
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een schuin oog 

Een onderzoek naar het effect van sportgerelateerde televisiebeelden 

op de gesprekken van hockeycoaches in het clubhuis. 
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Inleiding 

 

Een van Nederlands grootste sportbonden, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) 

heeft te maken met een sterke daling van de ledenaantallen in de leeftijd van twaalf tot achttien 

jaar (KNHB ledenstatistiek, 2017). De sportuitval van kinderen in deze leeftijdscategorie heeft 

een enorme impact op hun verdere sportleven. Zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat 43% 

van de kinderen die voor hun 18e levensjaar stoppen met georganiseerde sport, daarna ook nooit 

meer terugkeren (Hyman, 2009). In dit onderzoek wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat 

pubers onderdeel blijven van georganiseerde sport. Hier lijkt de KNHB zich ook bewust van, 

de bond floreert met ledenaantallen bij de jongste jeugd tot 12 jaar maar daarna lopen de 

aantallen met 35% terug (KNHB ledenstatistiek, 2017). De hockeybond heeft hier de laatste 

jaren interventies voor opgestart, zoals het boeien & binden van jongens tijdens de pubertijd 

(KNHB, 2016). De sportuitval heeft echter tal van redenen waarbij een belangrijke reden een 

niet competente coach te blijkt te zijn. Een coach die eentonige, saaie trainingen verzorgt en 

weinig of negatieve feedback geeft (Baar, 2003).  

Uit onderzoek blijkt dat er allerlei redenen, ten aanzien van de coach, zijn om te stoppen 

met georganiseerde sport (Dangi, 2016). Zo gelden er intrapersoonlijke redenen zoals een 

negatieve teamdynamiek waar een coach niets aan doet, of negatieve gevoelens richting de 

coach (Crane, 2015), maar ook te veel druk om te moeten presteren of een coach met 

onduidelijke of slechte communicatievaardigheden wordt als beweegreden om te stoppen 

aangegeven (Fraser-Thomas, 2005, Baar, 2003). Ook gelden coaches die alleen de besten laten 

spelen of te veel gefocust zijn op winnen als belangrijke redenen voor jeugd om te stoppen met 

sport (Wallace, 2016).  

Team coaches spelen klaarblijkelijk een grote rol in de uitval van kinderen binnen een 

sportvereniging. Om uitval te verminderen lijkt het dus van belang om de benodigde 

kwaliteiten van de coach te verbeteren. De kwaliteiten van een coach hangen af van de kennis, 

vaardigheden en attitude van de coach, ook wel competenties genoemd (NOC*NSF, 2012). 

Voor de ontwikkeling van deze competenties blijkt de interactie tussen coaches onderling heel 

belangrijk te zijn. (Nelson, 2013). Dit komt ook naar voren bij een Australisch onderzoek 

waarin wordt geconcludeerd dat één van de belangrijkste bronnen van kennis voor een coach 

de gesprekken en interactie met andere coaches is (Cushion, 2003). Het kijken naar, 

samenwerken en discussiëren met andere coaches stimuleert de ontwikkeling van coaches in 

het bijzonder. Coaches die in tweetallen of kleine groepjes aan opdrachten rondom hun atleten 

werkten maakte veel sneller vooruitgang met verschillende leiderschapscompetenties dan 

coaches die alleen werkten (Cassidy, 2009). De voornaamste verbetering die afgestudeerde 

sportcoaches meegeven aan hun coachopleiding in Nieuw-Zeeland is dat er meer 

samenwerkingsopdrachten gericht op de praktijk gegeven kunnen worden. Want juist de 

daaruit vloeiende gesprekken leiden tot groei, volgens de studenten. (Cote, 2009). 

Wanneer er een gesprek is tussen twee of meerdere coaches, waarbij er de mogelijkheid 

is om te leren van elkaar, noemen we dit een dialoog (Stroeken, 2000). Een dialoog kenmerkt 

zich doordat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen hun standpunt of 

gevoelens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de 

ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren (Verstraten, 2008). 

Een dialoog tussen coaches draagt alleen bij aan de ontwikkeling van hun competenties als de 

dialoog ook daadwerkelijk over hun vak als coach gaat (Nelson, 2006). Dit maakt het 
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interessant om te kijken hoe het onderwerp van de dialoog tussen coaches gestuurd kan worden, 

zodat ze ook daadwerkelijk over hun vak als coach praten. 

