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Voorwoord 

 

Communicatie en sport. Het zijn twee zaken die al gauw met elkaar in verband worden 

gebracht. Niet zelden is in de krant te lezen over communicatiemissers van trainers. Zo 

veel aandacht als de combinatie communicatie en sport in de media krijgt, zo weinig 

aandacht is er in de wetenschappelijke wereld van taal en communicatie voor het 

onderwerp. Als bijna afgestudeerd Neerlandicus die zich richt op de optimalisatie van 

teksten en gesprekken én als sportliefhebber zag ik in deze leemte een goede aanleiding 

een scriptie te schrijven die verband hield met communicatie en sport. Het idee was dan 

ook al snel geboren. De uitwerking verliep echter wat minder vlot. Er moesten 

vrijwilligers worden gezocht, een invalshoek worden gekozen, literatuur worden gelezen 

en – niet onbelangrijk – structuur worden aangebracht. Met name dit laatste punt heeft 

me de nodige hoofdbrekens gekost. Het bleek lastiger dan gedacht het onderwerp in de 

kraag te vatten. Zo ging er de nodige tijd overheen, zoals dat wel vaker gebeurt met 

afstuderenden. Uiteindelijk is het eind nu toch in zicht en het resultaat nu daar. Zover 

was ik waarschijnlijk niet gekomen zonder de hulp en begeleiding van Joyce Lamerichs, 

die me de nodige steuntjes in mijn rug heeft gegeven en altijd een antwoord paraat had. 

Daarvoor wil ik haar dan ook hartelijk bedanken. Mijn dank gaat verder uit naar Marca 

Schasfoort, die als tweede lezer wilde optreden. Tot slot bedank ik mijn familie en 

vrienden, bij wie ik me altijd mocht beklagen als ik weer eens vast zat.  

 

Ondanks de wat trage voortgang, kijk ik met een tevreden blik terug op het hele proces 

en het eindresultaat. Ik hoop dat mijn onderzoek kan gelden als een inspiratiebron. Want 

er is volgens mij nog genoeg werk aan de winkel.  

 

Rotterdam, januari 2010 

 

Marlieke van der Sijde 
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Samenvatting 

 
In de topsport lijkt communicatie steeds meer aan de basis te staan van het al dan niet 

slagen van trainers/coaches. Dat blijkt wel uit de vele berichten die er in de media 

verschijnen over het onderwerp. Toch is binnen de conversatieanalyse (CA) nog weinig 

onderzoek gedaan naar interactie tussen trainers/coaches en sporters.   

Deze scriptie is een poging tot opvulling van die leemte. Voor deze scriptie zijn 

namelijk evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal 

en –volleybal geanalyseerd. Omdat advisering in de literatuur over coaching (De Cuyper, 

2008) wordt genoemd als een van de belangrijkste taken van een coach en dit ook in de 

data naar voren kwam, vormt dit de focus van dit onderzoek. Bovendien is uit eerdere 

CA-studies naar advisering in andere settings gebleken dat advisering een complex, 

fenomeen is en daarom een interessante invalshoek voor CA-onderzoek.  

In deze scriptie is dan ook bekeken welke manieren de trainers/coaches gebruiken 

als zij hun pupillen adviseren en hoe die adviezen door de pupillen ontvangen worden. De 

belangrijkste bevindingen hiervan zijn dat trainers hun adviezen veelal volgens een 

aantal vaste stappen opbouwen. Die stappen bestaan onder meer het refereren naar een 

punt op de (verborgen) agenda, het geven van een evaluatie op dat punt en het 

presenteren van een te nemen (vervolg)stap. Ook concretiseren (bv. door het aanhalen 

van een praktijkvoorbeeld) en onderbouwen (het verantwoorden van het waarom van 

een advies) zijn stappen die trainers/coaches vaak zetten bij het geven van een advies. 

De adviezen van de trainers/coaches worden door de sporters in de meeste gevallen 

ontvangen door middel van minimale reacties als ‘hm hm’ en ‘ja’. Hiermee erkennen ze 

het advies wel als zodanig, maar wijzen ze het informatieve gehalte ervan af (Heritage & 

Sefi, 1992). In sommige gevallen speelden de sporters zelf een rol in de adviesopbouw, 

doordat ze zelf het advies concretiseerden of op een andere manier invulden.   

 In het onderzoek is daarnaast een relatie gelegd met theorieën die er in de 

managementwereld en sportpsychologie bestaan over communiceren en coachen. Deze 

theorieën worden vanuit conversatieanalytisch perspectief ook wel Stocks of Interactional 

Knowledge (SIKs) genoemd (Perälylä & Vehviläinen, 2003). Er is via conversatieanalyse 

een aantal concepten uit die SIKs bestudeerd. Zo is bekeken hoe de trainers het 

werkwoord ‘moeten’, dat ontraden wordt in de literatuur vanwege de druk die het woord 

met zich mee zou brengen, gebruiken. Ook is gekeken naar de aanspreekvormen (bv. jij- 

en ik-vorm) die de trainers gebruiken. In de analyse is duidelijk geworden dat de 

concepten uit de SIKs in de praktijk genuanceerder lijken te liggen dan in de literatuur 

voorgesteld. Het onderzoek geeft dan ook een meer gedetailleerd beeld over hoe die 

concepten in de praktijk werken. Hiermee kan conversatieanalytisch onderzoek een 

interessante en nuttige aanvulling zijn op sportpsychologisch onderzoek.   
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

