de studie is het identificeren van de rol van 

omgevingsfiguren. Hierbij bekijken we het relatieve belang van de verschillende 

omgevingsfiguren in hun relatie tot de motivatie van jeugdsporters. Zo wordt nagegaan of er 

een verschil is tussen coach, ouders en leeftijdsgenoten op de mate waarin ze behoefte 

ondersteunend dan wel behoefte ondermijnend zijn. We kunnen reeds verwachten dat 

ouderlijke betrokkenheid relatief minder gezien wordt als autonomie ondersteunend dan die 

van de coaches. Aangezien sommige ouders eerder gezien worden als meer onder druk 

zettend en controlerend (Gagné et al.,2003). Vervolgens verwachten we een toenemend 

belang van de rol van leeftijdsgenoten. Zo werd aangetoond dat leeftijdsgenoten bepaalde 

kernrollen van ouders overnemen zoals vriendschap en lidmaatschap naarmate de jongere 

ouder wordt (Keegan et al., 2014). 

 

Hypothese 3: Coaches, ouders en leeftijdsgenoten verschillen in de mate waarin 

ze behoefte-ondersteunend zijn.  

 

Vervolgens wordt nagegaan of behoefteondersteuning en –ondermijning verschillend 

gerelateerd zijn aan de verschillende types motivatie en de gedragsmatige uitkomsten. Hierbij 

verwachten we dat een behoefte-ondersteunende aanpak zal samenhangen met een hogere 

autonome motivatie voor het volgen van  regels, wat op zijn beurt zal samenhangen met meer 

pro- en minder antisociaal gedrag. Zo werd reeds gesteld dat een autonomie-ondersteunende 

en responsieve aanpak van ouders de zelf-determinatie van jongeren promoot, wat op zijn 

beurt essentieel is voor jongeren om de waarde van hun prosociaal gedrag te internaliseren 

(Gagne, 2003; Soenens & Vansteenkiste, 2005). De belangrijke rol van een autonomie-

ondersteunde aanpak bij zowel het volgen als het vrijwillig accepteren van regels werd 

bovendien ondersteund door de bevinding dat ouderlijke autonomie-ondersteuning de 

gewenste internalisering effecten oplevert, terwijl een controlerende stijl het 
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internalisatieproces belemmert en bovendien kan leiden tot opstandigheid bij het kind 

(Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, & Durize, 2014). 

 

Hypothese 4: De sterkte van de invloed van behoefteondersteuning op de 

motivatie, de (on)betrokkenheid en het prosociaal gedrag van sporters is afhankelijk 

van de omgevingsfiguur die de behoefteondersteuning biedt. 

 

 De laatste centrale doelstelling van de studie is het onderzoeken van de mediërende 

rol van motivatie. De huidige studie gaat na of  motivatie van jeugdsporters het mechanisme is 

waarlangs omgevingsfiguren een invloed weten uit te oefenen op het betrokkenheid en het 

prosociaal gedrag van sporters. Men kan hierbij de vraag stellen of de uitkomsten een functie 

zijn van de internalisering van de waarde van dergelijk gedrag (namelijk de inzet bij sport en/of  

het volgen van regels) of een direct resultaat van de behoefte ondersteuning. Als we 

bijvoorbeeld kijken  naar prosociaal gedrag, vinden we reeds enig onderzoek die een directe 

link vond tussen behoeftebevrediging en prosociaal gedrag, gecontroleerd voor de invloed van 

de internalisatie van ouderlijke waarden (Gagne, 2003). Maar het is ook waarschijnlijk dat 

internalisatie dient als de basis waardoor prosociaal gedrag zelfregulerend is en gehandhaafd 

wordt (Gagne, 2003). Ten slotte luiden de laatste hypothesen als volgt;  

 

Hypothese 5: Sportmotivatie is het mechanisme waarlangs omgevingsfiguren 

ene invloed weten uit te oefenen op de (on)betrokkenheid en het prosociaal van 

sporters. 

 

Hypothese 6: Motivatie om regels te volgen is het mechanisme waarlangs 

omgevingsfiguren een invloed weten uit te oefenen op de (on)betrokkenheid en het 

prosociaal gedrag van sporters. 
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Methode 

Steekproef 

In deze studie werden 256 mannelijke jeugdvoetballers vanuit 17 verschillende 

Vlaamse voetbalclubs geselecteerd. De leeftijd van de participanten lag tussen 10 en 18 jaar 

(M = 13.72 ; SD = 1.97). De spelers waren afkomstig uit ploegen van drie verschillende niveaus: 

89 jongeren (35%) speelden op hoog competitief niveau,  145 jongeren (57%) op competitief 

niveau en 20 jongeren (8%) op laag competitief niveau. De spelers waren tussen één en 

maximaal 7 seizoenen actief onder huidige coach (M= 1.43, SD= .95).  

Procedure 

In deze studie werd de rol van ouders, coaches en leeftijdsgenoten op de motivatie om 

je in te zetten in voor je sportbeoefening en om de regels te volgen binnen de voetbalclub 

onderzocht door middel van vragenlijsten. Na goedkeuring door het Ethisch Comité werden 

zowel telefonisch als elektronisch trainers gecontacteerd met de vraag mee te werken aan de 

studie. In totaal werden 25 clubs gecontacteerd waarvan 17 clubs instemden en deelnamen 

aan het onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode tussen februari 2017 en mei 

2017. Om een grotere range aan spelers en ouders te bereiken werden naast het versturen 

van e-mails en het telefonisch contact verschillende tornooien bezocht. De deelname 

gebeurde op vrijwillige basis. Alle spelers, hun ouders en de trainers werden volledig op de 

hoogte gebracht van de testprocedures, alvorens ze schriftelijk hun goedkeuring gaven om aan 

het onderzoek deel te nemen.  Na het tekenen van het informed consent werden de 

vragenlijsten door de spelers ter plaatste ingevuld. Ook trainer en ouders dienden hun akkoord 

schriftelijk vast te leggen. In ruil voor hun akkoord zouden de deelnemers een algemene uitleg 

krijgen over de resultaten van het onderzoek.  Hierbij werd benadrukt dat de gegevens 

vertrouwelijk en anoniem werden verwerkt. 

Materiaal 

Achtergrondgegevens. 

Als eerste werden enkele algemene gegevens bevraagd, zoals de leeftijd, het geslacht, 

de ervaring, de club en het niveau. Met betrekking tot de ervaring werd het aantal seizoenen 

dat men reeds voetbalt bevraagd, alsook het aantal seizoenen dat men actief is onder de 

huidige coach. Verder werd op basis van niveau een keuze gemaakt tussen hoog competitief, 

competitief en laag competitief.  



 

17 
 

Behoefteondersteuning en behoefteondermijning van  coach, ouder en teamleden. 

De Interpersonal Behaviours Questionnaire (IBQ; Rocchi, Pelletier, Cheung, Baxter & 

Beaudry, 2017) is een zelfrapportagevragenlijst die de percepties van interpersoonlijk gedrag 

van anderen meet. Het instrument werd aangepast aan jongere participanten en naar de 

voetbalcontext. De vragenlijst bevraagt de percepties ten aanzien van drie specifieke 

omgevingsfiguren: de coach, de meest betrokken ouder en de teamleden. Alle vragen werden 

beantwoord op een 7-punts Likertschaal, van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (helemaal wel 

akkoord). Het instrument bestaat zes subschalen die elk door 4 items werden gemeten. Als 

eerste werd de mate van Autonomieondersteuning (4 items) beoordeeld. 

Autonomieondersteuning wordt beschreven als het bieden van keuzes, het verstrekken van 

redenen voor taken, het erkennen van de perspectieven van de ander, het geven van kansen 

voor het nemen van initiatief en het bevorderen van taakbetrokkenheid (Mageau & Vallerand, 

2003; Mageau et al., 2015;). Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Hij/zij laat mij zelf 

keuzes maken”. De interne betrouwbaarheden van deze subschaal waren voor de 

autonomieondersteuing van de coach en teamleden bedenkelijk (α= .65 en α=.66) en voor de 

autonomieondersteuning van de ouders niet aanvaardbaar (α = .21).  Verder werd gepeild 

naar de mate van Controle (4 items). Deze term omvat het gebruik van beloningen, eisen 

stellen zonder uitleg, het gebruik maken van intimiderende taal, voorwaardelijke aandacht 

geven en het gebruik van buitensporige persoonlijke controle (Bartholomew et al, 2009). Een 

voorbeelditem van deze subschaal is: “Hij/zij dwingt mij om te luisteren op de voetbal”. De 

interne betrouwbaarheden van deze subschaal waren voor elk van de omgevingsfiguren zwak, 

met Cronbach’s α= .56 voor coach en ouder en α=.59 voor teamleden. Verder omvat de 

subschaal Structuur (4 items) het gebruik van positieve verwachtingen, het aanmoedigen van 

leren, het leveren van positieve feedback, het herkennen van verbeteringen, het geloven dat 

anderen in staat zijn om hun doelen te bereiken en het stimuleren van anderen om hun 

vaardigheden te verbeteren (Sheldon & Filak, 2008). Een voorbeelditem van deze subschaal is: 

“Hij/zij moedigt mij aan om het beter te doen”. De interne betrouwbaarheden van deze 

subschaal waren voor de structuur  van de ouder en teamleden bedenkelijk (α= .68 en α=.61) 

en voor de structuur van de coach aanvaardbaar (α = .70). De vierde subschaal dat werd 

gemeten is de mate van Chaos (4 items). Deze kan beschreven worden als het benadrukken 

van de fouten van anderen, het ontmoedigen van anderen om moeilijke taken te proberen, 

blijk geven van iemand zijn incompetentie en twijfelen en het vermogen van iemand om te 

verbeteren (Sheldon & Filak, 2008). Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Hij/zij zegt mij 
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dat ik het waarschijnlijk niet zal kunnen”. De interne betrouwbaarheden van deze subschaal 

waren voor elk van de omgevingsfiguren aanvaardbaar, met Cronbach’s α= .75 voor de ouder 

en teamleden en α=.71 voor de coach. Een vijfde subschaal dat werd gemeten is de mate van 

Relationele ondersteuning (4 items). Deze omvat het tonen van begrip, ondersteuning en zorg 

aan anderen en interesse tonen in de activiteiten van de ander (Jones, Armour, & Potrac, 

2004). Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Hij/zij is geïnteresseerd in wat ik op de 

voetbal doe”. De interne betrouwbaarheden van deze subschaal waren voor de ouder en 

teamleden niet aanvaardbaar, (met voor beide een Cronbach’s α= .44) en voor de coach zwak 

(α = .53). Ten slotte werd gepeild naar de mate van Relatedness Thwarting (4 items). Deze 

subschaal omvat afstandelijk zijn, niet emotioneel connecteren met de ander, niet luisteren en 

niet beschikbaar zijn wanneer dit nodig is (Sheldon & Filak, 2008). Een voorbeelditem van deze 

subschaal is: “Hij/zij geeft mij weinig aandacht als ik op de voetbal ben”. De interne 

betrouwbaarheden van deze subschaal waren voor de ouder en teamleden zwak (α= .50 en 

α=.58) en voor de structuur van de coach bedenkelijk (α = .60). In het kader van deze studie 

werd ervoor gekozen om een globale maat te hanteren door het gemiddelde te nemen van de 

subschalen autonomieondersteuning, structuur en verbondenheid voor 

behoefteondersteuning, en van controle, choas en verwaarlozing voor behoefteondermijning. 

De interne betrouwbaarheden van de schalen behoefteondersteuning en 

behoefteondermijning voor de coach (α = .60 en α = .60) , ouder (α=. 61 en α =  .80), en 

teamleden (α =.79 en α =.83) waren bedenkelijk tot goed.  

Sportmotivatie. 

De Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ; Lonesdale et al., 2008) is een 

zelfrapportagevragenlijst die peilt naar de redenen van sporters om zich in te zetten tijdens 

het sporten. De vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands en licht aangepast aan de 

context van voetbal. De vragenlijst bestaat uit in totaal 28 items, beoordeeld op een zevenpunt 

Likertschaal, van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (helemaal wel akkoord), die samen 7 

subschalen vormen. Amotivatie (4 items) peilt naar een gevoel van ontmoediging tijdens het 

sporten waarbij de redenen om zich in te spannen onduidelijk zijn geworden. Een 

voorbeelditem van deze subschaal is: “Ik span me in tijdens het voetballen maar ik vraag mij 

eigenlijk af waarom”. De interne betrouwbaarheid van deze subscaal was aanvaardbaar (α = 

.73).  Verder werd de mate van Externe regulatie (8 items) nagegaan waarbij de activiteit 

wordt gedaan om de afkeuring van anderen te vermijden of om de goedkeuring van anderen 

te verkrijgen. Een voorbeelditems van deze subschaal is: “Ik span me in tijdens het sporten 
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omdat andere me dan meer waarderen”. De interne betrouwbaarheid van deze subschaal was 

goed (α = .87).  Vervolgens werd de mate van Geïntrojecteerde regulatie (8 items) gemeten 

waarbij de activiteit wordt gedaan om schuld, schaamte te vermijden of om zich trots te 

voelen of zich te bewijzen. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Ik span me in tijdens het 

sporten omdat ik me een mislukking zou voelen als ik opgeef”. De interne betrouwbaarheid van 

deze subschaal was aanvaardbaar (α = .78).  Verder peilt Geïdentificeerde regulatie (4 items) 

naar de mate waarin een activiteit wordt uitgevoerd omdat deze gewaardeerd wordt, zinvol, 

of van persoonlijk belang is. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Ik span me in tijdens 

het sporten omdat ik het persoonlijk zinvol vind”. De interne betrouwbaarheid van deze 

subschaal was bedenkelijk (α = .65).  Tenslotte werd de mate van Intrinsieke motivatie (4 item) 

gemeten, waarbij men gemotiveerd is omwille van de activiteit zelf. Een voorbeelditem van 

deze subschaal is: “Ik span me in tijdens het sporten omdat ik gewoon graag sport”. De interne 

betrouwbaarheid van deze subschaal was echter niet aanvaardbaar (α = .33).  De subschalen 

vertonen een aanvaardbare tot goede betrouwbaarheid met uitzondering van intrinsieke 

motivatie die een Chronbach’s alfa vertoonde die niet aanvaardbaar was. Bovendien werd bij 

voorgaande studies uit een exploratorische factoranalyse een heldere tot zeer heldere 

factorstructuur en een goede test-hertest betrouwbaarheid teruggevonden (Assor, 

Vansteenkiste, & Kaplan, 2009; Studie 3; Lonesdale et al., 2009).  