Het sturen van gespreksonderwerpen wordt binnen de communicatiewetenschappen 

gespreksbeïnvloeding genoemd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van priming (Pietsch, 2012) 

Priming is het sneller herkennen van, of reageren op, een bepaalde stimulus als men deze eerder 

heeft waargenomen (Doyen, 2012). Wanneer men priming wil toepassen om het onderwerp 

van een dialoog te sturen, spreekt men van semantische priming. Semantische priming betekent 

dat mensen eerder geneigd zijn aan dezelfde dingen binnen een categorie te denken wanneer 

ze hier eerder mee geprikkeld worden (Meyer, 2014). Semantische priming werkt doordat het 

de aanliggende gebieden in de hersenen aanspreekt en daardoor sneller verbinding legt. Dit 

wordt verspreide activatie genoemd (Rodriguez, 2008). Wanneer mensen bijvoorbeeld op een 

beeldscherm een appel herkennen zullen ze in een gesprek over voedsel, ook sneller over fruit 

praten (Meyer, 2014). Via semantische priming kan de dialoog die coaches met elkaar voeren 

gestuurd worden richting een bepaald onderwerp. 

Een mogelijke manier om de dialoog van coaches te sturen is door de coaches 

semantisch te primen met tekst op televisieschermen. Het lezen van tekst, dit opslaan, later 

terughalen en gebruiken binnen een gesprek wordt ‘parsing’ genoemd (Gass, 2017). Zo zijn er 

studies te vinden dat kinderen sneller gesprekken leren voeren in een vreemde taal als ze 

geprimed worden via beeldschermen in een klaslokaal met tekst (Miller, 2006). Een andere 

studie die ingaat op parsing beschrijft hoe studenten via goed voorbereidde beelden 

waarschijnlijk de informatie vergaren die ze nodig hebben om te kunnen leren (Schwartz, 

2004). Er zijn talloze onderzoeken rondom parsing en gespreksbeinvloeding (Lidz, 2017)  Deze 

onderzoeken richten zich echter niet op sportcoaches. Bovendien zijn deze studies uitgevoerd 

binnen een omgeving waarin deelnemers vaak al rondlopen met een lerende houding 

(leerlingen, studenten). Het is de vraag of sportcoaches met een lerende houding rondlopen in 

een clubhuis. Het is daarom interessant om te onderzoeken in hoeverre coaches door 

semantische priming met teksten op televisiebeelden vaker met andere coaches in gesprek gaan 

en het onderwerp van het gesprek veranderd.  

Methode 

 Deelnemers 

De steekproef voor dit onderzoek bestond uit 225 personen, waarvan 126 mannen (53,6%) en 

99 vrouwen, verdeeld over twee hockeyclubs in Zuid-Holland, Nederland. Op hockeyclub A 

hebben 126 personen deelgenomen, waarvan 74 mannen (58,7%) en 52 vrouwen. De 

gemiddelde leeftijd was 38,1 jaar (SD = 14,1; R=18-71). Op hockeyclub B hebben 99 personen 

deelgenomen, waarvan 52 mannen (52,5%) en 47 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 36,2 

jaar (SD = 13,7; R=18-71). Een overzicht van hoe de clubhuisbezoekers is verdeeld per club 

kan worden teruggevonden in tabel 1. Op hockeyclub A is een iets hoger percentage coaches 

en trainers gemeten dan op hockeyclub B. 

 

Onderzoeksvragen. 

1) Zorgt het tonen van televisiebeelden, in het clubhuis, ervoor dat trainers en coaches 

vaker met andere teambegeleiders gaan praten? 

2) Zorgt het tonen van televisiebeelden, in het clubhuis, ervoor dat trainers en coaches 

vaker over sportgerelateerde onderwerpen gaan praten? 

 



 
 

3 
 

 

 

Tabel 1      

Clubhuisbezoekers      

  Hockeyclub A Hockeyclub B  

  aantal percentage aantal  percentage  

Coach 37 28,7 24 24,0  

Trainer 21 16,3 9 9,0  

Manager 15 11,6 16 16,0  

Begeleider 4 3,1 3 3,0  

Geen begeleiding 52 40,3 48 48,0  

Totaal 129 100 100 100  

 Noot. Begeleiders zijn onderdeel van het team, maar hebben een andere rol dan coach, trainer 

of manager. Bijvoorbeeld; cameraman of fysiotherapeut. 