‘Communicatie nekt Van Stee’, ‘Van Basten gaat anders communiceren’; het is zomaar 

een greep uit de krantenkoppen van het afgelopen jaar. Communicatie in de topsport 

lijkt steeds meer aan de basis te staan van het al dan niet slagen van een coach. Niet 

alleen kan het een reden zijn voor ontslag, ook kan het aan de basis staan van succes; 

communicatie was een van de middelen die ten grondslag lagen aan het succes van 

Nederlands dameshockeybondscoach Marc Lammers en de Noorse schaatser Johan Olav 

Koss won er naar eigen zeggen drie gouden medailles mee op de Olympische Spelen van 

1994 (Koss, Ihlen & Ihlen, 1998).  

Het belang van communicatie in de sport blijkt ook uit de aandacht die er in de 

wetenschap, met name de sportpsychologie, in de loop der jaren voor ontstaan is. 

Verschillende wetenschappers hebben zich beziggehouden met de vraag op welke manier 

een coach het best kan communiceren met zijn pupillen (zie bv. Smith, Smoll & Curtis, 

1979; Black & Weiss, 1992; Allen & Howe, 1998; Culver & Trudel, 2000). Onder hen ook 

Vlaams Sportpsycholoog Bert de Cuyper, die een heel boek wijdde aan de communicatie 

van coaches in de sport (Communiceren moet je leren!, 2008) en met zijn quote ‘goed 

begonnen is half gewonnen’ het belang van communicatie in de sport benadrukt. 

Ondanks het feit dat communicatie inderdaad wordt erkend als belangrijk onderdeel van 

goede sportcoaching en mondelinge communicatie aan de basis staat van de 

conversatieanalyse, zijn sport en conversatieanalyse (CA) twee zaken die in het verleden 

nog weinig met elkaar in aanraking zijn geweest.  

In de conversatieanalyse is communicatie in een ‘sportsetting’, met name de 

communicatie tussen trainer/coach en sporter, dus nog een vrij onontgonnen terrein. 

Juist omdat communicatie een belangrijk, zij het niet hét belangrijkste, middel is van 

effectief coachen (Culver & Trudel, 2000) leek mij het interessant deze twee zaken met 

elkaar te combineren voor mijn masterscriptie. Er zijn echter al wel wetenschappers die 

zich in het verleden sterk hebben gemaakt voor de toepassing van conversatieanalyse op 

het gebied van sport, zoals Faulkner & Finlay (2002, 2003, 2005). Volgens hen kan CA 

een methode worden om te begrijpen wat coaches en sporters precies doen wanneer ze 

met elkaar praten en om coaches/sportpsychologen bewust te maken van bepaalde 

strategieën die ze gebruiken. Hoe construeren ze bijvoorbeeld een gesprek en wat zijn de 

consequenties van bepaalde formuleringen die ze gebruiken? Faulkner & Finlay (2002, 

2003, 2005) pleiten er dan ook voor het bestaande kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoek op het gebied van sport uit te breiden door middel van conversatieanalytische 

studies. 
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Omdat er tot nog toe nog weinig gevolg lijkt te zijn gegeven aan de oproep van 

Faulkner & Finlay (2002, 2003, 2005) leek mij het, behalve interessant, ook een 

uitdaging een verdere stap te maken als het gaat om het toepassen van 

conversatieanalyse in de sport. In de eerste plaats omdat, zoals aangegeven, 

communicatie een essentieel middel is om effectief te kunnen coachen en in de tweede 

plaats om een aanvulling te vormen op de theorieën die er, met name in de 

sportpsychologie, bestaan over effectief communiceren in de sport (zie bijv. De Cuyper, 

2008; Jowet & Cockerill, 2003; Culver & Trudel, 2000). Deze theorieën zijn vooral 

gebaseerd op interviews met atleten en andere vormen van sociaal-psychologisch 

onderzoek. Naar natuurlijke interacties tussen trainer/coach en sporter is nog nooit 

(empirisch) onderzoek gedaan, ook niet in de studies van Faulkner & Finlay. Zij 

gebruikten de conversatieanalyse om attributies over winst en verlies te onderzoeken en 

bestudeerden daartoe (gearrangeerde) gesprekken tussen atletes en vertegenwoordigers 

van de vereniging waar die atletes actief waren.  

Om hier verandering in aan te brengen, heb ik voor mijn onderzoek 

evaluatiegesprekken tussen coaches/trainers en (top)sporters in het jeugdvoetbal en -

volleybal opgenomen, om ze vervolgens voor deze masterscriptie te transcriberen en 

analyseren. In deze evaluatiegesprekken bespreken de trainers/coaches aan het eind van 

elk seizoen met hun pupillen één op één de vaardigheden en de ontwikkelingen van de 

sporter. Door deze gesprekken te bestuderen via conversatieanalyse kan inzicht 

verschaft worden in de methodes/manieren die coaches gebruiken om te communiceren 

met hun pupillen en de gevolgen die deze methodes/manieren hebben. Door naar de 

interacties te kijken, kunnen namelijk de principes van de gespreksorganisatie 

onderzocht worden waarmee de gespreksdeelnemers betekenis geven aan wat ze zeggen 

en doen.  