Motivatie voor het volgen van regels.  

De Self-Regulation Questionnaire voor ouderlijke regels (SRQ; Ryan & Connell, 1989; 

Soenens, Vansteenkiste  & Niemiec, 2009) is een zelfrapportagevragenlijst die de redenen van 

participanten om ouderlijke regels te volgen betreffende vriendschappen bestudeert. Deze 

vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands en werd aangepast aan de context van het 

volgen van clubregels binnen sport.  Participanten hebben 18 items beoordeeld die drie types 

van regulatie reflecteren, elk bestaande uit 6 items. Als eerste werd de mate van Externe 

regulatie beoordeeld, deze reflecteert het volgen van de regels om afkeuring te vermijden of 

goedkeuring van anderen te verkrijgen. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Ik zal de 

regels van mijn coach volgen omdat ik anders gestraft word”. De interne betrouwbaarheid van 

deze subschaal was aanvaardbaar (α = .78).  Vervolgens werd de mate van Geïntrojecteerde 

regulatie beoordeeld, waarbij de regels worden gevolgd om zich trots te voelen of om schuld, 

schaamte of een onbehaaglijk gevoel te vermijden. Een voorbeelditem van deze subschaal is 

“Ik zal de regels van mijn coach volgen omdat ik me dan trots kan voelen over mezelf”. De 

interne betrouwbaarheid van deze subschaal was goed (α = .81).  Tenslotte werd de mate van 
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Geïdentificeerde regulatie gemeten waarbij de regels worden gewaardeerd en van persoonlijk 

belang zijn. Een voorbeelditems van deze subschaal is: “Ik zal de regels van mijn coach volgen 

omdat ik deze persoonlijk zinvol vind”. De interne betrouwbaarheid van deze subschaal was 

goed (α = .89).  Daarenboven werden vier items toegevoegd die het verzet van de spelers 

nagaan ten aanzien van het volgen van regels van de coach. Deze subschaal is geïnspireerd 

door de Psychologische reactiviteit meting van Shen & Dillard (2005). 

De mate van verzet werd gemeten met de Hong Psychological Reactance Scale (HPRS, 

Hong & Felda, 1996). Dit instrument werd ontwikkeld om het individuele verschil in reactiviteit 

te meten: de mate waarin een persoon psychologische reactiviteit ervaart. De geldigheid van 

de schaal werd aangetoond in de studie van Shen & Dillard (2005). De schaal werd vertaald 

naar het Nederlands en aangepast aan de context van het volgen van clubregels binnen sport. 

Een voorbeelditem van verzet is: “Na het introduceren van de regels van de coach heb ik zin 

om de regels van de coach niet te volgen.” Alle vragen werden beantwoord op een zevenpunt 

Likertschaal, van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). De interne betrouwbaarheid 

van deze subschaal was goed (α = .87).   

Om de mate van zelfdeterminatie te bepalen werd gebruik gemaakt van  de Relatieve 

Autonomie Index (RAI; Grolnick & Ryan, 1987).  De RAI score voor sportmotivatie werd 

berekend aan de hand van de somscores bekomen uit de BRSQ . De RAI score voor het volgen 

van regels werd berekend aan de hand van de somscores bekomen uit de SRQ en HPRS. Deze 

somscores werden bijgevolg vermenigvuldigd met een cijfer dat hun bijdrage in de autonome 

motivatie weergeeft (Grolnick en Ryan, 1987). Volgende formules werden toegepast: (1) RAI 

sportmotivatie=  (- 2 * Externe regulatie)  - Introjectie + Identificatie + (2 * Intrinsieke 

motivatie) en (2) RAI bij het volgen van regels: (- 2 * Externe regulatie) – Introjectie + (3 * 

Identificatie). 

Betrokkenheid. 

Om de inzet en betrokkenheid van sporters in kaart te brengen werd gebruik gemaakt 

van 27 items, die peilen naar vier verschillende vormen van betrokkenheid. Items werde 

beoordeeld op een 7-punts Likertschaal gaande van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal 

waar). Het instrument bevat 6 subschalen: gedragsmatige betrokkenheid, emotionele 

betrokkenheid, cognitieve betrokkenheid en proactieve betrokkenheid, alsook gedragsmatige 

onbetrokkenheid en emotionele onbetrokkenheid.  
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De Engagement Versus Disaffection with Learning measure (Skinner, Kindermann, & 

Furrer, 2009) werd gebruikt om gedragsmatige en emotionele betrokkenheid te meten. De 

items van Skinner en collega’s werden vertaald naar het Nederlands en aangepast aan de 

sportcontext. Gedragsmatige betrokkenheid peilt naar de inspanning, aandacht en volharding 

van jongeren tijdens het sporten. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Tijdens trainingen 

luister ik heel aandachtig naar de coach. De interne betrouwbaarheid van deze subschaal was 

goed (α = .83). De betrouwbaarheid van de subschaal werd ook in voorafgaand onderzoek 

aangetoond met een Cronbach’s alfa van .86 (Skinner et al., 2009). Emotionele betrokkenheid 

peilt naar het ervaren enthousiasme, interesse en plezier tijdens voetbaltrainingen . Een 

voorbeelditem van deze subschaal is: “Tijdens trainingen heb ik plezier”. De interne 

betrouwbaarheid van deze subschaal was aanvaardbaar (α = .74).  De interne consistentie van 

de emotionele betrokkenheid schaal werd eerder in voorafgaand onderzoek aangetoond met 

een Cronbach’s alpha van.90 (Reeve, 2013). 

De Agentic Engagement Scale (AES; Reeve, 2013 & Reeve & Tseng, 2011) werd gebruikt 

om proactieve betrokkenheid te meten bij de participanten. Deze schaalt peilt a.d.h.v. 5 items 

naar het uiten van voorkeuren, het stellen van vragen en laten weten wat ze willen en/of nodig 

hebben van hun omgevingsfiguren. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Tijdens 

trainingen stel ik vragen die me helpen om bij te leren”. Eerder werd evidentie gevonden voor 

de betrouwbaarheid en validiteit van de AES (α = .84; Reeve,2013). In huidige studie was de 

interne betrouwbaarheid van deze schaal echter bedenkelijk (α = .68).   

De Metacognitive Strategies Questionnaire (MSQ; Wolters, 2004) werd gebruikt om 

cognitieve betrokkenheid te beoordelen. Cognitieve betrokkenheid werd gemeten aan de 

hand van 4 items en peilt naar de bereidheid om te investeren in de sport en moeite te doen 

om moeilijke vaardigheden aan te leren (Valk, 2012). Een voorbeelditem van deze subschaal is: 

“Tijdens trainingen probeer ik samenhang te vinden tussen dat wat ik leer en mijn eigen 

ervaringen”. De schaal toont een acceptabele interne consistentie (α = .84; Wolters, 2004; 

Reeve, 2013). Ook in huidige studie was de interne betrouwbaarheid van deze schaal 

aanvaardbaar (α = .75).   

Onbetrokkenheid. 

Wat betreft onbetrokkenheid, werd de Engagement Versus Disaffection with Learning 

measure (Skinner, Kindermann, & Furrer, 2009) gebruikt om gedragsmatige en emotionele 

onbetrokkenheid te meten. De items werden vertaald naar het Nederlands en aangepast aan 
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de sportcontext. Gedragsmatige onbetrokkenheid peilt naar passiviteit en terugtrekking van de 

deelname aan activiteiten. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Tijdens trainingen doe ik 

niet echt mijn best”. De interne betrouwbaarheid van deze subschaal was aanvaardbaar (α = 

.73).  Verder peilt de emotionele onbetrokkenheid naar verveling, angst en frustratie tijdens 

het sporten. Een voorbeelditem van deze subschaal is: “Tijdens de training verveel ik mij”. De 

interne betrouwbaarheid van deze subschaal was aanvaardbaar (α = .76).  In deze studie werd 

de globale score gehanteerd dat het gemiddelde nam van alle items, dit zowel voor 

betrokkenheid als onbetrokkenheid. Beide variabelen hadden een goede interne 

betrouwbaarheid, met Cronbach’s alfa’s van respectievelijk  .84 en .85. 

 Voorafgaand aan de items voor het meten van de betrokkenheid van de ouders 

werden enkele vragen gesteld over de gezinssamenstelling van de respondent. De respondent 

diende de vragen in verband met de ouderlijke betrokkenheid in te vullen met betrekking tot 

de ouder die het meest betrokken is bij de voetbalbeoefening: 70 respondenten (27%) gaven 

aan dat de moeder het meest betrokken is bij hun sport, terwijl voor 186 respondenten (73%) 

de vader een grotere rol speelt bij hun sportbeoefening. De resultaten uit de studie van Rocchi 

& collega’s gaven ondersteuning voor een sterke factorstructuur, interne consistentie en 

validiteit van de schaal. De IBQ bleek een valide meting te zijn van interpersoonlijke 

gedragingen in de sport.   

Prosociaal gedrag. 

De Prosocialness Scale for Adults (PSA; Caprara et al., 2005) biedt een betrouwbare 

meting van de prosocialiteit van volwassenen. De vragenlijst werd naar het Nederlands 

vertaald en aangepast voor jongere participanten en aan de voetbalcontext. Het instrument 

bestaat uit 16 items waarvan zes items werden gebruikt om prosociaal gedrag te meten. Een 

voorbeelditem van prosociaal gedrag is “Teamgenoten die in nood zijn, help ik onmiddellijk”. 

De interne betrouwbaarheid van deze subschaal was goed (α = .87). De antwoorden staan op 

een 7-punts Likertschaal gaande van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). De Item 

Response Theory metingscontrole van het PSA-instrument is zowel op theoretische als 

methodologische gronden gerechtvaardigd en biedt sterke evidentie voor de kwaliteit van het 

PSA-instrument (Caprara et al., 2005). 
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Resultaten 

Achtergrondanalyses 

 Achtergrondvariabelen. 

Leeftijd, ervaring en aantal jaren training onder de huidige coach werden opgenomen 

als achtergrondvariabelen. Uit bivariate correlaties bleek dat oudere voetballers te kennen 

geven minder intrinsiek gemotiveerd te zijn (r = -.19; p <.01)  en in mindere mate sporten en 

regels volgen omdat ze deze als zinvol of nuttig ervaren (r= -.18; p<.01; r = -.21; p <.01). 

Bovendien geven oudere voetballers aan minder betrokken te zijn op de training (r = -.21; p 

<.01 ). Naarmate voetballers meer ervaring opbouwen, worden ze minder intrinsiek 

gemotiveerd (r = -.17; p <.01) en gaan ze in mindere mate regels volgen omdat ze deze als 

zinvol of nuttig ervaren (r = -.13; p <.05 ). Ten slotte geven voetballers aan minder extern 

gemotiveerd te zijn, naarmate ze langer trainen onder hun huidige coach (r = -.15; p < .01). 

Voetballers hebben dus in mindere mate het gevoel dat ze ‘moeten’ sporten wanneer ze 

langer onder dezelfde coach sporten. Verder werden geen significante verschillen 

teruggevonden betreffende het niveau van de voetballer. Voor achtergrondvariabelen die een 

samenhang vertoonden met de uitkomstmaten van deze studie werd systematisch 

gecontroleerd bij de analyses die in wat volgt beschreven worden.  

Descriptieve statistiek. 

Als eerste ging de huidige studie na of jeugdvoetballers kwalitatief beter gemotiveerd 

zijn om zich in te zetten bij hun sportbeoefening, dan om clubregels te volgen. In lijn met de 

verwachtingen toonde een gepaarde t-test aan dat jeugdvoetballers in hogere mate 

gemotiveerd zijn om zich in te zetten tijdens het sporten  dan om regels te volgen(t (250) = 

18,435). De voetballers vertoonden namelijk een hogere relatieve autonomie index om zich in 

te spannen bij hun sportbeoefening, in vergelijking met de RAI om regels te volgen. Indien 

specifieker werd gekeken naar het type motivatie werd gevonden dat jeugdvoetballers een 

hogere mate van gecontroleerde motivatie ervaarden om regels te volgen dan om zich in te 

zitten tijdens het sporten( t (50) = -9,997). Verder werd aangetoond dat jeugdvoetballers zich 

in grotere mate identificeerden met het belang om zich in te zetten tijdens het sporten dan om 

de regels te volgen binnen de sportclub( t (250) = 5,728). In lijn van de verwachtingen werd 

bovendien gevonden dat de autonome motivatie van jeugdvoetballers om zich in te zetten 

voor hun sport groter is dan die om regels te volgen (t (250) = 11,683). 
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Tabel 1 toont de correlatie tussen de verschillende motivatiegerelateerde variabelen. 

Het veronderstelde simplexpatroon is terug te vinden voor zowel sportmotivatie als voor 

motivatie om regels te volgen. Dit simplexpatroon stelt dat regulatietypes die op het 

continuum naast elkaar liggen sterker postief met elkaar correleren dan regulatietypes die 

verder uiteen liggen. Hoe verder regulatietypes uiteen liggen, hoe minder positief of zelfs hoe 

meer negatief ze met elkaar correleren. Zo werd een hoge correlatie teruggevonden tussen 

amotivatie en externe regulatie, terwijl de correlatie tussen amotivatie en intrinsieke motivatie 

sterk negatief gecorreleerd was. Wanneer men de regulatietypes voor sportbeoefening 

vergeleek met regulatietypes om regels te volgen, was de overeenkomst het grootste voor 

corresponderende types. Zo werd teruggevonden dat gecontroleerde sportmotivatie de 

grootste samenhang vertoont met gecontroleerde motivatie om regels te volgen. Identificatie 

voor sport toont dan weer de grootste correlatie met identificatie voor regels.  