 Noot 2. Geen begeleiding gaat over clubhuisbezoekers die geen onderdeel van een team zijn. 

Bijvoorbeeld ouders die een wedstrijd bekijken. 

 

Design 

Bezoekers van twee verschillende hockeyclubs zijn bevraagd bij het verlaten van het clubhuis 

van de desbetreffende club. Daar werd een kort gestructureerd interview met ze afgenomen 

door getrainde onderzoekers die steeds in tweetallen hebben gewerkt. De inclusiecriteria waren 

18 jaar en ouder en niet-speler. De onderzoekers stelden na toestemming eerst de vraag of de 

respondent een team begeleide als coach, trainer, manager of begeleider. Bij een bevestigend 

antwoord werd doorgevraagd. Bij een ontkennend antwoord werd de leeftijd gevraagd en 

eindigde het interview. Deze werkwijze is gevolgd omdat voor dit onderzoek enkel de 

onderlinge gesprekken van teambegeleiding relevant zijn. Daarbij zijn de coaches en trainers 

steeds meegenomen als één groep en is gekeken naar de gesprekken die zij voeren met andere 

teambegeleiding. Voor de inhoud van de gesprekken geldt dat alleen sportgerelateerde 

gesprekken relevant zijn voor dit onderzoek. Respondenten konden bij de vragen over 

gespreksonderwerpen tot wel zes antwoorden kiezen (bijlage 2). Deze zijn later ingedeeld in 

twee categorieën; sportgerelateerd en niet-sportgerelateerd. Bezoekers die tijdens een meting 

meerdere keren in en uit het clubhuis komen zijn maar één keer meegenomen in het onderzoek. 

Zowel begeleiding van jeugdteams als seniorenteams zijn meegenomen in dit onderzoek. 

Dit onderzoek is opgezet met een experimenteel design waarbij op hockeyclub A een 

interventie is toegepast. Deze interventie (bijlage 1) bestond uit het tonen van beelden, met 

foto’s, vragen en stellingen over coaching op drie televisieschermen die standaard in het 

clubhuis hangen. Iedere 20 seconden wisselde het beeld af in de vorm van een slideshow. De 

slideshow duurt in totaal 2 minuten en 40 seconden en werd gedurende de gehele dag herhaald. 

Er is gekozen voor tekst met ‘uitdagende’ vragen – die aanzetten tot het geven van een 

antwoord omdat dit het beste lijkt aan te sluiten bij het werkend mechanisme van parsing (Gass, 

2017). [voorbeeldvraag: ‘Een goede coach heeft een plan om zijn spelers beter te maken. Heb 

jij een plan je spelers?’] Op hockeyclub B is geen interventie toegepast, deze club geldt als 

extra controlegroep in dit onderzoek. Er is in totaal twaalf keer gemeten, zes keer bij beide 

hockeyclubs, tijdens het zaalhockeyseizoen in december, januari en februari. Een overzicht van 

de metingen per club kan worden teruggevonden in tabel 2. Hockeyclub A en B zijn uitgekozen 

voor dit onderzoek omdat beide clubs gebruik hebben gemaakt van een zogenaamde ‘blaashal’. 

Deze opblaasbare constructie zorgt ervoor dat er op de gekozen hockeyclubs zaalhockey 

gespeeld kan worden zonder te verhuizen naar dichtbij zijnde sportzalen. Hierdoor kunnen deze 
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clubs gebruik maken van hun eigen clubhuis. Er is een hoger percentage metingen tijdens 

meting 6. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de play-off wedstrijden die gespeeld werden. 

Eén meting duurde steeds twee uur. Er is bij beide clubs zowel ‘s-middags als ‘s-avonds 

gemeten. Er is alleen gemeten rondom wedstrijden en niet tijdens trainingen. Hier is voor 

gekozen omdat er tijdens wedstrijddagen een veel grotere verscheidenheid aan 

teambegeleiding op een club aanwezig is.  

Tabel 2       

Metingen per hockeyclub     

  hockeyclub A hockeyclub B   

  aantal percentage aantal  percentage   

Meting 1 19 14,7 11 11,0   

Meting 2 23 17,8 14 14,0   

Meting 3 15 11,6 19 19,0   

Meting 4 17 13,2 15 15,0   

Meting 5 23 17,8 19 19,0   

Meting 6 32 24,8 22 22,0   

Totaal 129 100 100 100   

 
 

 Meetinstrumenten 

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van gestructureerde interviews met single en multiple 

response vragen (bijlage 2). De vragenlijst is voor dit onderzoek opgesteld en niet gevalideerd 

omdat er geen eerder onderzoek naar deze doelgroep met deze specifieke vragen is gedaan. 