Om het onderwerp wat af te bakenen, ben ik me toe gaan leggen op een van de 

belangrijkste taken van een coach (zo blijkt ook uit de data) en een fenomeen dat al 

veelvuldig in de conversatieanalyse is bestudeerd: advisering. Advies geven en 

ontvangen zijn, zo blijkt uit onderzoek in andere settings (Heritage & Sefi, 1992; 

Silverman, 1997; Strong & Baron, 2004; Rymes, 1996; Thonus, 1999) complexe 

interactionele, soms zelfs problematische, handelingen en vormen dus een interessante 

invalshoek voor onderzoek. Vanuit de conversatieanalyse is adviseren vooral belicht 

vanuit de werkgebieden van counselors, therapeuten en docenten/mentors. Door naar 

advisering te kijken in gesprekken tussen coaches en sporters, kan bekeken worden of er 

parallellen te trekken zijn met de conversatieanalytische literatuur over advisering uit die 

andere settings en of de adviezen op vergelijkbare manieren worden gegeven en 

ontvangen.  
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Een interessante vraag is ook óf en hoe er een relatie gelegd kan worden tussen 

de bevindingen uit het conversatieanalytisch onderzoek en de theorieën die er in de 

sportspsychologie (en tegenwoordig ook in de managementwereld) bestaan over effectief 

communiceren. Ook op deze vraag wordt in deze scriptie geprobeerd een antwoord te 

geven. 

 

1.2 Probleemstelling  

Middels dit onderzoek hoop ik inzicht te verschaffen in de methodes en manieren die 

coaches in de topsport gebruiken wanneer zij hun pupillen adviseren en hoe deze 

methodes in de interacties werken. Daartoe hanteer ik de volgende probleemstelling: Op 

welke manieren adviseren (top)sportcoaches in evaluatiegesprekken hun sporters en hoe 

wordt dit advies ontvangen? Doen ze dat ‘volgens het boekje’ en zo ja, hoe werken deze 

manieren van coachen in de praktijk? Met deze laatste vraag doel ik op de theorieën uit 

de sportpsychologie en de voorschrijvende literatuur uit eveneens de sportpsychologie en 

managementwereld over hoe te communiceren met atleten/gecoachten. De theorieën uit 

die literatuur worden door de trainers/coaches niet per definitie als leidraad gebruikt, 

maar bieden wel een interessant aanknopingspunt voor dit onderzoek. Door middel van 

conversatieanalyse kunnen namelijk eventuele gaten tussen theorie en praktijk aan het 

licht komen.  

 

1.3 Overzicht  

In het volgende hoofdstuk, het theoretisch kader, worden de  achtergronden besproken 

die dienen om de analyses te begrijpen en te interpreteren. Er komt onder meer aan de 

orde hoe trainer/coach-sportergesprekken te karakteriseren zijn, wat verstaan wordt 

onder advies en wat er over advisering is geschreven in eerdere conversatieanalytische 

onderzoeken. Ook worden theorieën uit de sportpsychologie en managementwereld 

aangehaald, die beschrijven hoe een coach zo effectief mogelijk met zijn 

sporters/gecoachten kan communiceren, en wordt besproken hoe er een relatie gelegd 

kan worden tussen deze theorieën en conversatieanalyse. In hoofdstuk 3 worden de 

methode van onderzoek en de data beschreven, waarop in het hoofdstuk 4 de resultaten 

van de analyse van de adviessequenties volgen. Ook wordt in dit hoofdstuk een link 

gelegd met de theorieën uit de sportpsychologie en managementwereld. Vervolgens 

worden in het conclusiehoofdstuk de bevindingen gekoppeld aan de in het theoretisch 

kader aangehaalde literatuur. Tot slot worden in de discussie beperkingen van het 

onderzoek, de implicaties ervan voor theorie en praktijk en aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek besproken.  
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2. Theoretisch Kader 

 

In dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden besproken die dienen om de 

analyses in hoofdstuk 4 in perspectief te plaatsen en te kunnen interpreteren. Ten eerste 

wordt stilgestaan bij de vraag hoe trainer/coach-sportergesprekken te karakteriseren zijn 

binnen het brede spectrum van wat in de conversatieanalyse institutionele gesprekken 

worden genoemd. Ten tweede komt aan de orde dat niet alleen vanuit CA, maar ook 

vanuit de beroepsvelden steeds meer aandacht is voor institutionele interactie. 

Verschillende professies hebben zelf richtlijnen over hoe een professional dient te 

communiceren met een cliënt. Vanuit CA worden deze richtlijnen ook wel Stocks of 

Interactional Knowledge (SIKs) genoemd (Përakylä & Vehviläinen, 2003). Omdat ook in 

deze scriptie een vergelijking wordt getrokken met theorieën over trainer/coach-

sportercommunicatie uit andere disciplines, worden behalve die theorieën ook de 

mogelijke relaties tussen CA en SIKs besproken. Tenslotte wordt dieper ingegaan op het 

fenomeen advisering en komen de bevindingen uit eerdere conversatieanalytische 

studies over advisering aan de orde.  