Tabel 1  

Correlaties tussen de verschillende types motivatie. 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Amotivatie sport 1.99 1.22 (.73)         

2. Externe 
sportregulatie 

2.83 1.35 .48** (.87)        

3.Geïntrojecteerde 
sportregulatie 

4.33 1.16 .13* .64** (.78)       

4. Indentificatie 
sport 

5.73 .99 -.15* .14* .51** (.65)      

5. Intrinsieke 
motivatie sport 

6.56 1.03 .28** -.14* .12 .33** (.33)     

6. Verzet 2.71 1.47 .21** .16* -.05 .17** -.13* (.87)    

7. Externe regulatie 
regels 

4.06 1.21 .22** .41** .37** .16** .10 -.00 (.78)   

8. Introjectie regels 4.60 1.22 .03 .23** .41** .30** .14* .26** .54** (.81)  

9. Identificatie 
regels 

5..32 1.13 -.11 .13* .38** .41** .20** .44** .30** .67** (.89) 

Noot. p<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 
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Hoofdanalyses 

Doelstelling 1: De rol van motivatie identificeren. 

Tabel 2 toont de samenhang tussen de verschillende types motivatie en de uitkomsten 

prosociaal gedrag, betrokkenheid en onbetrokkenheid. In huidige studie werd nagegaan of de 

sportmotivatie en de motivatie om regels te volgen verschillend gerelateerd waren aan deze 

uitkomstmaten . Om de twee types motivatie te vergelijken werden ze opgesplitst in 

verschillende subtypes, namelijk; gebrekkige motivatie, externe regulatie, introjectie, 

identificatie en intrinsieke motivatie. Als eerste, werd een significant verschil gevonden tussen 

de twee types gebrekkige motivatie (i.e. amotivatie en verzet) in hun relatie met prosociaal 

gedrag bij de jeugdvoetballers. In vergelijking met amotivatie, was verzet tegen regels  door 

jeugdvoetballers in sterkere mate gerelateerd aan verminderd prosociaal gedrag (z = 2.18, p < 

0.015). Verder kan geconcludeerd worden dat de overige subtypes motivatie enkel significant 

verschillend gerelateerd waren wat betreft de uitkomst betrokkenheid. Betreffende externe 

regulatie, bleek betrokkenheid sterker samen te hangen met de externe regulatie om regels te 

volgen (z = -2.08, p<0.019) dan met de externe regulatie om zich in te zetten tijdens het 

sporten. Ook introjectie en identificatie bleken enkel voor de mate van betrokkenheid 

significante verschillen te vertonen. Met betrekking tot introjectie was de associatie tussen 

betrokkenheid en introjectie bij het volgen van regels sterker bleek te zijn (z = -2.65, p<0.004) 

dan de associatie tussen betrokkenheid en introjectie voor de inzet tijdens het sporten. Een 

zelfde patroon werd teruggevonden voor de correlatie met betrokkenheid en de twee types 

van identificatie, waarbij de associatie tussen betrokkenheid en identificatie bij het volgen van 

regels sterker bleek te zijn (z = -2.362, p<0.009) dan de associatie tussen betrokkenheid en 

identificatie voor de inzet tijdens het sporten.  
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Tabel 2 

Pearson correlaties en Z-scores tussen de types motivatie en uitkomsten. 

 Gebrekkige 
motivatie 

Externe 
regulatie  

Introjectie Identificatie Intrinsieke 
motivatie 

Motivatie sport       

Prosociaal gedrag -.05 .11 .33** .45** .20** 

Betrokkenheid -.08 .03 .29** .35** .23** 

Onbetrokkenheid .40** .15* -.10 -.22** -.23** 

      

Motivatie regels      

Prosociaal gedrag -.23** .18** .30** .45** / 

Betrokkenheid -.23** .17** .46** .49** / 

Onbetrokkenheid .39** .16** -.06 -.29** / 

 
Z-scores 

     

Prosociaal gedrag 2.18*  -1.07  0.50 .12  / 

Betrokkenheid 1.93  -2.08*  -2.65**  -2.36**  / 

Onbetrokkenheid 0.06 -0.22  -0.58  1.02  / 

Noot. P<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 

 

Doelstelling 2: De rol van omgevingsfiguren identificeren. 

 Behoefteondersteuning van de coach, ouder en leeftijdsgenoten. 

In Tabel 3 worden de gemiddelden, standaarddeviaties, Cronbach’s alpha’s en de 

Pearson correlaties in verband met de behoefteondersteuning van de omgevingsfiguren 

weergegeven. De interne consistenties van testscores zijn over het algemeen aanvaardbaar tot 

goed, met uitzondering van de lagere interne consistentie van de behoefte-ondersteuning van 

ouders, die nog steeds aanvaardbaar is. Uit de tabel kan afgeleid worden dat elke 

omgevingsfiguur meer behoefte-ondersteunend dan behoefte-ondermijnend is. De gepaarde 

t-testen tonen vervolgens aan dat ouders in grotere mate behoefte-ondersteunend zijn in 

vergelijking met zowel coaches (t(238) = 7,502) als teamgenoten (t(238)= 11,077). Waarbij de 

coaches bijgevolg meer behoefte-ondersteunend bleken te zijn dan leeftijdsgenoten (t(238)= 

3,323). Daarnaast werd vastgesteld dat coaches in grotere mate behoefte-ondermijnend zijn in 

vergelijking met zowel ouders (t(238)=6,003) als teamgenoten (t(238)=3,515). Waarbij 

teamgenoten meer behoefte-ondermijnend  bleken te zijn de ouders (t (238) = 2, 452). Wat 
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betreft de samenhang tussen de behoefteondersteuning over omgevingsfiguren heen, stellen 

we vast dat deze onderling positief gecorreleerd zijn met voor elk verband sterke 

correlatiecoëfficiënten. Ook de samenhang tussen de behoefteondermijning over 

omgevingsfiguren toont voor elk verband positieve correlaties aan. Vergeleken met de 

samenhang van behoefteondersteuning  

tussen omgevingsfiguren, is de samenhang van behoefteondermijning tussen omgevingsfiguur 

iets groter. Verder werd vastgesteld dat correlaties tussen behoefteondersteuning en 

behoefteondermijning binnen één omgevingsfiguur telkens binnen elke construct negatief 

gecorreleerd zijn met voor elk construct zwakke correlatiecoëfficiënten.  

Tabel 3 

Gemiddelden, standaarddeviaties, Chronbach’s alpha’s en Pearson correlaties 

omgevingsfiguren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot. 

p<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 

 

 

 M SD 1 2 3 4 5 6 

1.Behoefte-

ondersteuning 

Coach 

5.20 .94 (.82)      

2.Behoefte-

ondermijning Coach 

2.94 1.03 -.17* (.80) 

 

    

3.Behoefte-

ondersteuning  

Ouder 

5.67 .91 .45** -.06 (.61)    

4.Behoefte-

ondermijning 

Ouder 

2.63 1.03 -.12 .69** -.19** (.80)   

5.Behoefte-

ondersteuning 

Teamleden 

5.0 .90 .60** .01 .49** -.05 (.79)  

6.Behoefte-

ondermijning 

Teamleden 

2.75 1.11 -.15* .69** -.25** .74** -.11 (.83) 
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 In Tabel 4 worden de Pearson correlaties tussen de behoefteondersteuning van de 

omgevingsfiguren enerzijds en de motivatie en trainingsinzet anderzijds weergegeven. 

Vooreerst wordt het correlatiepatroon van de behoefte-ondersteuning met de sportmotivatie 

besproken. Zoals verwacht konden positieve significante correlaties teruggevonden worden 

tussen de behoefteondermijning van elk van de omgevingsfiguren en zowel de amotivatie als 

externe regulatie van jeugdvoetballers. Voor introjectie en identificatie werden daarentegen 

significante positieve correlaties gevonden met de behoefteondersteuning van elk van de 

omgevingsfiguren. Tussen introjectie en de behoefteondermijning van zowel de coach, ouder 

als leeftijdsgenoten werden ook positieve correlaties gevonden. Met betrekking tot intrinsieke 

motivatie van jeugdvoetballers werd een significant positief verband gevonden met de 

behoefteondersteuning van de coach, alsook signficante negatieve verbanden met 

behoefteondermijning van ouders en teamleden  

 Wat de correlatiepatronen voor het volgen van regels binnen de sportclub betreft, 

werden net zoals bij sportmotivatie positieve verbanden aangetoond tussen  de 

behoefteondermijning van de omgevingsfiguren en verzet van jeugdvoetballers. Bijkomend 

werden hier ook significante negatieve verbanden gevonden tussen de behoefteondersteuning 

van de omgevingsfiguren en dergelijk verzet . Met betrekking tot externe regulatie om regels 

te volgen werden positieve middelgrote correlaties gevonden tussen zowel 

behoefteondersteuning als behoefteondermijning van de omgevingsfiguren. Dit met 

uitzondering van de behoefteondersteuning van ouders, die geen significant verband met de 

mate van externe regulatie bij de jeugdvoetballers vertoonde. Omtrent introjectie werd een 

positief verband teruggevonden met de behoefteondersteuning van zowel de coach, ouder als 

teamleden, alsook met behoefteondermijning van ouders Geïdentificeerde regulatie om regels 

te volgen vertoonde een analoog patroon, waarbij het positieve verband met 

behoefteondermijning door ouders kwam te vervallen.   

 Betreffende de trainingsinzet van de jeugdvoetballers, werden positieve significante 

correlaties teruggevonden tussen de behoefteondersteuning van de coach, ouder en 

teamleden enerzijds en de mate van prosociaal gedrag en betrokkenheid van voetballers 

anderzijds. Verder werden er voor onbetrokkenheid significante positieve correlaties 

gevonden met de behoefteondermijning van de omgevingsfiguren, alsook negatieve 

correlaties met de behoefteondersteuning door hen.  
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Tabel 4 

Pearson correlaties omgevingsfiguren, motivatie en trainingsinzet.  

Noot. P<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 

 

    Coach Ouder Teamleden 

  M 
(min 1 – max 
7) 

SD Behoefte- 
ondersteunin
g 

Behoefte- 
ondermijni
ng 

Behoefte- 
ondersteunin
g 

Behoefte- 
ondermijning 

Behoefte- 
ondersteuni
ng 

Behoefte- 
ondermijnin
g 

          

Motivatie inzet sport Amotivatie 1.99 1.22 -.06 .39** -.09 .42** .03 .37** 

 Externe regulatie 2.83 1.35 -.00 .28** .04 .28** .025 .27** 

 Introjectie 4.33 1.16 .25** .19** .20** .14* .22** .13* 

 Identificatie 5.73 .99 .40** .04 .21** -.08 .30** -.04 

 Intrinsieke motivatie 6.56 1.03 .23** -.05 .11 -.18** .09 -.13* 

Motivatie regels Verzet 2.71 1.47 -.29** .26** -.16* .20** -.14* .23** 

 Externe regulatie regels 4.06 1.21 .25** .24** .10 .32** .13* .24** 

Introjectie regels 4.60 1.22 .41** .05 .21** .15* .32** .05 

Identificatie 5.32 1.13 .50** -.07 .24** -.04 .38** -.08 

Trainingsinzet Prosociaal gedrag 5.6 .938 .36** .03 .21** -.12 .42** -.08 

 Betrokkenheid  5.19 .84 .42** -.03 .20** -.04 .36** -.02 

 Onbetrokkenheid 2.54 1.16 -.23** .19** -.13* .26** -.14* .20** 
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De unieke bijdrage van de coach, ouders en leeftijdsgenoten. 

Tabel 5 geeft de regressiecoëfficiënten weer tussen de behoefteondersteuning en –

ondermijning van de omgevingsfiguren en de subschalen van de types motivatie en 

trainingsinzet weer. In een eerste stap werden de verbanden voor de drie omgevingsfiguren 

afzonderlijk onderzocht, om nadien in een tweede stap de verbanden simultaan te bekijken. 

Om deze verbanden na te gaan werd gebruik gemaakt van lineaire regressiemodellen met 

telkens een subschaal van motivatie als afhankelijke variabele. Er werd enkel gecontroleerd 

voor leeftijd, ervaring of ervaring onder huidige coach wanneer deze significante verbanden 

vertoonden met een van de uitkomstvariabelen. Vooreerst wordt het verband tussen 

behoeftegerelateerd gedrag en de sportmotivatie besproken, daarna haken we in op het 

verband tussen behoeftegerelateerd gedrag en de motivatie om clubregels te volgen en we 

sluiten af met het verband tussen behoeftegerelateerd gedrag en trainingsinzet.  

  Gedrag van omgevingsfiguren en sportmotivatie bij voetballers.  

Behoeftegerelateerd gedrag en amotivatie. Wanneer de verbanden voor de drie 

omgevingsfiguren afzonderlijk bekeken werden, toonden de regressieanalyses telkens een 

verband tussen amotivatie en behoefteondermijnend gedrag. Wanneer de drie 

omgevingsfiguren simultaan bekeken werden (R2 =.18, F(6)=9,866, p<.001), wezen de analyses 

op een uniek verband met behoefteondermijning van de ouders, alsook een marginaal 

significant uniek verband voor behoefteondermijning van de coach.   

Behoeftegerelateerd gedrag en externe regulatie. Bij het afzonderlijk analyseren van 

de omgevingsfiguren bleek dat voor elk van de omgevingsfiguren geldt dat hoe meer 

behoefteondermijnend ze zijn, hoe sterker de voetbalspelers extern gereguleerd zullen zijn.  

Indien de omgevingsfiguren echter simultaan werden bekeken bleek externe sportregulatie 

enkel een unieke samenhang te hebben met de behoefteondersteuning en –ondermijning van 

de ouder.  

Behoeftegerelateerd gedrag en introjectie. Bij het afzonderlijk bekijken van de 

omgevingsfiguren werden positieve verbanden gevonden tussen introjectie en de behoefte-

ondersteuning en -ondermijning voor zowel de coach als de ouder en teamleden . Bij het 

simultaan vergelijken van de omgevingsfiguren zagen we dat een hogere mate van introjectie 

enkel uniek samenhing met een hogere mate van behoefteondersteuning van de ouder en een 

lagere mate van behoefteondermijning van de teamleden. 
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Behoeftegerelateerd gedrag en identificatie. Wanneer de omgevingsfiguren 

afzonderlijk bekeken werden bleek de behoefteondersteuning van elk van de 

omgevingsfiguren positief significant samen te hangen met de identificatie van de 

jeugdvoetballers. Bij het simultaan bekijken van de omgevingsfiguren werd echter enkel voor 

de behoefteondersteuning van de coach een positief uniek verband teruggevonden met 

identificatie. Verder zagen we dat een hogere mate van identificatie enkel  uniek samenhing 

met een hogere mate van behoefteondermijning van de coach en een lagere mate van 

behoefteondermijning van de ouder.  

