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Christian Spekreijse (1963) 
(christian@duosport.nl) 
 
- ALO - BW 
- Duosport - Duofit - Coach360  
- Balsporter - Schaatstrainer/instructeur 
- Hockeytrainer/coach/opleider 
- Athletic Skills Model docent/opleider 
- ActionTypes certified practitioner 

Creativiteit is voor mij aannames ter discussie stellen: 
 
• T.a.v. WAT - Techniek  

• (een optimaal model in mijn hoofd hebben) 
• T.a.v. WANNEER - Methodiek  

• (een lineaire leerlijn volgen, een vaste route of volgorde volgen) 
• T.a.v. HOE, WELKE MANIER - Didactiek  

• (van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam  
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Creativiteit is voor mij aannames ter discussie stellen: 
 
WAT - DE techniek bestaat niet. 

o.a. N. Bernstein (1930) toont dat geen enkele beweging hetzelfde 
is en geen enkele beweging is 100% te herhalen. (Dus waarom zou je 
een “ideaal model” hebben en waarom zou je die oefenen) 

Mensen doen dingen gewoon niet hetzelfde.  
 
WANNEER - EEN gegeven route bestaat niet. 

ASM (Athletic Skills Model) laat de waarde van een concentrische 
route zien waar Basic Movement Skills een basis hebben binnen de 
aangeboden Donor- en Multisporten.  
 
HOE - De leerroute via “bewust onbekwaam” hoeft niet. 

De Impliciete Toolbox van het ASM geeft vele handvaten om direct 
naar het onbewust bekwame te gaan en Differential Learning van W. 
Schollhorn is een model dat zich bewezen heeft. (via instabiliteit (hoge 
variabiliteit) naar een kwalitatief hogere stabiliteit) 
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“We don’t move 
because we think, 

but we think 
because we move!” 

 
Rodolfo R. Llinás 
I of the vortex:  
MIT Press 2001 

 
https://youtu.be/
4RX8O6NmHSc 

Denken is “intern” 
bewegen 

Emotie is e-motion 
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De ActionTypes benadering gaat uit van een 
lichaam-geest connectie. (holistisch model) 
 
Als die connectie er niet (meer) is moet “het 
systeem” compenseren met alle mogelijke 
gevolgen van dien: 
-blessures -stress -ziektes -burnouts 
 
Lichaam en Geest connectie door geen “ruis” 
te hebben via REFLEXEN (sensorische 
reflexen), een juiste intrinsieke motivatie via 
TONUS (DMD’s Deep Motivational Drivers), en 
handelend voldoen aan je behoefte door 
ZELFORGANISATIE (je ActionTypes).  
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Uniciteit/Uniekheid 
Ieder individu heeft een unieke combinatie wat betreft zijn/haar 

voorkeuren en persoonlijke ervaringen 
 
De Natuurlijke beweging/Natural Movement 

Het lichaam kan zich niet aanpassen aan DE techniek. Techniek 
moet zich wel aanpassen aan de lichaams-intelligentie /capaciteit 
 
Diversiteit/Verscheidenheid 

De waarden accepteren en promoten die horen en aansluiten bij 
de diversiteit  

3 fundamentele principes 
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Coordinatie  
modus 

Een product van  
zelforganisatie 

Taak 

Constrains 
Beperkingen 

actie/action 

Waarneming/perception 

Beslissing 

Omgeving Persoon 

Perception - action cirkel 
“Er is nooit passiviteit in dit zeer actieve proces” 

Newell en McDonald 1994 
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Dynamische Parameters Structurele Elementen 

Stimulering 

Hoog 

Lopen 
Visuele 

Frequenties 
Visuele 

Aandacht 

- Zijn niet aan te passen 
- Zijn stabiel 
- Moet je onderhouden / in 
stand houden 