 

2.1 Karakterisering trainer/coach-sportergesprekken binnen CA  

Trainer/coach-sportergesprekken vallen onder wat in de conversatieanalyse institutionele 

gesprekken worden genoemd (Drew & Heritage, 1992). Waar de conversatieanalyse 

begon met het bestuderen van alledaagse gesprekken, daar is de onderzoeksrichting zich 

in de loop der tijd ook steeds meer gaan toeleggen op conversaties binnen een 

institutionele context, zoals gesprekken in de rechtszaal, tussen arts en patiënt en 

interviews. In de conversatieanalyse wordt het onderscheid tussen institutionele en 

informele gesprekken gemaakt, omdat voor beide soort gesprekken andere interactionele 

regels en kenmerken gelden die van belang zijn voor conversatieanalytisch onderzoek. 

Op een gedeelte van deze – vooral de methodische- kenmerken wordt dieper ingegaan in 

hoofdstuk 3 (Data & Methode). In deze paragraaf wordt alvast een schets gegeven van 

institutionele gesprekken om de trainer/coach-sportergesprekken te kunnen 

karakteriseren binnen het brede spectrum dat er aan institutionele gesprekken bestaat.

 Hoewel er geen eenduidige definitie bestaat van institutionele gesprekken, 

kenmerken deze gesprekken zich door het feit dat ze taak- of doelgericht zijn (Drew & 

Heritage, 1992) en door een asymmetrie wat betreft de rollen van de 

gespreksdeelnemers. Deze asymmetrie heeft betrekking op onder meer verschillen in 

(specialistische) kennis en de distributie van deze kennis, kennis over de 

gespreksprocedures, en sociale status (Linell & Luckman, 1992; Lobley, 2001). Hoewel 

ook in informele gesprekken verschillen in kennis en ‘macht’ etc. voorkomen, is de 

asymmetrie in institutionele settings gekoppeld aan de rollen van de 
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gespreksdeelnemers. Deze rollen brengen bepaalde (gespreks)rechten en (-)plichten met 

zich mee. Vertegenwoordigers van een institutie bepalen in de meeste gevallen de 

richting van de interactie en hebben het vermogen nieuwe onderwerpen aan te snijden 

en vragen te stellen, terwijl de gespreksdeelnemers die geen vertegenwoordiger zijn van 

een institutie normaliter beperkt zijn tot het geven van antwoorden of het geven van een 

reactie (Heritage, 1997; Lobley, 2001). Dit betekent dat de institutionele of professionele 

identiteiten van de gespreksdeelnemers relevant zijn voor de interactionele handelingen 

die zij uitvoeren (Drew & Heritage, 1992). 

  Iets waaraan de oriëntatie naar rollen en naar de asymmetrische relatie 

bijvoorbeeld te zien is, is de participatiestructuur. Als een dokter vraagt ‘hoe gaat het?’ 

wordt een heel ander antwoord verwacht dan wanneer een vriend of vriendin dit vraagt. 

Gespreksdeelnemers in een institutionele setting hebben dus bepaalde, normatieve 

verwachtingen van elkaar. Ze trekken conclusies uit de uitingen die de ander produceert 

(Drew & Sorjonen, 1997). Binnen dit frame van normatieve verwachtingen hoort ook dat 

institutionele interactie vaak gepaard gaan met beperkingen ten opzichte van bepaalde 

(communicatieve) handelingen die wel of niet gepast zijn binnen de institutionele 

context. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de professionaliteit waaraan de 

vertegenwoordiger van de institutie zich dient te houden. Zo kan een dokter onmogelijk 

verbaasd reageren of gaan lachen wanneer een patiënt zijn klacht aan hem voorlegt 

(Drew & Heritage, 1992).  

Bovendien is in veel institutionele settings van tevoren min of meer vastgelegd 

wat het thema en het doel van de gesprekken is en wie en wanneer wat zegt. De 

gesprekken lopen, veel meer dan bij informele gesprekken, volgens een vooropgezet 

plan en zijn voorgestructureerd. De beurtwisseling is grotendeels van tevoren 

vastgelegd, ofwel is gepre-alloceerd (zie ook hoofdstuk 3, Data & Methode). De 

vormgeving van gesprekken in een institutionele setting is meer voorspelbaar. De 

identiteiten of rollen van de gespreksdeelnemers zijn anders dan bij informele 

gesprekken van belang voor de beurtwisseling (Mazeland, 2003) en bij elke rol horen 

interactionele rechten en plichten. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor interviews, waarbij de 

journalist degene is die de vragen stelt en de geïnterviewde degene die de vragen 

beantwoordt. Dat beide gespreksdeelnemers zich ook oriënteren naar deze rollen, blijkt 

wel uit het feit dat als de geïnterviewde van zijn taak afwijkt door bijvoorbeeld zelf een 

vraag te stellen, er daarvoor dan meestal meteen een verklaring wordt gezocht in het 

gesprek. De interviewer wijst de geïnterviewde er dan op dat het stellen van vragen zíjn 

taak is (Clayman & Heritage, 2002). Dat is bijvoorbeeld te zien in het volgende fragment, 

afkomstig uit het werk van Clayman & Heritage (2002: 145-146). De geïnterviewde 

spreekt in het fragment zijn verontwaardiging uit over het feit dat hij van mening is dat 

de interviewer het publiek misleidt door volgens de geïnterviewde verkeerde informatie 
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uit te zenden (r.1-11) en vraagt de interviewer waarom hij dat heeft gedaan (r.12). 