Behoeftegerelateerd gedrag en intrinsieke motivatie. Betreffende intrinsieke motivatie 

bleek uit de afzonderlijke analyses dat de behoefteondersteuning van de coach positief 

significant samenhing met de intrinsieke motivatie van de voetballer. Wat betreft 

behoefteondermijning werd zowel voor de ouder als voor de teamleden negatieve significante 

verbanden aangetoond. Bij het simultaan vergelijken van de omgevingsfiguren vonden we 

unieke positieve verbanden met zowel de behoefteondersteuning als behoefteondermijning 

van de coach, en een uniek negatieve verband met de behoefteondermijning van de ouder.  

Gedrag van omgevingsfiguren en motivatie om clubregels te volgen.  

 Behoeftegerelateerd gedrag en verzet. Wanneer afzonderlijk naar de drie 

omgevingsfiguren gekeken werd, bleek de behoefteondermijning van zowel de coach, ouder, 

als leeftijdsgenoten significante negatieve verbanden te hebben met verzet. Wat betreft de 

behoefteondersteuning,vertoonde enkel de behoefteondersteuning van de coach een 

significant negatieve samenhang met verzet.  Bij het simultaan in rekening brengen van de 

verschillende omgevingsfiguren bleek echter enkel de coach een invloed te hebben op de mate 

van verzet ten aanzien van de regels binnen de sportclub. Indien de coach behoefte-

ondersteunend handelde, daalde de mate van verzet van de voetballers significant. Indien de 

coach echter behoefte-ondermijnend handelde, ging deze een marginaal significant negatief 

verband vertonen met de mate van verzet bij de voetballers.  

 Behoeftegerelateerd gedrag en externe regulatie regels. Wanneer de 

omgevingsfiguren afzonderlijk in rekening werden gebracht bleek dat zowel de 

behoefteondersteuning als behoefteondermijning van zowel de coach, ouder als teamgenoten 

positieve significante verbanden hadden met de externe regulatie bij het volgen van regels. Na 

het simultaan analyseren werden echter enkel unieke positieve verbanden gevonden voor de 
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behoefteondersteuning van de coach en de behoefteondermijning van de ouder op de externe 

regulatie.  

 Behoeftegerelateerd gedrag en introjectie regels. Bij het afzonderlijk bekijken van de 

omgevingsfiguren bleek dat dat de behoefteondersteuning van elk van de omgevingsfiguren 

significante positieve verbanden vertoonden met de introjectie van de jeugdvoetballers.. 

Bovendien vertoonde ook de behoefteondermijning van ouders een positief verband met 

introjectie. Bij het simultaan analyseren van de omgevingsfiguren bleken enkel nog de 

behoefteondersteuning van de coach en de behoefteondermijning van de ouder positieve 

unieke verbanden te vertonen met een hogere mate van introjectie voor het volgen van regels.  

 Behoeftegerelateerd gedrag en identificatie regels. Wanneer de omgevingsfiguren 

afzonderlijk bekeken werden bleek na controle voor leeftijd en ervaring,  de 

behoefteondersteuning van elk van de omgevingsfiguren positieve samen te hangen met de 

identificatie van de sporter voor het volgen van de clubregels.  Bij het simultaan in rekening 

brengen van de verschillende omgevingsfiguren zagen we de verbanden met de 

behoefteondersteuning van ouders en teamleden echter verdwijnen. Enkel de 

behoefteondersteuning van de coach toonde een positieve significante samenhang aan met 

identificatie.  

Behoeftegerelateerd gedrag en trainingsinzet. 

Behoeftegerelateerd gedrag en prosociaal gedrag. Bij het afzonderlijk bekijken van de 

omgevingsfiguren werd vastgesteld dat de behoefteondersteuning van de coach, de ouder en 

de teamleden elk een positief significant verband hadden met de mate van prosociaal gedrag 

bij de jeugdvoetballers. Indien de omgevingsfiguren echter simultaan werden bekeken bleek 

het significant positief verband van behoefteondersteuning enkel nog geldig voor de coach en 

de teamleden. Verder hing een hogere mate van proosciaal gedrag samen met een hogere 

mate van behoefteondermijning van de coach en een lagere mate van behoefteondermijning 

van de ouder.  

 Behoeftegerelateerd gedrag en betrokkenheid. Wanneer afzonderlijk naar de 

omgevingsfiguren gekeken werd, bleek na controle voor leeftijd, de behoefteondersteuning 

voor elk van de omgevingsfiguren een positief verband te hebben op de betrokkenheid van de 

jeugdvoetballers. Bij de simultane analyses verdween echter de positieve rol van de ouder op 

de betrokkenheid. De coach en teamleden blijven daarentegen hun positief significant verband 

wel behouden.  
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 Behoeftegerelateerd gedrag en onbetrokkenheid. Bij het afzonderlijk analyseren van de 

omgevingsfiguren kon vastgesteld worden dat het behoefte-ondermijnend gedrag van elk van 

de omgevingsfiguren samenhing met een significant verhoogde mate van onbetrokkenheid bij 

de jeugdvoetballers. Indien vervolgens de omgevingsfiguren werden samengenomen, bleek 

enkel het verband met ouderlijke behoefteondermijning overeind te blijven. Verder bleek na 

de simultane analyse dat onbetrokkenheid uniek samenhangt met een lagere mate van 

behoefteondersteuning van de coach.  
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 Tabel 5 

Regressiecoëfficënten types motivatie en trainingsinzet   

 

 

  Amotivatie Externe sportregulatie 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

0.01   -.02 .09   -.00 

 Behoefte-
ondermijnend 

.40**   .18+ .29**   .02 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 -.01 
 

 -.05  .13+ 
 

 .14+ 

 Behoefte-
ondermijnend 

 .42**  .25**  .33**  .21+ 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .07 .09   .07 .00 

 Behoefte-
ondermijnend 

  .38** .06   .29** .15 

          

R²  .15** .17** .13** .18** .09** .12** .10** .12** 

  Introjectie sport Identificatie sport 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

.29**   .16 .39**   .35** 

 Behoefte-
ondermijnend 

.23**   .06 .10+   .24* 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 .27**  .16+  .19** 
-.05 

 -.02 

 Behoefte-
ondermijnend 

 .24**  .13    -.21* 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .24** .06   .29** .08 

 Behoefte-
ondermijnend 

  .16* .07   -.02 .00 

          

R²  .12** .11** .10** .13** .16** .05** .10** .17** 
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  Intrinsieke motivatie sport Verzet regels 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

.20**   .26** -.24**   -.25** 

 Behoefte-
ondermijnend 

-.03   .21* .22**   .17+ 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 -.05  -.05  -.09  .00 

 Behoefte-
ondermijnend 

 -.17**  -.24*  .19**  .01 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .07 -.06   -.11+ .02 

 Behoefte-
ondermijnend 

  -.14* -.09   .23** .07 

R²  .07** .07** .06** .10** .14** .07** .09** .22** 
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Externe regulatie regels Introjectie regels 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

.30**   .31** .41***   .35** 

 Behoefte-
ondermijnend 

.29**   .08 .12+   -.03 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 .16*  0.6  .21**  .04 

 Behoefte-
ondermijnend 

 .35**  .28**  .18**  .26** 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .17** -.06   .32** .10 

 Behoefte-
ondermijnend 

  .27** .04   .08 -.05 

R²  .14 .12 .08 .17 .20 .11 .14 .20 

²          
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  Identificatie regels Prosociaal gedrag 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

.48**   .40** .38**   .21** 

 Behoefte-
ondermijnend 

.01   -.01 .10   .26** 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 .21**  -.04  .19**  -.07 

 Behoefte-
ondermijnend 

 -.01  .04  -.09  -.28** 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .36** .15+   .42** .32** 

 Behoefte-
ondermijnend 

  -.05 -.05   -.04 .00 

R²  .26** .08** .17** .26** .13** .04** .17** .22** 

          

  Betrokkenheid Onbetrokkenheid 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coach Behoefte-
ondersteunend 

.41**   .33** -.20   -.20* 

 Behoefte-
ondermijnend 

.09   .13 .16*   -.00 

2.Ouder Behoefte-
ondersteunend 

 .17*  -.08  -.08  .01 

 Behoefte-
ondermijnend 

 -.01  -.10  .24**  .25* 

3.Teamleden Behoefte-
ondersteunend 

  .36** .20*   -.12 -.01 

 Behoefte-
ondermijnend 

  .01 .01   .18** -.02 

R²  .19** .06** .16** .22** .07** .07** .04** .08** 
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Doelstelling 3: Het onderzoeken van de mediërende rol van motivatie.  

Tabellen 6a en 6b geven de mediërende rol van motivatie weer voor de uitkomsten 

betrokkenheid, prosociaal gedrag en onbetrokkenheid. Huidige studie ging na of de motivatie 

van jeugdsporters het mechanisme is waarlangs de omgevingsfiguren een invloed uitoefenen 

op de gedragsmatige uitkomsten. Huidige studie heeft zich toegespitst op de variabelen 

identificatie en gebrekkige motivatie, gezien deze de meest robuuste resultaten vertoonden en 

analoog zijn in de beide domeinen van motivatie, wat een vergelijking mogelijk maakt. 

Om de mediatie van identificatie en gebrekkige motivatie  na te gaan, werden 

verschillende mediatie-analyses uitgevoerd volgens de methode van Baron en Kenny (1986). 

Om te kunnen spreken van een mediatie moet aan vier voorwaarden voldaan zijn. De eerste 

voorwaarde stelt dat er een significant effect moet zijn tussen de onafhankelijke variabele en 

de afhankelijke variabele. Ten tweede wordt een significant verband vereist tussen de 

onafhankelijke variabele en de mediator. De derde voorwaarde vereist dat de mediator en de 

afhankelijke variabelen significant aan elkaar gerelateerd zijn. Ten vierde zou na controle voor 

de mediator, de invloed van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele niet 

significant (volledige mediatie) of minder sterk (partiële mediatie) moeten zijn. Om de 

statistische significantie van de mediatie-effecten te toetsen werd vervolgens een Sobel test 

uitgevoerd (Sobel, 1982). Als eerste werd een significant effect teruggevonden tussen de 

behoefteondersteuning van elk van de omgevingsfiguren en de uitkomsten betrokkenheid, 

prosociaal gedrag en onbetrokkenheid. Bijgevolg werd reeds aan de eerste voorwaarde 

voldaan.  

Mediatie van identificatie. 

Met betrekking tot identificatie werd een positief verband gevonden tussen 

behoefteondersteunend gedrag van elk van de drie omgevingsfiguren en zowel 

geïdentificeerde sportregulatie als identificatie om regels te volgen (voorwaarde 2). Voor beide 

vormen van identificatie geldde dat een hogere score samenhing met meer betrokkenheid en 

prosociaal gedrag (voorwaarde 3). Wanneer rekening gehouden werd met de samenhang 

tussen elk van deze regulatietypes en prosociaal gedrag, verzwakte het verband tussen 

behoefteondersteuning en prosociaal gedrag (voorwaarde 4), wat wijst op partiële mediatie. 

Analoog werd gevonden dat elk van deze regulatietypes fungeerde als een partiële mediator in 

de relatie tussen coach behoefteondersteuning en sportbetrokkenheid. Met betrekking tot 

behoefteondersteuning van de ouders viel het rechtstreekse verband met zowel prosociaal 
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gedrag als sportbetrokkenheid weg wanneer rekening werd gehouden met geïdentificieerde 

regulatie om te sporten of om regels te volgen, wat wijst op volledige mediatie. Met 

betrekking tot behoefteondersteuning door trainingsgenoten tot slot, was er net als bij 

coaches een afname in het verband te zien, indicatief voor partiële mediatie. Om er zeker van 

te zijn dat er hier wel degelijk sprake is van mediaties werd de Sobel Test uitgevoerd. Deze 

bood evidentie voor de mediatie-effecten van de twee types identificatie.  

 

Tabel 6a 

Mediaties identificatie tussen behoefteondersteuning coach, ouder en leeftijdsgenoten en 

uitkomsten prosociaal gedrag en betrokkenheid.  

Noot. P<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 

 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-test 

Coach behoefte ondersteuning      

Prosociaal gedrag       

Identificatie sport .36** .37** .39** .21** 4.40** 

Identificatie regels .36** .48** .39** .17* 4.83** 

Betrokkenheid      

Identificatie sport .42** .40** .19** .34** 2.80** 

Identificatie regels .42** .48** .25** .33** 4.33* 

Ouder behoefteondersteuning      

Prosociaal gedrag       

Identificatie sport .21** .20** .45** .11 2.82* 

Identificatie regels .21** .21** .45** .10 3.06* 

Betrokkenheid      

Identificatie sport .20** .20** .30** .14* 2.57* 

Identificatie regels .20** .21** .43** .10 3.01* 

Peer behoefteondersteuning      

Prosociaal gedrag       

Identificatie sport .42** .29** .37** .31** 3.78* 

Identificatie regels .43** .37** .29** .36** 4.31* 

Betrokkenheid      

Identificatie sport .36** .29** .24** .29** 2.98* 

Identificatie regels .36** .37** .38** .22** 4.33* 
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Mediatie van gebrekkige motivatie. 

Ook met betrekking tot gebrekkige motivatie werd een positief verband gevonden 

tussen behoefteondermijnend gedrag van elk van de omgevingsfiguren en zowel amotivatie als 

verzet om regels te volgen (voorwaarde 2). Voor beide vormen van gebrekkige motivatie werd 

een hogere score teruggevonden met meer onbetrokkenheid (voorwaarde 3). Wanneer 

rekening gehouden werd met amotivatie, viel het rechtstreekste verband tussen de 

behoefteondermijning van elk van de omgevingsfiguren en sportonbetrokkenheid weg 

(voorwaarde 4), wat wijst op een volledige mediatie. Analoog bleek ook verzet te fungeren als 

een volledige mediatoren in de relatie tussen coach behoefteondersteuning en 

sportonbetrokkenheid.  Tenslotte bleek na controle van verzet, het verband tussen 

behoefteondermijning van coach en teamleden met  de uitkomst sportonbetrokkenheid te 

verzwakken, wat wijst op een partiële mediatie. Om na te gaan of er inderdaad sprake is van 

een signficante mediatie werd de Sobeltest uitgevoerd. Uit de analyse van de Sobeltest bleken 

de mediaties wel degelijk significant te zijn. 