Tijdens meting 6 zijn op hockeyclub A drie extra vragen gericht op de interventie gesteld. Er 

is gekozen deze vragen alleen bij meting 6 te stellen om het onderzoek niet te beïnvloeden. 

Alle interviews werden ter plekke ingevuld door de onderzoekers zelf.  

 Data-analyse 

Alle analyses werden uitgevoerd in SPSS Statistics 25. De afhankelijke variabelen zijn; 

‘gesprekspartner’, ‘gespreksonderwerp’, ‘bewust zijn van televisieschermen’, ‘gelezen tekst op 

het televisiescherm’ en ‘gespreksbeïnvloeding door de televisieschermen’. De onafhankelijke 

variabele is; ‘beelden op het televisiescherm’. Alle variabelen zijn categorisch, met 

uitzondering van de leeftijd variabele. Om verschillen aan te tonen tussen hockeyclub A en 

hockeyclub B is daarom gebruik gemaakt van chi-kwadraattoetsen. Het significantieniveau is 

vastgesteld op ,05. Indien er een significant effect werd gevonden, is de Odds Ratio berekend 

als maat voor effectgrootte. 

Resultaten 

De resultaten worden in dezelfde volgorde beschreven als dat de onderzoeksvragen gesteld 

zijn. Eerst wordt gekeken met wie de coaches en trainers hebben gepraat. Daarna wordt 

gekeken waarover de coaches en trainers hebben gepraat. Als laatste worden resultaten 

gepresenteerd over bewuste waarneming van de televisiebeelden in het clubhuis.  
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 Gesprekspartner 

Een overzicht van de resultaten op de vraag; met wie hebben de coaches en trainers gepraat in 

het clubhuis kan worden teruggevonden in tabel 3. Op club A zonder interventie sprak 28,6% 

van de trainers/coaches met andere coaches/trainers. Op club A met de interventie was dit 50%. 

Deze toename is echter niet signifcant (X²(1)=2,779, p=.096). 

Tabel 3 

Met wie hebben de coaches en trainers gepraat in het clubhuis? 

  club A zonder 

interventie 

club A met 

interventie 
Totaal club A Totaal club B 

  

  aantal % aantal % aantal % aantal % 

Met andere 

teambegeleider 
8 28,6 15 50,0 23 39,7 17 51,5 

met iemand 

anders 
20 71,4 15 50,0 35 60,3 16 48,5 

totaal 28 100 30 100 58 100 33 100 

 

 Gespreksonderwerp 

Een overzicht van de resultaten op de vraag; waarover hebben de coaches en trainers gepraat 

in het clubhuis kan worden teruggevonden in tabel 4. Er is op beide clubs een bijna gelijk 

percentage sporgerelateerde gesprekken gevoerd (respectievelijk 72,7% en 71,9%). Er is dan 

ook geen significant verschil tussen club A en club B (X²(2)=,237 , p=.888). Wanneer 

gekeken wordt naar de interventieclub zijn de volgende resultaten te zien; op hockeyclub A is 

met interventie een hoger percentage sportgerelateerde gesprekken gevoerd dan zonder 

interventie (respectievelijk 76,7% en 68%). Dit verschil is echter niet significant (X²(1)=.516, 

p=.472) 

 

Tabel 4         

Waarover hebben de trainers en coaches over 

gepraat in het clubhuis?     

  club A zonder 

interventie 

club A met 

interventie 
Totaal club A Totaal club B 

  

  aantal % aantal % aantal % aantal % 

sportgerelateerd 17 68 23 76,7 40 72,7 23 71,9 

niet 

sportgerelateerd 
8 32 7 23,3 15 27,3 9 28.1 

totaal 25 100 28 100 55 100 32 100 
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Vragen gericht op de beeldschermen 

In de zesde week zijn bij hockeyclub A (interventieclub) nog drie extra vragen gesteld gericht 

op de beeldschermen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 5. In bovenstaande tabel 

is te zien dat een zeer groot percentage van de ondervraagde begeleiding de televisieschermen 

is opgevallen (86,7%), de tekst heeft gelezen (76,9%) en het hun gesprek heeft beinvloedt 

(70%).    