Daarop geeft de interviewer aan dat het meer gebruikelijk is dat hij degene is die de 

vragen stelt (r.17 en 20). Daarmee refereert hij aan zijn institutionele rol als interviewer 

en wijst hij de geïnterviewde op de rechten en plichten die bij zijn rol horen.  

 

Voorbeeld 1 (Clayman & Heritage, 2000: 145-146)  

 

UK BBCTV Omnibus: 21 Apr 1981: Misleading Program 

 

IR = Interviewer IE = Geïnterviewde (Sir James Goldsmith)  

 

1.   IE: . . . despite the fact there were fou:r major 

2.     factories that you knew about,=despite the fact 

3.    there was a two hundred and thirty million 

4.    capital investment programme that you knew 

5.   about,=.hhh that we dealt in companies you 

6.    stated and restated toda : : y, .hhh despite the 

7.    fact that ninety one per cent of our companies 

8.    are still there:,=and only the marginal ones 

9.    which you knew were sold, .hhh and you e:ven 

10.    mislead people by suggesting for instance that 

11.    we owned the Parisian publishing house Brooke. 

12.    Why= 

13.   IR:  =s- s- s- Sir James I[’m so sorry ( ) I’m=  

14.   IE:                       [No,=I’m asking a question=   

15.   IR:  =so s-] 

16.   IE:  =    n]ow.=  

17.   IR:  =It’s more conventional in these programme 

18.    [fo:r] 

19.   IE: [Well] I don’t mind ab[out convention.      ]=  

20.   IR:                        [me to ask questions,] 

 

Ook in de trainer/coach-sportergesprekken zitten er aan de rollen van de 

gespreksdeelnemers (trainer en sporter) dergelijke rechten en plichten gekoppeld; 

normaliter zal het de trainer/coach zijn die de sporter advies geeft en niet andersom. 

Ook hier zal waarschijnlijk sprake zijn van een pre-allocatie van beurten. Of een 

oriëntatie naar rollen en bijbehorende rechten en plichten zichtbaar is, zal echter moeten 

blijken uit de data.  

 

Asymmetrie in trainer/coach-sportergesprekken  

Hoewel er dus enkele algemene kenmerken te beschrijven zijn van institutionele 

gesprekken, kan de mate waarin gespreksdeelnemers zich naar institutionele identiteiten 



 13

oriënteren, en daarmee de asymmetrie, per setting verschillen. Daarbij spelen, zoals 

aangegeven, kennis- en machtsverschillen een rol. In het geval van dokter-patiënt 

bijvoorbeeld zal de relatie in principe asymmetrischer zijn dan in het geval trainer/coach-

sporter. Dat heeft te maken met het feit dat de ene spreker geen of minimale toegang 

heeft tot de kennis van de andere spreker (Drew, 1991). Immers, een arts is iemand met 

specialistische kennis, die de patiënt (in de meeste gevallen) niet bezit. Tussen een coach 

en een (top)sporter zal het kennisverschil minder zijn, omdat ze beiden bezig zijn met 

hetzelfde vak en beiden op de hoogte zullen zijn van bijvoorbeeld het ‘jargon’ dat 

gebruikt wordt binnen een bepaalde tak van sport.  

 Hieruit blijkt dat de term ‘asymmetrie’ geen eenduidig begrip is. Asymmetrie in 

bijvoorbeeld kennis of macht wordt namelijk pas van belang wanneer die asymmetrie ook 

in de interactie waarneembaar is en gevolgen heeft voor het gespreksverloop (Linell & 

Luckman, 1992). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder genoemde arts-

patiëntgesprekken. Een arts wordt namelijk in de interactie door een patiënt neergezet 

als iemand met (specialistische) kennis; zowel de arts als de patiënt oriënteren zich 

hiernaar in gesprekken. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat patiënten bij een arts 

komen met een probleem, dit probleem aan hem/haar uitleggen en de arts vervolgens 

dat probleem diagnosticeert door middel van zijn specialistische kennis. Hierdoor krijgen 

arts-patiëntgesprekken een bepaalde structuur, waarbij de arts in eerste instantie 

voornamelijk vragen stelt en de patiënt die vragen beantwoordt. Of kennis- en 

machtsverschillen ook in de trainer/coach-sportergesprekken waarneembaar zijn en 

gevolgen hebben voor het gespreksverloop, valt te bezien in de data.  