Tabel 6 b 

Mediaties gebrekkige motivatie tussen behoefteondermijning coach, ouder en leeftijdsgenoten 

en uitkomst onbetrokkenheid.  

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-test 

Coach behoefte ondermijning      

Onbetrokkenheid 
     

Amotivatie 
.19** .39** .36** .05 4.47* 

Verzet 
.19** .27** .36** .10 3.40* 

Ouder behoefte ondermijning      

Onbetrokkenheid 
     

Amotivatie 
.26** .42** .33** .12 4.12* 

Verzet 
.26** .21** .34** .19** 2.83* 

Peer behoefte ondermijning      

Onbetrokkenheid 
     

Amotivatie 
.20** .37** .36** .06 1.91+ 

Verzet 
.22** .24** .35** .14* 3.17* 

Noot. P<0.01**; p<0.05*; p <.01+ 
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Discussie 

In huidige studie werd nagegaan wat de rol is van coaches, ouders en leeftijdsgenoten 

op de motivatie van jeugdvoetballers om zich in te zetten tijdens het sporten en clubregels te 

volgen. Omgevingsfiguren zouden namelijk door middel van behoefteondersteuning een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de motivatie en het doorzettingsvermogen van 

sporters (Jõesaar et al., 2011). Reeds enkele studies bestudeerden de rol van de sociale 

omgeving inzake lichaamsbeweging(Simons, De Witte & Lens, 2003; Keegan et al., 2010; 

Keegan et al., 2012; Texeira et al., 2012; Rutten et al., 2013). Ik zou hier stellen dat voorgaand 

onderzoek voornamelijk aandacht schonk aan coaches en ouders. Van daaruit kunnen we 

stellen dat wij teamgenoten toevoegden en bovendien de drie omgevingsfiguren simultaan 

bekeken, wat ons toelaat unieke verbanden te achterhalen. Echter een beperkt aantal studies 

onderzochten simultaan de rol van coaches, ouders en leeftijdsgenoten. Bovendien werd de 

focus in voorgaande literatuur voornamelijk gericht op de rol van volwassen. Deze studie 

trachtte een bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur door teamleden toe te voegen als 

omgevingsfiguren en de unieke bijdrage van elk de drie omgevingsfiguren op de motivatie van 

de jeugdsporter naar voor te schuiven. Motivatie werd in deze studie opgesplitst in 

sportmotivatie van motivatie om clubregels te volgen. Deze studie trachtte een bijdrage te 

leveren in de geringe literatuur omtrent het volgen van regels. Ten slotte werd de rol van 

behoefteondersteuning op de (on)betrokkenheid en het prosociaal gedrag van jeugdsporters 

onderzocht. Het ondersteunen van de basisbehoeften zou cruciaal zijn om de betrokkenheid te 

verhogen om op die manier lange termijn inzet te promoten (Amado et al., 2015). De rol van 

de omgevingsfiguren op de motivatie van jeugdsporters werd onderzocht aan de hand van een 

zelfrapportagevragenlijst bij een steekproef (N = 256) uit de populatie van mannelijke 

jeugdvoetballers met leeftijdsgrenzen tussen 10 en 18 jaar. 

(De)motiverend gedrag van omgevingsfiguren 

 De resultaten van deze studie toonden aan dat elke omgevingsfiguur meer 

behoefte-ondersteunend dan behoefte-ondermijnend gepercipieerd wordt. Verder werd 

aangetoond dat jeugdvoetballers hun ouders als meer  behoefte-ondersteunend ervaren als 

hun coaches, die ze op hun beurt als meer behoefte-ondersteunend ervaren als hun 

leeftijdsgenoten. Vervolgens werd aangetoond dat coaches als meer behoefte-ondermijnend 

ervaren werden als hun teamleden, die ze op hun beurt meer als behoefte-ondermijnend 

ervaren als hun teamgenoten. Ondanks het feit dat de omgevingsfiguren verschillen in de 

mate waarin ze als behoefte ondersteunend ervaren werden, bleek de behoefteondersteuning 
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tussen de drie omgevingsfiguren onderling sterk positief gecorreleerd te zijn. Dit is in 

overeenstemming met voorgaand onderzoek waarbij coach, ouder en leeftijdsgenoten een 

samenhang vertonen in hun behoefteondersteuning (Keegan et al., 2014). Slechts een beperkt 

aantal studies behandelden de unieke rol van coaches, ouders of leeftijdsgenoten. Indien wel 

werd gefocust op de unieke rol van de omgevingsfiguren, werd voornamelijk de focus gelegd 

op de rol van de coach. Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat de relatie tussen coach en 

sporter een van de belangrijkste aspecten voor de motivatie en verdere prestatie van sporters 

is (Mageau & Vallerand, 2003). Heel wat onderzoek onderzocht reeds de (de)motiverende rol 

van coaches op hun sporters, waarbij dit voornamelijk gebeurde zonder simultaan rekening te 

houden met andere omgevingsfiguren (Gagné et al., 2003; Mageau & Vallerland, 2003; Conroy 

& Coatsworth, 2007; Sheldon & Watson, 2011). .Zo bleek uit voorgaand onderzoek dat 

sporters van coaches die meer structuur en uitdagende taken bieden, een hoger welzijn 

rapporteren en betere prestaties laten optekenen (Sheldon & Watson, 2011).Anderzijds bleek 

het aannemen van een controlerende coaching stijl samen te hangen met een verlaagde 

intrinsieke motivatie alsook een toegenomen gecontroleerde motivatie (Mageau & Vallerland, 

2003). Naast de onderlinge samenhang in behoefteondersteuning, werden heel sterke 

correlaties gevonden tussen de behoefteondermijning over omgevingsfiguren heen. Deze 

correlaties waren sterker dan de correlaties tussen de behoefteondersteuning over de 

verschillende omgevingsfiguren heen. Analoog met de onderscheid uit de 

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000), werd binnen elke omgevingsfiguur een licht 

negatief verband gevonden tussen behoefteondersteuning en behoefteondermijning, wat in 

overeenstemming is met de veronderstelde assymetrische relatie tussen beide (Bartholomew 

et al, 2011).  

De (de)motiverende kracht van omgevingsfiguren 

Huidige resultaten bevestigde de algemene veronderstelling van de Zelfdetermindatietheorie 

dat hoe meer behoefteondersteuning sporters ervaren, hoe kwalitatiever ze gemotiveerd 

zullen zijn. Terwijl sporters in toenemende mate minder kwalitatieve motivatie of zelfs 

gebrekkige motivatie rapporteren naarmate omgevingsfiguren behoefteondermijnend 

handelen. Wanneer de behoefteondersteuning en -ondermijning van omgevingsfiguren 

afzonderlijk in rekening gebracht werd, bleek een hogere mate van behoefteondersteuning 

door elk van de omgevingsfiguren samen te hangen met een grotere geïdentificieerde 

sportregulatie, alsook een grotere identificatie met regels. De intrinsieke motivatie van 

sporters was groter naarmate coaches meer behoefteondersteunend gepercipieerd werden, 
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hoewel dit verband niet gevonden werd voor ouders en leeftijdsgenoten. Deze bevindingen 

zijn in overeenstemming met eerder onderzoeken omtrent motiverend coachgedrag (Conroy & 

Coatsworth, 2007), oudergedrag (Gagné et al., 2007) of de motiverende rol van 

leeftijdsgenoten (Salvey et al., 2012). Vervolgens bleek bij het afzonderlijk bekijken van de 

omgevingsfiguren dat een hogere mate van behoefteondermijning samenhing met een grotere 

mate van amotivatie, externe sportregulatie en verzet bij het volgen van regels. Deze 

bevinding is in overeenstemming met eerder onderzoek waarbij werd aangetoond dat een 

gecontroleerde aanpak samenhing met gecontroleerde motivatie, amotivatie en verzet 

(Haerens et al, 2015). Analoog vonden we dit verband voor externe regulatie om regels te 

volgen. Hierbij werd echter ook een licht positief verband gevonden met 

behoefteondersteuning van ouders en leeftijdgenoten en zelfs een middelgroot positief 

verband met behoefteondersteuning van de coach. Deze bevindingen werden reeds in eerder 

onderzoek teruggevonden. Hier werd namelijk aangetoond dat terwijl moeders de intentie 

hebben autonomie-ondersteunend te zijn bij het bespreken van morele verboden, 

adolescenten deze communicatie niet noodzakelijk zien als autonomie ondersteunend (Van 

Petegem et al., 2016). Bijgevolg is het belangrijk om in toekomstig onderzoek meerdere 

informatiebronnen te onderzoeken. Wat betreft geïntrojecteerde sportregulatie en 

geïntrojecteerde regulatie voor regels zijn de bevindingen echter wat minder duidelijk. Zo 

bleek een hogere mate van zowel behoefteondersteuning als behoefteondermijning samen te 

hangen met de geïntrojecteerde sportregulatie. Ten slotte bleek de geïntrojecteerde regulatie 

voor regels samen te hangen met een hogere mate van de behoefteondersteuning van elk van 

de omgevingsfiguren alsook een licht hogere mate van ouderlijke behoefteondermijning. De 

ambigue resultaten betreffende introjectie kunnen te wijten zijn aan de legitimiteitpercepties 

van de jeugdvoetballers ten aanzien van de (ouderlijke) verplichtingen. De percepties van de 

voetballers hingen mogelijks af van de mate waarin de jeugdsporters  de verplichtingen zagen 

als legitiem eerder dan opdringerig. Zo werd aangetoond dat adolescenten geloven dat hun 

ouders een meer legitieme autoriteit hebben om zaken te verplichten of verbieden, waardoor 

ze de ouderlijke regels sneller zullen accepteren (Van Petegem et al., 2016) zonder deze 

noodzakelijk op te nemen voor zichzelf (Pelletier, 2001). 

Wanneer echter simultaan rekening werd gehouden met de behoefteondersteuning 

en –ondermijning van de drie omgevingsfiguren, verdwenen een groot aantal verbanden. In 

lijn met de verwachtingen zien we dat behoefteondersteuning van de coach positief samen 

hing met een grotere intrinsieke sportmotivatie en geïntegreerde sportregulatie, alsook met 
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een grotere identificatie om regels te volgen en minder verzet tegen regels. Voorgaand 

onderzoek gaf reeds aan dat de mate waarin regels geïntroduceerd werden een belangrijke rol 

speelt in het opstandig verzet van een jongere (Soenens et al.,2015). Verder werd reeds 

aangetoond dat het geven van voldoende structuur en uitdagende taken door de coach 

gerelateerd zijn aan zowel gezondere als beter presterende sporters (Sheldon & Watson, 

2011). De unieke verbanden voor de coach toonden echter ook enkele verassende 

bevindingen. Als eerste hing de ondermijning van coaches uniek samen met meer intrinsieke 

motivatie en meer identificatie. Dit is echter tegenstrijdig met voorafgaand onderzoek. Zo 

werd eerder aangetoond dat het ervaren van negatieve feedback van coaches, wat gezien kan 

worden als een aspect van behoefteondermijning (Aelterman, De Muynck, Haerens, Vande 

Broek, & Vansteenkiste, 2017)  een schadelijk effect had op de motivatie van sporters 

(Mouratidis et al., 2008; Keegan et al., 2010). Dit is mogelijk te wijten aan het fenomeen van 

multicollineariteit (Van Bavel, 2006). Het is namelijk zo dat coaches, ouders, en 

trainingsgenoten sterk onderling correleren voor zowel behoefteondersteuning als 

behoefteondermijning. Wanneer bijgevolg enkel rekening gehouden werd met de 

behoefteondersteuning en behoefteondermijning van de coach, werd geen verband gevonden 

tussen behoefteondermijning en beide kwalitatieve vormen van motivatie. Een tweede 

verassende bevinding is dat de ondersteuning van de coaches positief samenhing met een 

hogere mate van externe regulatie en introjectie om regelt volgen. Dit kan mogelijks liggen aan 

de perceptie van de adolescent ten aanzien van de legitieme autoriteit van de coach. De 

adolescent zal de regels sneller accepteren om te vermijden gestraft te worden of zonder deze 

noodzakelijk persoonlijk te waarderen (Van Petegem et al., 2016).   

 Eveneens conform verwachtingen zien we dat hoe meer ondermijnend ouders ervaren 

worden, hoe meer amotivatie en hoe minder identificatie jeugdvoetbalspelers rapporteren 

voor hun sportbeoefening. Bovendien gaat behoefteondermijnend gedrag van ouders ook 

hand in hand met meer externe regulatie en introjectie voor regels te volgen. Deze 

bevindingen bieden evidentie voor voorafgaand onderzoek wat betreft sportmotivatie. Zo 

werd eerder aangetoond dat het ervaren van ouderlijke behoefteondermijning samenhing met 

een extern gereguleerde of geïntrojecteerde motivatie bij de sporter (Gagné et al., 2003), 

alsook met een toename in amotivatie (Amado et al., 2015). Ook de motivatie om regels te 

volgen bleken resultaten conform met de verwachtingen te zijn. Zo werd eerder aangetoond 

dat jongeren een grotere druk ervaren om aan de verwachtingen van de ouder te voldoen en 

om de regels te volgen wanneer de ouder behoefteondermijnend optreedt (Vansteenkiste et 
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al., 2013). De jeugdsporter zal bijgevolg de regels van de ouder opvolgen om te vermijden dat 

ze langs de kant moeten zitten tijdens de training (Pelletier et al., 2001). 