Omkeerbaar 
Zijn aan te passen / adaptief / omkeerbaar 

- moet je respecteren 

Laag 

Hoog 

Laag Laag 

Rechts 

Links 

Vestibulair 

Horizontaal 

Verticaal 

Gordels 

Geassocieerd 

Gedissocieerd Hoog 
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Visuele bewegingskanalen 
Volgens Alain Berthoz 
“Sense of Movement” 

Vestibular system 
 
vestibulo-ocular reflex   
“bewegings detector” 

Dit systeem is opgebouwd uit 
2 geïntegreerde 
componenten: 
 
- “het inner ear” De semi-
circular kanaaltjes gevuld met 
vloeistof (één horizontaal en 2 
verticaal) detecteren de 
versnelling en rotatie van het 
hoofd in drie verschillende 
vlakken. 
 
- En combineert dat met de 
visuele informatie bestaande uit 
het gezichtsvermogen dat als 
een soort tachymeter de 
snelheid inschat. 
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Richard 
Thompson 

 

(TRI) 

Asafa 
Powell 

 

(JAM) 

Tyson 
Gay 

 

(USA) 

Yohan 
Blake 

 

(JAM) 

Justin 
Gatlin 

 

(USA) 

Usain 
Bolt 

 

(JAM) 

Ryan 
Bailey 

 

(USA) 

ActionTypes 
Sportsdynamic © 
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 (Churandy 
    Martina 

(NED) 
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Reaction 
Time 

Final 
Ranking 

Horizontaal Verticaal Hor Horizontaal Horizontaal Verticaal Vert  ? 

Olympische Spelen, Londen 2012:  
finale van de 100 meter 
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Waarschuwing 
•  We kunnen dit structurele element beter 

waarnemen wanneer er sprake is van een 
toename in kracht (power) 

•  “als de handeling om meer power vraagt” 

•  Hoe meer energie het spel, des te 
duidelijker dit element waarneembaar 
wordt en daardoor onontbeerlijk is. 

•  Het is belangrijk dat beginners in de 
uitvoering van een beweging deze 
voorkeur onafhankelijk en zelfstandig 
ontdekken en uitvoeren 

•  Er moet gelet en gecheckt moet worden 
dat zij niet een model kopiëren dat 
verschilt van hun eigen voorkeur.  

•  Dit is om te voorkomen dat er 
dwangcompensaties worden gecreëerd, 
met een verhoogd risico om jezelf te 
beschadigen (blessures) 

Structurele Elementen 

-  Niet aan te passen 
-  Stabiel 
- Moet je onderhouden 
en in stand houden 

Vestibulair 

Horizontaal 

Verticaal 
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Dynamische Parameters Structurele Elementen 

Stimulering 

Hoog 

Lopen 
Visuele 

Frequenties 
Visuele 

Aandacht 

- Zijn niet aan te passen 
- Zijn stabiel 
- Moet je onderhouden / in 
stand houden 

Omkeerbaar 
Zijn aan te passen / adaptief / omkeerbaar 

- moet je respecteren 

Laag 

Hoog 

Laag Laag 

Rechts 

Links 

Vestibulair 

Horizontaal 

Verticaal 

Gordels 

Geassocieerd 

Gedissocieerd Hoog 
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Een lichte, 
voorwaartse 

houdings-
onbalans 

vs Hoofd en schouders 
initiëren om te gaan 

lopen 

Een lichte 
achterover-
hellende 
houdings-
onbalans 

Heupen initiëren om te 
gaan lopen 

Hoog 

Gaan/Tred 

Laag 

Oriëntatie van de tred // zwaartekracht as 
  Hoog           Laag 
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vs 

De curves van de 
ruggengraat worden 

kleiner 

De curves van de 
ruggengraat worden 

groter 

Hoog                 Laag 
Consequenties voor de squat  
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Ralph Hippolyte (1949, Frankrijk) & Bertrand Théraulaz (1962, Zwitserland) 

Grondleggers van de ActionTypes Benadering - 1990 
En  

Deep Motivational Drivers 
 
 

bertrand.theraulaz@gmail.com 
www.actiontypes.com 