Bovendien is asymmetrie meer dan een verschil in kennis. Het kan bijvoorbeeld 

dat een patiënt zelf op de hoogte is van bepaalde medische termen. Verschillende 

onderzoeken laten namelijk zien dat patiënten vaak wel degelijk bepaalde ingevingen 

hebben over de diagnose van hun ziekte. Echter, ze zijn meestal terughoudend in het 

uitspreken van deze ingevingen en halen nooit onomwonden, maar alleen met aarzeling 

medische termen aan (Drew 1991; Heritage & Robinson, 2006). Daarmee laat de patiënt 

zien dat de kennis niet aan hem/haar toebehoort, ofwel dat ze niet de zogenaamde 

autoritatieve bron zijn van die kennis. Dit is een bewijs van de oriëntatie van de patiënt 

naar de het stellen van diagnoses als taak van de arts en daarmee naar de 

asymmetrische relatie tussen dokter en patiënt (Drew, 1991; Heritage & Robinson, 

2006). Ook artsen oriënteren zich naar deze relatie; wanneer een patiënt wel zelf met 

een diagnose of medische term komt, komt het vaak voor dat de arts een vraag stelt 

waarin hij het recht van de patiënt om dergelijke kennis aan te halen, impliciet of 

expliciet, betwist. Hij kan dan bijvoorbeeld vragen van wie de patiënt die kennis heeft of 

wie die diagnose heeft gesteld (Heritage & Robinson, 2006). In hoeverre er in 
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trainer/coach-sportergesprekken sprake is van dergelijke vormen van asymmetrie en 

welke gevolgen dit heeft voor de interactie zal ook weer moeten blijken uit de analyse. 

 

2.2 Stocks of Interactional Knowledge (SIKs)  

Niet alleen vanuit de conversatieanalyse, maar ook binnen de beroepsvelden zelf is er in 

de loop der jaren steeds meer aandacht ontstaan voor gesprekken/interactie in een 

institutionele setting. Zo werd in de medische wereld in de tweede helft van de twintigste 

eeuw interactie steeds meer een onderwerp van gesprek, terwijl er daarvoor in 

professionele handboeken nauwelijks aandacht aan werd besteed. Er kwamen 

opvattingen over arts-patiëntrelaties, die op papier werden vastgelegd in normatieve 

modellen of (quasi-)theorieën (Peräkylä & Vehviläinen, 2003; Heritage & Maynard, 

2006). Ook op het gebied van educatie is er sprake van een groeiende aandacht voor 

interacties en het opstellen van opvattingen over de rollen van gespreksdeelnemers 

(Peräkylä & Vehviläinen, 2003).  

 Dergelijke opvattingen (theorieën of normatieve modellen) over interactie die 

binnen de eigen beroepsgroep of onder professionals bestaan, worden vanuit de 

conversatieanalyse ook wel Stocks of Interactional Knowledge (hierna te noemen: SIKs) 

genoemd (Peräkylä & Vehviläinen, 2003). Een gemeenschappelijk kenmerk van SIKs is 

dat ze vaak normatieve en beschrijvende elementen hebben en dat ze zijn ondergebracht 

in bijvoorbeeld handboeken of trainingen voor professionals. Echter, de interactionele 

handelingen beschreven in een SIK kunnen in meer of mindere mate gedetailleerd zijn en 

ook de mate waarin de SIK is geïntegreerd in de professie kan variëren. In het ene geval 

is een SIK namelijk onlosmakelijk verbonden met de beroepspraktijk en kan die praktijk 

niet bestaan zonder de SIK, maar in het andere geval is een SIK slechts een leidraad die 

vrijblijvend van aard is (Peräkylä & Vehviläinen, 2003, p. 731). 

 Voor conversatieanalisten die onderzoek doen naar institutionele settings is het 

interessant een relatie te leggen tussen CA en SIKs, die door professionals vaak als 

geschikt en gegrond beschouwd worden, en bijvoorbeeld te expliciteren welke 

overeenkomsten en verschillen er zitten tussen de bevindingen uit de conversatieanalyse 

en de voorgeschreven regels uit de SIKs. Op die manier kunnen namelijk de eventuele 

gaten tussen theorie en praktijk aan de kaak gesteld en verminderd worden, wat een 

belangrijke meerwaarde biedt voor de betreffende professie/professionals. In het 

verleden hebben verschillende conversatieanalytische onderzoeken al aangetoond dat die 

studies een nuttige aanvulling of nuancering kunnen zijn van de normatieve theorieën of 

modellen uit de SIKs (zie bijv. Ruusuvuori, 2000 & Peräkylä, 1995 in: Peräkylä & 

Vehviläinen, 2003).  

Ook in deze scriptie is een van de vragen die centraal staat hoe trainers/coaches 

eventueel bestaande theorieën uit de sportpsychologie en/of managementwereld over 



 15

coaching gebruiken in de interactie. Omdat dit theorieën zijn die betrekking hebben op 

interactie, vallen deze ook onder wat Peräkylä & Vehviläinen (2003) SIKs noemen. 