Wanneer echter werd gekeken naar de rol van leeftijdsgenoten op de motivatie van de 

jeugdsporter werden weinig unieke verbanden teruggevonden. Wat betreft de motivatie voor 

het volgen van regels lijkt dit vrij logisch aangezien regels voornamelijk door volwassenen 

geformuleerd en opgevolgd worden. Een eerder verassende bevinding is het gebrek aan 

unieke verbanden wat betreft sportmotivatie. Dit zou kunnen te wijten zijn aan de leeftijd van 

de sample. Aangezien de participanten een leeftijd hebben tussen 10 en 18 jaar (M= 13,72, SD 

= 1.97) kan het mogelijk zijn dat de jongere deelnemers hun volwassen omgevingsfiguren nog 

steeds centraal stellen. Naarmate de deelnemers ouder worden nemen leeftijdsgenoten vaak 

bepaalde kernrollen van de ouders over (Keegan et al., 2014), wat voor een oudere sample 

mogelijks een grotere rol van leeftijdsgenoten zou betekenen.  

Samenvattend bleken voornamelijk de ondersteuning van de coach en de 

ondermijning van de ouders unieke verbanden te vertonen. Voorgaand onderzoek toonde 

reeds aan dat de relatie tussen coach en sporter een van de belangrijkste aspecten voor de 

motivatie en verdere prestatie van sporters is (Mageau & Vallerand, 2003). Verder bleek ook 

dat de interesse die ouders tonen in de fysieke activiteit van hun kind samenhing met de 

sportattitude van het kind. Ouderlijke behoefteondermijning toont echter een negatief 

verband aan met de motivatie van de jeugdsporter (Amado et al., 2015). Huidige studie toont 

aan dat deze negatieve samenhang met motivatie niet te onderschatten is. 

Verbanden met trainingsinzet en prosociaal gedrag 

Behoefteondersteunend en -ondermijnend gedrag vertoont niet enkel verbanden met 

motivatie, maar ook met de gedragsmatige uitkomsten, namelijk trainingsinzet en prosociaal 

gedrag. Vooreerst werd gekeken naar de unieke verbanden tussen de omgevingsfiguren en de 

uitkomsten. Zo hing de behoefteondersteuning van de coach positief samen met prosociaal 

gedrag en betrokkenheid. Dit ligt in lijn van onze verwachtingen, aangezien voorgaand 

onderzoek reeds aantoonde dat de ondersteuning van de coach de betrokkenheid van de 

jeugdsporter verhoogt en inzet op langere termijn promoot (Amado et al., 2015). Verassend 

was echter dat ook de behoefteondermijning van de coach positief samenhing met prosociaal 

gedrag. We zien echter dat wanneer we de invloed van de coach apart bekijken dat enkel 

behoefteondersteuning significant samenhing met een verhoogde mate van prosociaal gedrag. 

De stijging van prosociaal gedrag bij behoefteondermijnend gedrag van de coach kan bijgevolg 
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te wijten zijn het fenomeen multicollineariteit waarbij de omgevingsfiguren voor zowel 

behoefteondersteuing als behoefteondermijning sterk onderling correleren. Vervolgens bleek 

net als bij motivatie voornamelijk de behoefteondermijning van ouders een uniek verband te 

vertonen. Zo hing ouderlijke behoefteondermijning samen met een hogere mate van 

onbetrokkenheid en een lage mate van prosociaal gedrag bij de jeugdvoetballer. Voorgaand 

onderzoek toonde reeds aan dat een behoefte ondermijnende aanpak samenhing met een 

afname in het plezier (Amado et al., 2015) en de aanwezigheid (Gagné et al., 2003) op de 

training. Wat betreft de leeftijdsgenoten, werd in tegenstelling tot de motivatie wel een 

verband gevonden wat betreft de gedragsmatige uitkomsten. Uit de resultaten bleek namelijk 

dat deelnemers een hogere mate van betrokkenheid en prosociaal gedrag rapporteerden 

wanneer ze behoefteondersteuning bij de teamleden ervaarden. Er kan geconcludeerd worden 

dat teamleden voornamelijk belangrijke verbanden vertonen in de mate van betrokkenheid en 

prosociaal gedrag op de training. Dit kan te wijten zijn het feit dat teamleden voornamelijk een 

invloed uitoefenen via hun rollen als ‘vriendschap en aansluiting’ en ‘lidmaatschap en behoren 

tot een groep”. Teamleden nemen deze rollen over van ouders naarmate de jeugdsporter 

ouder wordt (Keegan et al., 2014). Anderzijds kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 

motivationele kracht van teamleden versus de invloed één specifiek persoon, namelijk de 

atleet leider of beste vriend. Zo werd in voorgaand onderzoek aangetoond dat ook 

atleetleiders een motivationele rol kunnen aannemen en hiermee een even grote impact 

kunnen verkrijgen als de coach (Fransen, 2017). 

Wanneer we echter de omgevingsfiguren afzonderlijk bekeken bleken de verbanden 

volledig conform de verwachtingen te zijn. Zo hing de behoefteondersteuning voor elk van de 

omgevingsfiguren samen met de wenselijke uitkomsten, terwijl de behoefteondermijning 

telkens samenhing met de onwenselijke uitkomsten. Dit is consistent met voorafgaan 

onderzoek waarbij werd aangetoond dat waargenomen behoefte ondersteunend gedrag en 

behoefte ondermijnend gedrag verschillende constructen vormen die verschillende paden 

volgen en bijgevolg verschillend gerelateerd zijn aan motivatie uitkomsten (Haerens et al, 

2015). 

Een laatste centrale doelstelling van deze studie was het onderzoeken van de 

mediërende rol van motivatie. De huidige studie ging na of de motivatie van jeugdsporters het 

mechanisme is waarlangs de omgevingsfiguren een invloed uitoefenen op de uitkomsten 

betrokkenheid, onbetrokkenheid en prosociaal gedrag van sporters. In huidige studie werd 
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toegespitst op de variabelen identificatie en gebrekkige motivatie, gezien deze de meest 

robuuste resultaten vertoonden. Bovendien zijn beide constructen analoog in de beide 

domeinen van motivatie wat het mogelijk maakt een vergelijking te maken. Voorheen werd 

reeds aangetoond dat de behoefteondersteuning van elk van de omgevingsfiguren samenhing 

met identificatie bij het sporten en het volgen van regels binnen de sportclub. Identificatie 

hangt op zijn beurt positief samen met betrokkenheid en prosociaal gedrag. Verder bleek de 

behoefteondersteuning van elk van de omgevingsfiguren positief samen te hangen met de 

amotivatie en het verzet bij het volgen van regels. Gebrekkige op zijn beurt positief samen te 

hangen met onbetrokkenheid. Vervolgens werden in de mediatieanalyse de omgevingsfiguren 

afzonderlijk opgenomen.  

Identificatie als tussenliggend mechanisme. 

In lijn met de verwachtingen, bleek identificatie om zich in te zetten tijdens het 

sporten het mechanisme te zijn waarlangs omgevingsfiguren een invloed weten uit te oefenen 

op betrokkenheid en prosociaal gedrag. Zo werden partiële mediaties van identificatie 

aangetoond tussen de behoefteondersteuning van de coach, ouder en leeftijdsgenoten en de 

betrokkenheid van de jeugdsporter. Een behoefteondersteunende omgevingsfiguur zorgt er 

immers voor dat de sporter de onderliggende waarde van de sportbeoefening erkent en 

ervaart, wat op zijn beurt samenhangt met een hogere mate van betrokkenheid bij de sporter 

(Deci & Ryan, 2000). Een zelfde patroon werd teruggevonden voor de uitkomst prosociaal 

gedrag. Er werden namelijk partiële mediaties van identificatie teruggevonden tussen de 

behoefteondersteunende omgevingsfiguren en de mate van prosociaal gedrag bij de sporter. 

Dit met uitzondering van een volledige mediatie van identificatie op prosociaal gedrag bij de 

behoefteondersteuning van de ouder. Dit ligt in lijn met voorafgaand onderzoek, waarbij reeds 

een direct link werd gevonden tussen behoeftebevrediging en prosociaal gedrag, 

gecontroleerd voor de invloed van de internalisatie van ouderlijke waarden (Gagne, 2003). 

Verder werd evidentie gevonden voor de mediërende rol van identificatie om regels te volgen 

op de betrokkenheid en het prosociaal gedrag van de sporter. Er bleek een partiële mediatie 

plaats te vinden bij de behoefteondersteuning van de coach en de leeftijdsgenoten, terwijl er 

een volledige mediatie plaatsvond bij de behoefteondersteuning van de ouders. Ook hier werd 

evidentie gevonden voor het belang van de internalisatie van ouderlijke waarden (Gagne, 

2003).  
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Wanneer vervolgens werd gekeken naar het verschil tussen de types identificatie in 

absolute zin, werd teruggevonden dat de sportidentificatie bij de jeugdvoetballer groter is dan 

de identificatie om regels te volgen. Aangezien het volgen van regels niet inherent plezier kan 

zijn lijkt het meer evident dat de voetballer zich in grotere mate zal identificeren met het 

belang van voetbal op zich, dan het volgen van clubgebonden regels (Deci & Ryan, 2000).  

Gebrekkige motivatie als tussenliggend mechanisme. 

Vervolgens werden volledige mediaties aangetoond van amotivatie tussen de mate van 

behoefteondermijning van de omgevingsfiguur op de onbetrokkenheid van de jeugdsporter. 

Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat jongeren passief, ontmoedigd en onverschillig 

kunnen worden (i.e. amotivatie) als de leidinggevende een controlerende stijl hanteert 

(Haerens, 2015). Huidige studie bevestig deze stelling. Een behoefteondermijnende 

omgevingsfiguur was immers gerelateerd aan een hogere mate van amotivatie wat op zijn 

beurt samenhing met een hogere mate van onbetrokkenheid bij de sporter.  Verder werd 

aangetoond dat verzet ten aanzien van het volgen van regels bij de behoefteondermijning van 

de coach een volledig mediërende rol speelde op de onbetrokkenheid van de sporter, terwijl 

deze bij de ouder en leeftijdsgenoten slecht gedeeltelijk bleek te zijn. Ook bij de gebrekkige 

motivatie werd een verschil in absolute zin teruggevonden tussen de amotivatie en het verzet 

bij het volgen van regels. Zo werd teruggevonden dat het verzet bij het volgen van de regels 

groter is dan de amotivatie om te sporten. Uit de analyse van de resultaten kan  bijgevolg 

geconcludeerd worden dat jeugdsporters kwalitatief beter gemotiveerd zijn om zich in zetten 

bij hun sport dan om regels te volgen.   

Sterktes, beperkingen en suggesties voor volgend onderzoek 

Voorheen onderzochten studies de invloed van de afzonderlijke omgevingsfiguren,  

maar weinig onderzoek heeft de impact van de drie simultaan bekeken. Een sterkte van 

huidige studie is bijgevolg het simultaan bekijken van de rol van de coach, ouders en 

leeftijdsgenoten op de motivatie van de sporter. Een tweede sterkte van huidige studie is dat 

zowel behoefteondersteunend als behoefteondermijnend gedrag van de omgevingsfiguren 

werden opgenomen. Deze verschillende constructen zijn immers verschillend gerelateerd aan 

motivatie uitkomsten (Haerens et al, 2015) wat interessante praktijkrelevantie met zich 

meebrengt. Ten derde werd in huidige studie een uitgebreide steekproef bevraagd met 

participanten uit zeventien verschillende Vlaamse voetbalclubs. Het voordeel van een 

uitgebreide vragenlijst is dat de constructen op een gedetailleerde en grondige manier 
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bestudeerd kunnen worden. Bovendien hangt de lengte van een vragenlijst positief samen met 

de betrouwbaarheid ervan (Nowack, 1990; Ziegler et al., 2014).  

  Aangezien de studie drie verschillende omgevingsfiguren en hun unieke invloed op  de 

verschillende types motivatie (afgeleid van Deci en Ryan, 2000) telkens in rekening bracht 

werd de vragenlijst vrij omvangrijk. De duurtijd voor het invullen van de vragenlijst varieerde 

van 20 minuten voor de oudere voetballers tot zelfs 40 minuten voor de jongere participanten. 

Een extensieve vragenlijst hangt echter samen met vermoeidheid en cognitieve belasting van 

de deelnemer. Dit kan ervoor zorgen dat de gehanteerde responsstijl beïnvloed wordt, 

waardoor de antwoorden niet valide meer zijn. Zo blijkt uit de studie van Herzog & Bachman 

(1981) dat mensen doorheen een lange vragenlijst meer identieke antwoorden geven en 

zonder veel differentiatie antwoorden naar het einde toe. Bovendien blijkt de efficiëntie af te 

nemen en de drop-out toe te nemen naarmate de lengte van een vragenlijst de drempel van 

30 minuten bereikt (Grandjean, 1979; Galesic & Bosnjak, 2009). 

Aansluitend brengt dit vragenlijstonderzoek een tweede beperking met zich mee. 

Aangezien huidig onderzoek gebaseerd is op zelfrapportagevragenlijsten bestaat het risico dat 

deelnemers sociaal wenselijk antwoordden. Daarenboven namen de deelnemers de 

vragenlijsten voornamelijk af na de training. Ondanks dat de coach en ouders geen inzage 

kregen, kan hun loutere aanwezigheid een invloed uitoefenen op de antwoorden van de 

deelnemer. Bovendien kan de voorafgaande training of match een invloed uitoefenen op de 

manier van antwoorden. Zo kunnen de deelnemers negatiever antwoorden op de vragen met 

betrekking tot de behoefteondersteuning van de omgevingsfiguren indien ze net een slechte 

match achter de rug hebben. Verder onderzoek zou de zelfrapportagevragenlijst kunnen 

combineren met observaties in de dagelijkse context wat betreft de interacties tussen de 

omgevingsfiguur en de jeugdsporter. Gezien de omvang van de steekproef is dit echter minder 

evident. Een andere alternatief is het hanteren van meerdere informanten door 

omgevingsfiguren ook te laten rapporteren over hun eigen gedrag en het gedrag dat ze 

waarnemen bij de voetballers. Dit zal mogelijks een vollediger en accurater beeld geven wat 

betreft het behoefte gerelateerd gedrag van de omgevingsfiguur. 

Vervolgens brengt het type databestand een derde beperking met zich mee. In huidige 

studie werd immers geen gebruik gemaakt van een multilevel analyse ondanks het feit dat de 

datapunten zich situeren op meerdere niveaus en er met verschillende niveaus werd gewerkt. 