Tabel 5       

Vragen gericht op de beeldschermen    

      ja percentage nee percentage 

Zijn de televisieschermen in het clubhuis u opgevallen? 13 86,7 2 13,3 

Hebt u de tekst op de beeldschermen gelezen? 10 76,9 3 23,1 

Hebben de televisiebeelden uw gesprek beïnvloedt? 7 70,0 3 30,0 

 

Discussie 

In dit onderzoek is gekeken of het tonen van televisiebeelden in een clubhuis effect had op de 

gesprekken van hockeycoaches en trainers. Hiervoor zijn 226 personen, waaronder 91 coaches 

en trainers, bevraagd bij twee hockeyclubs. Bij hockeyclub is A is na drie weken meten een 

interventie in de vorm van beelden op de televisieschermen toegepast en is gekeken of dit 

invloed had op de gesprekspartner en het onderwerp van het gesprek. Hockeyclub B is 

meegenomen als controlegroep in dit experimentele onderzoek.  

De resultaten laten zien dat het percentage gesprekken van trainers en coaches met 

andere begeleiding toeneemt bij hockeyclub A nadat de interventie is toegepast. Deze toename 

is echter niet significant omdat het onderzoek power mist. De steekproef voor dit onderzoek is 

te klein om tot significante verschillen aan te tonen. Hiervoor hadden er meer dan zes metingen 

moeten plaatsvinden of hadden de metingen langer dan twee uur moeten duren. Hoewel er geen 

significant verschil is gevonden, is de gevonden toename wel interessant. Een mogelijke 

verklaring voor deze toename kan het tonen van televisiebeelden in het clubhuis zijn.  Hierbij 

is relevant om de resultaten uit vraag 6, 7 en 8 van de resultaten mee te nemen. Een overgroot 

deel van de teambegeleiders gaven hier toen aan dat ze de televisieschermen opgemerkt 

hebben, dat ze de tekst op de televisieschermen gelezen hebben en dat dit hun gesprek 

beïnvloedt heeft. Veel trainers en coaches zijn zich dus bewust geweest van de televisiebeelden 

en dit heeft mogelijk de keuze voor hun gesprekspartner beïnvloed. Dit is in lijn met onderzoek 

waar werd aangetoond dat televisiebeelden invloed hadden op de gesprekspartners van de 

respondenten (Brennan, 2010). Tijdens de metingen melden de onderzoekers ook een 

interessante observatie die meegenomen kan worden om een tweede verklaring te geven voor 

de toename van het aantal gesprekken met andere begeleiding. Tijdens meting 4 en 6 was het 

namelijk, bij beide hockeyclubs, erg slecht weer. De onderzoekers merkten dat de in en 

uitstroom lager was en dat mensen langer in het clubhuis bleven hangen. Bovendien merkten 

de onderzoekers dat het drukker was in het clubhuis dan bij andere metingen. Trainers en 

coaches hebben mogelijk langere tijd met elkaar doorgebracht en hebben wellicht ondertussen 

met andere begeleiding gepraat. Dit is in lijn met onderzoek waaruit blijkt dat wanneer veel 
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mensen dicht bij elkaar zijn, ze ook vaker en makkelijker contact met elkaar maken (Kraut, 

1988).  

Daarnaast laten de resultaten een kleine toename in het percentage sportgerelateerde 

gesprekken voor en na de interventie zien. Deze toename is niet significant omdat het 

onderzoek power mist zoals al eerder is verklaard. Opnieuw is het echter wel interessant om 

de toename te proberen te verklaren. Een eerste verklaring is te vinden in het feit dat er ook een 

stijging is in het percentage gesprekken met andere begeleiding tijdens de interventie. Met 

andere woorden; als coaches en trainers vaker met elkaar praten, gaat dit gesprek ook vaker 

over sportgerelateerde onderwerpen. Dit sluit aan op een onderzoek waaruit blijkt dat 

professionals vaak onderling over hun vak praten, ook al werken ze niet direct samen 

(Schmader, 2010). Een tweede verklaring voor de toename van sportgerelateerde gesprekken 

kan zijn dat de competitie tijdens meting 4,5 en 6 inmiddels al een even onderweg was en de 

teambegeleiders elkaar beter leren kennen. Ze herkennen elkaar dan van het veld en hebben 

hierdoor wellicht meer onderwerpen om over te praten. Dit is in lijn met een onderzoek waarin 

werd aangetoond dat hoe langer studenten elkaar kenden, hoe meer gemeenschappelijke 

onderwerpen over hun studie werden besproken (Collins, 2015).   