Eveneens geldt hiervoor dat een conversatieanalytisch onderzoek een interessante en 

belangrijke aanvulling of nuancering kan zijn op/van de theorieën, omdat het de 

interactionele procedures die coaches gebruiken in natuurlijke gesprekken blootlegt. De 

theorieën uit de sportpsychologie en managementwereld zijn namelijk niet gebaseerd op 

onderzoek naar interacties, maar op interviews en andere vormen van (sociaal-

psychologisch) onderzoek. Daarom is het interessant te kijken of en op welke manieren 

die theorieën eventueel terugkomen in de interactie. Om dit te kunnen onderzoeken, is 

het nodig in te gaan op hoe de relatie tussen CA en SIKs gelegd kan worden.  

 

2.2.1 Relaties tussen SIKs en CA  

Peräkylä en Vehviläinen (2003) hebben vier manieren besproken waarop die relatie 

gelegd kan worden. Bij elk van de vier manieren wordt uitgegaan van een werkwijze 

waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar de sequentiële structuren van de 

interactie en er daarna  pas een dialoog wordt gezocht met de SIKs. Het gaat er dus niet 

om te kijken of de voorgeschreven modellen/theorieën, die vaak gebaseerd zijn op 

geïdealiseerde situaties, in de interactie klakkeloos gevolgd worden, maar om de 

verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen uit de conversatieanalyse en de 

voorgeschreven en gecodificeerde regels uit de  SIK te expliciteren.  

De eerste manier waarop een relatie gelegd kan worden tussen CA en SIKs, 

betreft het falsifiëren en corrigeren van aannames uit een SIK door CA. Dit kan 

bijvoorbeeld betekenen dat de aanname ‘stel open vragen’ die was voorgeschreven voor 

een patiëntgerichte benadering in arts-patiëntgesprekken in de praktijk anders blijkt te 

werken dan in de SIK werd voorgesteld en dat ook gesloten vragen een belangrijke 

functie kunnen vervullen in een patiëntgerichte benadering. De conversatieanalyse heeft 

dan dus een corrigerende rol. 

 De tweede relatie die gelegd kan worden tussen conversatieanalyse en de SIKS is 

dat CA meer details kan verschaffen over de handelingen beschreven in de SIK. In de 

analyse komt dan in detail naar voren op wat voor manieren een algemeen geldend 

principe uit de SIK in de praktijk wordt toegepast. Als voorbeeld halen Peräkylä & 

Vehviläinen (2003) een bepaalde techniek (‘live open supervision’) aan die komt uit een 

SIK die betrekking heeft op AIDS-counseling. Hier gaat het erom dat de tweede 

counselor een observerende rol aanneemt en af en toe intervenieert vanuit een ander 

perspectief dan de hoofdcounselor. Door middel van CA kan worden aangetoond op welke 

manieren de tweede counselor een ander perspectief aanneemt en welke functies het 

‘live open supervision’-principe uit de SIK vervult in de interactie, waarmee dus een 

gedetailleerd beeld wordt gegeven van het principe.  
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 De derde relatie houdt in dat conversatieanalyse een nieuwe dimensie toevoegt 

aan hoe de handelingen beschreven in een SIK begrepen dienen te worden. Sommige 

handelingen werken in de praktijk namelijk ook op andere manieren dan in de SIK 

voorgesteld. Die andere functies kunnen aan het licht komen door middel van 

conversatieanalyse. Voor het hierboven beschreven ‘live open supervision’-principe geldt 

bijvoorbeeld dat het, behalve de functies geëxpliciteerd door conversatieanalyse middels 

de tweede relatie, ook gebruikt kan worden om delicate kwesties aan te kaarten en een 

interactionele afstand te creëren tussen de counselor en cliënt. Deze functie was, in 

tegenstelling tot de functies in de tweede relatie, nog niet gesuggereerd in de SIK, 

waardoor CA een extra dimensie toe kan voegen aan een principe beschreven in de SIK.  

De laatste relatie die Peräkylä en Vehviläinen (2003) beschrijven, is dat via 

conversatieanalyse de handelingen/concepten beschreven in een SIK uitgebreid kunnen 

worden en suggesties gegeven kunnen worden over de ‘missing links’ tussen de SIK en 

interactionele handelingen. Deze relatie wordt met name gelegd in situaties waarbij de 

SIK heel abstracte concepten voorschrijft. CA kan dan laten zien hoe een abstracte SIK 

wordt geoperationaliseerd in de praktijk. Peräkylä en Vehviläinen demonstreren dit aan 

de hand van een SIK die afkomstig is uit het terrein van ‘educatieve counseling’ en 

gesprekken tussen counselors en volwassenen, die als onderwerp carrièrebegeleiding 

hadden. In de SIK stonden abstracte concepten als ‘leerling-gecentreerdheid’ en ‘self-

directedness’. Dit laatste concept houdt in dat de leerling zich als verantwoordelijk voor 

het eigen handelen ziet. Echter, concrete interactionele handelingen als adviseren en het 

stellen van vragen bij die concepten ontbraken in de SIK. Door middel van 

conversatieanalyse kon bekeken worden welke handelingen bij de concepten horen en 

hoe de gespreksdeelnemers zich naar de concepten oriënteren. 