Jeugdvoetballers trainden namelijk onder de verantwoordelijkheid van trainers, die behoorden 
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tot voetbalclubs. Multilevel analyse is dus aangewezen om te bepalen of de grootste variantie 

zich situeert op het niveau van de jeugdvoetballers, hun trainers, of hun clubs, alsook om met 

deze gelaagdheid van de data rekening te houden bij de analyse.  Verder onderzoek aan de 

hand van deze analysetechniek is dan ook wenselijk.  

Verder bleek de behoefteondersteuning tussen omgevingsfiguren heel hoog te 

correleren, net als de behoefteondermijning. Dit brengt het probleem mee van collineariteit, 

vandaar dat de regressies zowel afzonderlijk voor de omgevingsfiguren als simultaan werden 

uitgevoerd. Deze hoge correlaties zijn mogelijks het gevolg van de manier waarop de 

behoefteondersteuning en ondermijning bevraagd werden. In de vragenlijst werd namelijk 

telkens gebruik gemaakt van een stelling waarbij de participanten telkens drie cijfers dienden 

in te vullen; één voor de coach, één voor de ouder, alsook één voor de leeftijdsgenoten. 

Toekomstig onderzoek zou ervoor kunnen opteren om drie maal een vragenlijst af te nemen 

na elkaar om zo mogelijks meer differentiatie te bekomen, al wordt de vragenlijst dan 

natuurlijk wel terug langer.  

Een vijfde beperking heeft betrekking om de interactie-effecten tussen de 

verschillende omgevingsfiguren. Eerder onderzoek toonde reeds aan dat kinderen meer 

voldoening haalden uit de trainingen van de coach, wanneer ouders de ‘goesting’ om te 

sporten bij hun kinderen aanwakkeren (Lambrechts et al., 2013). Gezien de grote omvang van 

variabelen werd echter beslist om geen interactie-effecten na te gaan. Hierdoor kunnen we 

echter geen antwoord formuleren op de vraag of het verband tussen behoefteondersteuning 

van één bepaalde omgevingsfiguur op motivatie/uitkomsten afhankelijk is van de mate waarin 

een andere omgevingsfiguur behoefteondersteunend dan wel –ondermijnend is. Bijgevolg zou 

het voor toekomstig onderzoek interessant kunnen zijn om op huidige studie verder te 

bouwen, door interactie-effecten tussen de verschillende omgevingsfiguren onder de loep te 

nemen. 

Tenslotte is de data uit huidige studie cross sectioneel van aard waardoor geen causale 

gevolgtrekking mogelijk is. Op basis van de data kunnen we dus niet besluiten dat 

ondersteuning zorgt voor betere motivatie en wenselijk gedrag, dan wel dat een betere 

motivatie en wenselijker gedrag, ervoor zorgt dat mensen uit de omgeving meer 

behoefteondersteunend zijn. Idem voor behoefteondermijning. Longitudinaal onderzoek is 

nodig om zicht te krijgen op de richting van het verband, terwijl experimenteel onderzoek 

wenselijk is om causale gevolgtrekkingen te achterhalen. 



 

50 
 

Praktische implicaties 

 Ondanks de beperkingen is deze studie zeker en vast waardevol, met vernieuwende 

bevindingen en relevante evidentie voor de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Door 

het simultaan bestuderen van de rol van coach, ouders en leeftijdgenoten op de motivatie van 

de jeugdsporter brengt huidige studie een interessante bijdrage aan de huidige literatuur in de 

sportcontext. Bovendien toont deze studie een vernieuwende kijk door de uitbreiding van het 

beperkt onderzoek met betrekking tot het volgen van regels.  

Bijgevolg brengt de huidige studie een hele reeks belangrijke implicaties met zich mee voor 

elk van de omgevingsfiguren en hun rol in de motivatie van de jeugdsporter. Zo is deze studie 

relevant voor de dagdagelijkse praktijk van ouders en hun rol bij de motivatie van 

jeugdsporters. Wanneer ouders geconfronteerd worden met een kind dat gedemotiveerd is 

om te sporten lijken ze geneigd te zijn een controlerende ouderlijke stijl te hanteren. Huidige 

studie toonde echter sterke negatieve verbanden aan tussen het behoefte-ondermijnend 

gedrag van de ouder en de motivatie en prosociaal gedrag van de sporter. Het is belangrijk om 

in verder onderzoek aandacht de schenken aan zowel de negatieve impact van een behoefte-

ondermijnende ouder, alsook het belang van het aannemen van behoefte-ondersteunend 

gedrag door de ouder. Er moet met de ouders gezocht worden naar manieren om ook in 

moeilijkere situaties een behoefte-ondersteunend aanpak te hanteren. Op die manier kunnen 

ouder de inzet om te sporten op lange termijn te promoten (Amado et al., 2015). Echter een 

belangrijk praktische implicatie hierbij is dat workshops gericht op sportouders niet uitsluitend 

dienen te focussen op het promoten van behoefteondersteunende strategieën of handelingen. 

Wat minstens even belangrijk is, is het aandacht schenken aan ondermijnende gedragingen en 

hoe deze te voorkomen.  Hier zou, gegeven de resultaten van de studie, zelfs de nadruk op 

moeten liggen. Het is namelijk belangrijk om waakzaam te zijn over de impact van ouderlijke 

behoefteondermijning gezien deze kan samenhangen met onwenselijke uitkomsten. 

Verder biedt deze studie ondersteuning voor het belang van een behoefte-

ondersteunende coach. Zoals verwacht bleek de behoefteondersteuning van de coach de 

belangrijkste rol te spelen in de motivatie van de jeugdsporter om zich in te zetten tijdens het 

sporten en om regels te volgen binnen de sportclub. Er werd namelijk aangetoond dat de 

sporters het meest gebaat waren met een behoefte- ondersteunende coach in vergelijking met 

de andere omgevingsfiguren. Bijgevolg kan bij de coach de nadruk beter wel liggen op het 

aanleren van ondersteunende strategieën. 
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Ten slotte, leverde huidige studie een bijdrage door de leeftijdsgenoten op te nemen als 

belangrijke omgevingsfiguur. Hier werd aangetoond dat de leeftijdsgenoten voornamelijk een 

rol speelden in de mate van betrokkenheid en prosociaal gedrag van de sporter. Eerder bleek 

al dat het groepsgevoel en de verbondenheid met leeftijdsgenoten een cruciale factor was in 

de motivatie van het kind (Vazou et al., 2005). Ondanks de relatief beperkte bijdrage van de 

leeftijdsgenoten in vergelijking met de coach en de ouder zijn de unieke resultaten van huidige 

studie alvast beloftevol. Verder onderzoek is nodig waarbij verder wordt gebouwd op huidige 

bevindingen.   

Conclusie 

 Sporten tijdens de jeugd brengt verschillende fysische en psychologische voordelen 

met zich mee (Salvey et al, 2012). Ondanks de vele wenselijke uitkomsten zijn de 

uitvalpercentages van jeugdsporters heel hoog (Jõesaar et al., 2011). Een cruciale factor hierin 

is het type motivatie van de sporter (Pelletier, 2001; Keegan et al., 2010). De 

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) stelt dat de omgevingsfiguren de motivatie van de 

voetballer kunnen verhogen door het aannemen van behoefte-ondersteunend gedrag. Huidig 

onderzoek ging bijgevolg de unieke rol van ouders, coaches en leeftijdsgenoten na op de 

motivatie van jeugdvoetballer. Meer specifiek hebben we ons toegespitst op de sportmotivatie 

alsook de motivatie voor het volgen van clubgebonden regels. Hoewel dit onderzoek enkele 

beperkingen heeft, kunnen ook enkele belangrijke conclusies gemaakt worden. Zo bood huidig 

onderzoek evidentie voor de positieve verbanden tussen behoefteondersteuning en 

wenselijke uitkomsten enerzijds en behoefteondermijnend gedrag en onwenselijke uitkomsten 

anderzijds. Bovendien toonde huidige studie het belang van behoefte-ondersteund gedrag bij 

de coach aan. Zo bleek de coach de belangrijkste omgevingsfiguur te zijn met de sterkste 

positieve verbanden ten aanzien van de motivatie en gedragsmatige uitkomsten. Verder werd 

benadrukt dat het belangrijk is om waakzaam te zijn over het behoefteondermijnend gedrag 

van de ouders aangezien deze de sterkste negatieve verbanden vertoonden op de motivatie en 

gedragsmatige uitkomsten van de jeugdvoetballer. Ondanks de relatief beperkte bijdrage van 

de leeftijdsgenoten op motivatie van de voetballer, bleken elk van de omgevingsfiguren unieke 

bijdragen te leveren op de motivatie en gedragsmatige uitkomsten van de voetballer. De 

praktische implicaties zijn belangrijk om in gedachten te houden en de resultaten van huidige 

studie lijken beloftevol. Verder onderzoek naar interacties en de compenserende rol tussen 

omgevingsfiguren is echter aangeraden om de bevindingen beter te begrijpen.  
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Bijlage n 
Bijlage 1  Informed consent trainer 

 

Beste trainer  
De Universiteit Gent doet onderzoek naar de sportmotivatie van jeugdsporters. In het kader van dit 

onderzoek zijn we op zoek naar sporters tussen tien en achttien jaar die willen deelnemen aan een 

vragenlijstonderzoek. Er zal hen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen die peilt naar motivatie bij 

het sporten en het volgen van regels binnen de sportclub. 

 

Alvorens de vragenlijst in te vullen, willen wij ook de toestemming bekomen van de hoofdtrainers van 

de deelnemende clubs, vandaar deze brief. Gelieve onderstaand formulier in te vullen, indien u bereid 

bent om sporters van uw club te laten deelnemen aan de studie. 

 
Alvast bedankt! 

 

Ona Vermeulen 
 

Drs. Gert-Jan De Muynck  
Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 

 
Ik ondergetekende, ....................................................................................... 
 
trainer van  ......................................................................... (clubnaam), verklaar hierbij dat: 

 
1. Mijn club uit vrije wil deelneemt aan dit onderzoek.  

 

2. Ik weet dat sporters die ik begeleid zullen deelnemen aan een studie waarbij ze een vragenlijst 

in zullen vullen.  

 
3. Ik de toestemming geef aan de Universiteit Gent om de resultaten van het onderzoek op 

vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken. Mijn naam, of die van de club, wordt daarbij 

niet gepubliceerd.  

 
4. Ik op de hoogte ben dat ik het recht heb om algemene inlichtingen te vragen over het 

onderzoek en na afloop van het onderzoek zicht kan krijgen op de algemene bevindingen 

indien gewenst. Inzage verkrijgen in de specifieke resultaten van deelnemende sporters is niet 

mogelijk.  

 
5. Ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om de deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop de zetten, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven.  

 
Gelezen en goedgekeurd op ........................................ (datum) 
 

 

Plaats (Gemeente) Naam + Handtekening 
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Bijlage 2 Informed consent ouder 
 

Beste ouder/voogd 

 

De Universiteit Gent doet onderzoek naar de sportmotivatie van jeugdsporters. In het kader van dit 

onderzoek zijn we op zoek naar sporters tussen tien en achttien jaar die willen deelnemen aan een 

vragenlijstonderzoek. Er zal hen gevraagd worden een vragenlijst in te vullen die peilt naar jongeren hun 

motivatie om zich in te zetten tijdens het sporten en om de regels binnen hun sportclub te volgen. 

 
Alle bekomen resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De individuele resultaten van de 

deelnemers worden niet met derden gedeeld, ook niet met jullie of de coach. De algemene bevindingen 

uit het onderzoek kunnen na afloop wel meegedeeld worden aan wie daarin geïnteresseerd is. Alvorens 

uw zoon/dochter uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek, willen wij graag eerst uw 

toestemming hiervoor bekomen. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u akkoord bent dat 

uw zoon/dochter deelneemt aan deze wetenschappelijke studie, indien hij/zij daar zelf toe bereid is. 

 

 
Alvast bedankt! 

 

Ona Vermeulen  
Drs. Gert-Jan De 
Muynck  

Prof. Dr. Maarten 
Vansteenkiste 

 
Ik ondergetekende,  .............................................................................................. ,  
Ouder/voogd van …………………………………………(naam van uw zoon/dochter) verklaar hierbij dat: 

 
1. Mijn zoon/dochter uit vrije wil deelneemt aan dit onderzoek.  

 
2. Ik weet dat mijn zoon/dochter zal deelnemen aan het invullen van een vragenlijst.  

 
3. Ik de toestemming geef aan de Universiteit Gent om de resultaten van het onderzoek op 

vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken. Mijn naam, of die van mijn zoon/dochter, 

wordt daarbij niet gepubliceerd.  

 
4. Ik op de hoogte ben dat ik het recht heb om algemene inlichtingen te vragen over het 

onderzoek en na afloop van het onderzoek zicht kan krijgen op de algemene bevindingen 

indien gewenst. Inzage verkrijgen in de specifieke resultaten van deelnemende sporters, 

inclusief die van mijn zoon/dochter, is niet mogelijk.  

 
5. Ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om de deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop de zetten, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Deelname stoppen 

zal op geen enkele wijze gevolgen hebben voor toekomstige wedstrijden of trainingen binnen 

de sportclub.  

 
Gelezen en goedgekeurd op ........................................ (datum) 
 
Plaats (Gemeente) Naam + Handtekening 
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Bijlage 3 Informed consent sporter 
 
Beste sporter 

 

De Universiteit Gent doet onderzoek naar de sportmotivatie van jeugdvoetbalspelers. In het kader van 

dit onderzoek zijn we op zoek naar voetballers tussen tien en achttien jaar die willen deelnemen aan 

een vragenlijstonderzoek. Je zal hierbij gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen die peilt naar uw 

motivatie om je in te zetten voor je sportbeoefening en om de regels binnen je voetbalclub te volgen. 

 

Alle bekomen resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld. Derden krijgen hier geen inzage in, ook 

je ouders of coach niet. Indien u bereid bent om deel te nemen aan deze studie, gelieve onderstaand 

formulier in te vullen. 

 

Alvast bedankt! 