Tot slot is het opvallend dat veel teambegeleiders de beelden bewust geregistreerd 

hebben, de teksten hebben gelezen en ze er zelfs over hebben gepraat. De insteek voor dit 

onderzoek was om te kijken of trainers en coaches onbewust gestuurd konden worden in hun 

gesprekken. Dit blijkt achteraf een enorme uitdaging voor dit praktijkonderzoek omdat 

voorgaande studies uitwijzen dat zelfs in geïsoleerde situaties hier geen definitieve uitspraak 

over valt te doen (Kahneman, 2011). 

Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van trainers en 

coaches zodat zij jeugd kunnen behouden voor de georganiseerde sport. De interactie onderling 

over hun vak is hierin een belangrijke voorwaarde. Hoewel er in dit onderzoek geen 

significante verschillen zijn gevonden, zijn er aanknopingspunten zichtbaar; trainers en 

coaches lijken vaker met andere teambegeleiders te gaan praten wanneer ze hierin worden 

gestuurd met televisiebeelden. Bovendien lijken de gesprekken ook vaker over 

sportgerelateerde onderwerpen te gaan wanneer beelden hiertoe uitdagen.  

 Vervolgonderzoek 

Als eerste aanbeveling geldt dat het interessant is om te kijken wat er uit dit experiment zou 

komen wanneer deze herhaald zou worden met grotere aantallen respondenten. Daarnaast zou 

het voor toekomstig onderzoek interessant zijn om te kijken of er een verschil is tussen 

trainingsavonden en wedstrijddagen. Trainers en coaches neigen ernaar meer met mensen van 

de eigen club te praten tijdens trainingsavonden omdat ze deze al (her)kennen. Deze hypothese 

is te verklaren vanuit het wij-gevoel dat een clubhuis oproept volgens de theorie van sociaal 

kapitaal (Bourdieu, 1986). Daarnaast is het interessant om een studie te richten op het verschil 

tussen statische en bewegende beelden en het effect hiervan op de gesprekken van de trainers 

en coaches. Hier is al wel eerder gebruik van gemaakt in onderzoek bijvoorbeeld in het lerend 

vermogen van kleuters, maar nog niet voor een doelgroep als trainers en coaches (Zimmerman, 

2016). 
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 De praktijk 

De meeste hockeyclubs hebben televisieschermen in hun clubhuis hangen en gebruiken deze 

voor informatievoorziening of reclame. De schermen kunnen echter ook gebruikt worden om 

mensen in het clubhuis te verbinden, te sturen in hun gesprek of cognitief uit te dagen. De 

schermen lijken een ongebruikt middel om het verenigingsgevoel te versterken en het valt 

sportclubs dan ook aan te bevelen de schermen anders te gebruiken en de beelden te herzien. 

Deze aanbeveling sluit ook aan op onderzoek waaruit blijkt dat een goed ingericht clubhuis 

mensen kan verbinden en het verenigingsgevoel kan versterken (Pennekamp, 2013). Hoewel 

in dit onderzoek de televisieschermen niet expliciet worden genoemd, lijken de studies 

complementair aan elkaar. Als blijkt dat coaches daadwerkelijk vaker met elkaar gaan praten 

over hun vak door de televisies in het clubhuis dan geeft dit aanknopingspunten voor  het 

werkend mechanisme van CoachCorner. CoachCorner is een innovatie die nastreeft coaches 

bij elkaar te brengen in het clubhuis en ze daar van elkaar te laten leren in een sfeervol 

ingerichte hoek. Eén van de elementen in de CoachCorner zou een televisiescherm kunnen zijn 

om coaches te sturen in hun gesprekspartner en het onderwerp van hun gesprek. Uit het huidige 

onderzoek lijkt het erop dat er een toename is van verbinding tussen de coaches, echter moet 

toekomstig onderzoek uitwijzen onder welke omstandigheden deze toename in communicatie 

tussen coaches significant verhoogd kan worden. 
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Bijlage 1 

Screenshots televisiebeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube link:  https://youtu.be/e33hBjPtgNY  

Bijlage 2 

https://youtu.be/e33hBjPtgNY