 

Ona Vermeulen 

Drs. Gert-Jan De Muynck 

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 

 

Ik ondergetekende, ...................................................................................................................... (naam), 

verklaar hierbij dat ik: 

 

1. Uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek.  
 

2. Weet dat ik zal deelnemen aan een studie waarbij ik een vragenlijst zal invullen  
 

3. De toestemming geef aan de Universiteit Gent om de resultaten van het onderzoek op 
vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd.  

 

4. Op de hoogte ben dat ik het recht heb om algemene inlichtingen te vragen over het onderzoek 
en na afloop van het onderzoek zicht kan krijgen op de algemene bevindingen indien gewenst.  

 

5. Op de hoogte ben van de mogelijkheid om de deelname aan het onderzoek op ieder moment 
stop de zetten, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Deelname stoppen zal ook op 
geen enkele wijze gevolgen hebben voor toekomstige trainingen/wedstrijden op de club.  

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op ........................................... (datum) 

 

 

Plaats (Gemeente) Naam + Handtekening 
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Bijlage 4 Vragenlijst sporters 

 

Deel 1: Algemene Gegevens 
1. Wat is je leeftijd?  ...... jaar 

2. Wat is je geslacht?  M/V  

3. Het huidige seizoen meegerekend, hoelang voetbal je al?           ……….. 

seizoenen 

4. Het huidige seizoen meegerekend, hoelang ben je al actief onder je huidige 

coach? ……..... seizoenen 

5. Bij welke club voetbal je? ………………..................................................... 

6. Binnen welke (leeftijds)categorie ben je actief? 

.......................................................... 

7. Wat is jouw niveau (omcirkel wat past) 

- Hoog competitief 

- Competitief 

- Laag competitief 

- Recreatief  
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Deel 2: Mijn motivatie 
De eerste vragenlijst handelt over jouw motivatie. Hieronder staan er verschillende 
redenen waarom voetbalspelers zich inspannen voor hun sport. Gelieve aan te duiden 
in welke mate jij jou inspant tijdens het voetballen omwille van elk van deze redenen 
door een cirkel te trekken rond een cijfer van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (helemaal 
wel akkoord), waarbij 4 ‘neutraal betekent’.  
 

 

 Ik span me in tijdens het voetballen … Helemaal 
niet 
akkoord 

Neutraal Helemaal 
akkoord 

1 omdat ik het leuk vind. 1 2 3 4 5 6 7 

2 omdat ik het zelf zinvol vind. 1 2 3 4 5 6 7 

3 omdat ik me pas trots voel over mezelf als ik me 
inzet voor het voetbal. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 omdat ik me beschaamd voel als ik het niet doe. 1 2 3 4 5 6 7 

5 omdat ik zo meer goedkeuring krijg van anderen. 1 2 3 4 5 6 7 

6 omdat anderen kwaad worden als ik het niet doe. 1 2 3 4 5 6 7 

7 maar de redenen waarom ik mij inspan zijn niet 
duidelijk. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 omdat de voordelen van voetbal voor mijzelf 
belangrijk zijn. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 maar ik vraag me eigenlijk af waarom. 1 2 3 4 5 6 7 

10 omdat anderen negatieve commentaar hebben als 
ik me niet inspan. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 omdat ik het plezierig vind. 1 2 3 4 5 6 7 

12 omdat anderen me dan liever zien. 1 2 3 4 5 6 7 

13 om mezelf te tonen dat ik een goede voetballer 
ben.  

1 2 3 4 5 6 7 

14 omdat ik me een mislukkeling voel als ik opgeef. 1 2 3 4 5 6 7 

15 maar ik stel me vaak de vraag waarom ik verder 
blijf voetballen. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 omdat ik gewoon graag voetbal. 1 2 3 4 5 6 7 

17 omdat anderen teleurgesteld zijn in mij als ik niet 
hard mijn best doe. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 om anderen tevreden te stellen. 1 2 3 4 5 6 7 
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19 omdat ik de voordelen van voetbal zelf belangrijk 
vind. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 omdat ik me schuldig voel als ik niet volhoud. 1 2 3 4 5 6 7 

21 omdat ik me beter voel over mezelf als ik  mijn 
best doe. 

1 2 3 4 5 6 7 

22 omdat ik aan mezelf moet tonen dat ik er goed in 
ben. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 omdat ik me slecht voel als ik het niet doe. 1 2 3 4 5 6 7 

24 omdat ik  het zelf wil. 1 2 3 4 5 6 7 

25 omdat anderen me dan pas leuk vinden. 1 2 3 4 5 6 7 

26 omdat anderen anders slechte dingen over me 
zeggen. 

1 2 3 4 5 6 7 

27 omdat mijn sport mij blij en gelukkig maakt. 1 2 3 4 5 6 7 

28 maar ik vraag me af waarom ik dit allemaal doe. 1 2 3 4 5 6 7 
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Deel 3: De betrokkenheid van mijn ouders, coach en 
teamgenoten 

De volgende vragen gaan over hoe betrokken je ouders, coach en teamgenoten zijn bij 
jouw voetbal . 
We zouden graag beginnen met je enkele vragen te stellen over je 
gezinssamenstelling.  
 

1. Bij wie woon je? 
 Mijn beide biologische ouders 
 Eén van mijn biologische ouders, namelijk: vader / moeder (omcirkel 

wat past) 
 Adoptieouders 
 Grootouders 
 Andere: ………………………………. (vul in) 

 
2. Wie beschouw je als je moeder? 

 Mijn biologische moeder 
 Mijn stiefmoeder 
 Mijn adoptiemoeder 
 Mijn grootmoeder 
 Andere: …………………………………………. (geef aan wie) 

 
3. Wie beschouw je als je vader 

 Mijn biologische vader 
 Mijn stiefvader 
 Mijn adoptievader 
 Mijn grootvader 
 Andere: …………………………………………. (geef aan wie) 

 
Wanneer we in onderstaande vragen spreken over moeder/vader, bedoelen we de 
persoon die jij beschouwt als je moeder.  
 
Welke ouder vind jij het meest betrokken bij je sportbeoefening: 

 Mijn moeder 
 Mijn vader 

 
 
De volgende vragen gaan over de betrokkenheid van je coach, je ouder en je 
teamgenoten bij je voetbal .  Probeer op elk van deze stellingen ook zo nauwkeurig en 
eerlijk mogelijk te antwoorden. 
 
Gelieve voor elke stelling omtrent hoe jouw coach, ouder en teamgenoten in het 
algemeen met je omgaan aan te geven in welke mate die waar is door elk een cijfer te 
geven  van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar), waarbij 4 neutraal betekent. 
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Dus, per stelling geef je 3 cijfers: 1 voor hoe waar ze is voor jouw coach, 1 voor hoe 
waar ze is voor jouw mama/papa en 1 voor hoe waar ze is voor je teamgenoten. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Helemaal 
niet waar 

Niet  
waar 

Eerder 
niet 
waar 

Neutraal Eerder 
waar 

Waar Helemaal  
waar 

 
 
 
In verband met de voetbal handelen mijn coach, 
ouder, teamgenoten als volgt… 
 

 
Mijn 

Coach 

 
Mijn 

ouder 

Mijn 
teamgenoten 

1. Hij/Zij laat mij zelf keuzes maken.       

2. Hij/Zij moedigt mij aan om het beter te doen.     

3. Hij/Zij zegt mij dat ik het waarschijnlijk niet zal 
kunnen.  

   

4. Hij/Zij geeft mij weinig aandacht als ik op de 
voetbal ben.  

   

5. Hij/Zij vertelt mij wat ik goed kan en wat ik 
minder goed kan.  

   

6. Hij/Zij is geïnteresseerd in wat ik op de voetbal 
doe. 

   

7. Hij/Zij steunt mij in mijn keuzes op vlak van 
voetbal.  

   

8. Hij/Zij twijfelt eraan of ik goed kan voetballen.     

9. Hij/Zij vindt het leuk om samen met mij tijd 
door te brengen op de voetbal.  

   

10. Hij/Zij dwingt mij om te luisteren op de voetbal.     

11. Hij/Zij troost mij weinig wanneer ik me 
verdrietig voel door iets wat op de voetbal 
gebeurde.  

   

12. Hij/Zij moedigt mij aan om zelf keuzes te maken 
rond de voetbal.  

   

13. Hij/Zij zegt vaak dat ik niet zo goed kan 
voetballen.  

   

14. Hij/Zij laat mij weinig kiezen rond voetbal.    

15. Hij/zij geeft niet zo veel over hoe het met mij 
gaat op de voetbalclub.  

   

16. Hij/Zij geeft aan dat ik goed kan voetballen.     

17. Op vlak van voetbal bepaalt hij/zij alles wat ik 
doe.  
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18. Hij/Zij neemt de tijd om mij als voetballer beter 
te leren kennen.  

   

19. Hij/Zij staat achter mijn keuzes die ik maak op 
de voetbal.  

   

20. Hij/Zij zegt dat ik goed kan voetballen.     

21. Hij/Zij is weinig geïnteresseerd in wat ik denk en 
voel bij voetbal.  

   

22. Hij/Zij verplicht mij wat ik op de voetbal moet 
doen.  

   

23. Hij/Zij twijfelt eraan of ik beter kan worden in 
voetbal.  

   

24. Hij/Zij is bezorgd over mij als sporter.    
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Deel 4: Trainingsinzet 
Hieronder hebben we voor jou nog enkele vragen over jouw inzet en betrokkenheid 
tijdens de training. Gelieve aan te duiden in welke mate deze stellingen jou het best 
omschrijven. 
 

Tijdens voetbaltrainingen... Helemaal 

niet 

akkoord 

Neutraal  Helemaal                        

akkoord 

1. Luister ik zeer goed naar de coach. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Ben ik geïnteresseerd. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Probeer ik het verband te vinden tussen dat wat ik 

leer en wat ik al kan. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Doe ik niet echt mijn best. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Let ik goed op. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Voel ik me zenuwachtig bij een nieuwe oefening. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Denk ik na hoe verschillende oefeningen samen 

passen. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Heb ik plezier. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Denk ik aan andere dingen. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Geef ik mijn mening en zeg ik wat ik het liefste wil.  1 2 3 4 5 6 7 

11. Doe ik maar alsof ik train. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Vind ik het leuk om nieuwe dingen te leren. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Verveel ik mij.   1 2 3 4 5 6 7 

14. Stel ik vragen die me helpen om bij te leren. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Vind ik het niet zo leuk. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Voel ik me goed. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Vraag ik het aan de coach als ik iets nodig heb. 1 2 3 4 5 6 7 

18.  Doe ik maar net genoeg om mee te kunnen tijdens 

de training.  

1 2 3 4 5 6 7 

19. Doe ik mijn uiterste best om het goed te doen. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Ben ik verstrooid. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Probeer ik hetgeen ik leer in verband te brengen met 

wat ik al weet. 

1 2 3 4 5 6 7 

22.  Laat ik mijn coach weten wat ik wil. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Werk ik zo hard als ik kan. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Maak ik mij zorgen.  1 2 3 4 5 6 7 

25. Denk ik zelf na over oefeningen die me helpen om  1 2 3 4 5 6 7 
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voetbal beter te snappen. 

26. Laat ik mijn coach weten wat ik graag wil doen. 1 2 3 4 5 6 7 

27. Voel ik me boos. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Deel 5: Ik en mijn teamgenoten 
 
Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Dan beslis je of de uitspraak voor 
jou waar is of niet. OMCIRKEL één cijfer. Je kan kiezen uit ZEVEN antwoorden. Kies één 
antwoord dat het beste bij jou past. Vul alles eerlijk in. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

helemaal 
niet waar 

niet waar eerder niet 
waar 

af en toe 
waar 

eerder 
waar 

waar helemaal 
waar 

 
 

1. Ik probeer mijn teamgenoten te helpen. 1 2 3 4 5  6 7 

2. Als een teamgenoot een oefening niet snapt, leg ik deze nog 
eens uit. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Teamgenoten die in nood zijn, help ik onmiddellijk. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Ik doe wat ik kan om ervoor te zorgen dat mijn teamgenoten 
niet in problemen komen. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Ik probeer te zorgen voor teamgenoten die het moeilijk 
hebben. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ik probeer teamgenoten die droevig zijn moed in te spreken. 1 2 3 4 5 6 7 
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Deel 6: Mijn motivatie om de regels te volgen 
De volgende stellingen gaan over de redenen waarom je je aan de regels van de coach 
zou houden. Dit op de training of tijdens een wedstrijd.  
Geef met een cijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 5 (helemaal wel) aan in welke 
mate de stelling bij jou past.  

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Helemaal 
niet waar 

Niet  
waar 

Eerder 
niet 
waar 

Neutraal Eerder 
waar 

Waar Helemaal  
waar 

 

 

Ik zal de regels van mijn coach volgen omdat… 

       

… ik me dan trots kan voelen over mezelf. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik het nut van deze regels zie. 1 2 3 4 5 6 7 

… anderen me zullen straffen als ik de regels niet volg. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik me slecht zou voelen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik  deze regels juist vind. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik begrijp waarom deze belangrijk zijn. 1 2 3 4 5 6 7 

… anderen mij verplichten om de regels te volgen. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik anders punten kan verliezen. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik vind dat ik dit moet doen voor mezelf. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik  de regels zelf goed vind. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik me zou schamen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 6 7 

… deze goed aansluiten bij wat ik zelf belangrijk vind. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik  denk dat ik het moet doen van de coach. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik me dan beter voel over mezelf. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik deze regels volgen  zelf belangrijk vind. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik me anders slecht zou voelen over mezelf. 1 2 3 4 5 6 7 

… anderen me anders kritiek geven. 1 2 3 4 5 6 7 

… ik mijn coach boos of verdrietig zou maken als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 6 7 
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Na het introduceren van de regels van de 
coach… 

       

…heb ik  zin om de regels van de coach  niet te 
volgen. 

1 2 3 4 5 6 7 

… vind ik soms dat de coach geen gelijk heeft 
en wil ik liever mijn eigen zin doen. 

1 2 3 4 5 6 7 

...denk ik er over na om me niet aan de regels 
te houden.  

1 2 3 4 5 6 7 

… vind ik de regels van de coach niet belangrijk, 
ik zou liever doen wat ik zelf wil. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Hartelijk dank voor je medewerking! 

 
 
 
 
  

 
 

 

 