Wat voor relatie conversatieanalytisch onderzoek heeft ten opzichte van een SIK 

hangt onder meer af van in hoeverre de SIK correspondeert met de empirische realiteit 

van professional-cliëntinteractie en de mate van gedetailleerdheid van de interactionele 

handelingen beschreven in de SIK. Hoe gedetailleerder de beschreven handelingen, des 

te makkelijker is het een link te leggen met conversatieanalyse en des te eerder kan een 

theorie gefalsifieerd of gecorrigeerd worden. Ook speelt de mate waarin de SIK 

doordrongen en geïntegreerd is in de praktijk een rol. Hoe meer de SIK verbonden is met 

de beroepspraktijk, des te makkelijker is het een relatie te leggen tussen de analyse en 

de SIK.  

Alvorens in te gaan op welke van de vier typen relaties er in dit onderzoek gelegd 

kan of kunnen worden tussen het conversatieanalytisch onderzoek en de SIKs die er in 

de sportpsychologie en managementwereld bestaan over communicatie tussen een coach 

en gecoachte (zie paragraaf 2.3.4), worden deze theorieën eerst uitgebreid besproken. 

Aan de hand van die bespreking zal of zullen één of meer relaties gesuggereerd worden.  
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2.3 Theorieën over interactie uit de sportpsychologie en managementwereld   

Zoals al even aangestipt werd, zijn er ook op het gebied van (sport)coaching in de loop 

van de jaren theorieën (SIKs) ontwikkeld over hoe een coach effectief kan communiceren 

met een gecoachte om zijn taak als coach zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Het 

gaat hier om SIKs uit verschillende disciplines (sportpsychologie, managementwereld) 

die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de beroepspraktijk. De trainers/coaches in dit 

onderzoek zijn namelijk niet verplicht zich aan de voorgeschreven richtlijnen te houden; 

ze zouden door hen alleen als hulpmiddel gebruikt kunnen worden. Om de richtlijnen 

over interactie tussen coaches en gecoachten in perspectief te plaatsen, wordt eerst een 

beschrijving gegeven van coaching, de invloed daarvan op gecoachten en het belang van 

communicatie daarbij. Daartoe wordt ook alvast kort ingegaan op de definiëring van 

advisering en de rol die advisering speelt bij coaching.  

 

2.3.1 Coaching 

Hoewel er in de geraadpleegde literatuur uit de sportpsychologie niet direct een definitie 

van coaching te vinden is, komt in de literatuur duidelijk naar voren dat coaching gericht 

is op het verbeteren van prestaties. Zo omschrijft Vlaams sportpsycholoog Bert de 

Cuyper (2008) het als de kerntaak van elke trainer/coach de prestaties van zijn sporters 

te verbeteren, hun vaardigheden op een hoger niveau te brengen en voorwaarden te 

scheppen voor een continu leerproces (p. 60). Daartoe dient een coach informatie, advies 

en feedback te geven en een brug te slaan tussen dat wat in gesprekken aan de orde 

komt en het gedrag in het veld.  

Ook in de managementwereld wordt coaching omschreven als iets dat erop 

gericht is het beste uit mensen te halen (Verhoeven & Hacke, 2000; Verhoeven, 2004). 

Verhoeven (2004) haalt, net als De Cuyper (2008), de term ‘leren’ aan. Ook volgens hem 

is een van de doelen van coaching het bevorderen van leren. Wie beter leert, ontwikkelt 

zich beter en levert betere prestaties. In de managementliteratuur wordt daarbij echter 

sterk de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de gecoachte; het 

bevorderen van processen van zelfsturing en coöperatie is volgens de literatuur een 

ander belangrijk doel van coaching. De coach heeft de taak mensen zichzelf als stuurman 

te laten beschouwen en hen te wijzen op creativiteit en initiatief, in plaats van op 

afhankelijkheid. Verhoeven (2004) ziet coaching dan ook als een partnerschap tussen de 

coach en gecoachte om een gezamenlijke toekomst te creëren en iemands potentie ten 

volle aan te boren (p. 12).  

 Ondanks dat de gecoachte volgens de managementliteratuur een eigen 

verantwoordelijkheid dient te hebben in een coachingsproces, blijkt de rol van een coach 

– in ieder geval in de sport -  erg belangrijk. De manier van coaching heeft namelijk 

significant invloed op de percepties van (met name jonge) sporters, zo is in de loop der 
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jaren uit verschillende sportpsychologische onderzoeken gebleken (zie bv. Smith, Smoll & 

Curtis, 1979; Horn, 1985, Black & Weiss, 1992; Allen & Howe, 1998; Culver & Trudel, 

2000). Al deze onderzoeken hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen het 

gedrag van een coach en de zelfpercepties aangaande prestaties, plezier, motivatie en 

zelfverzekerdheid van atleten. Hierbij is vooral de manier van communiceren van een 

coach van groot belang gebleken. Hoewel het hier te ver zou gaan om al deze 

onderzoeken uitgebreid de revue te laten passeren, benadrukken ze allemaal het belang 

van goede coaching en dus van goede communicatie. Wat daar onder verstaan wordt in 

de sportpsychologie, komt, tezamen met de ideeën uit de managementwereld, in 

subparagraaf 2.3.3 aan de orde.  

 

2.3.2 Advisering 

Wil een trainer/coach zijn kerntaken (zoals hierboven beschreven) kunnen uitvoeren, dan 

is het nodig dat hij zijn sporter regelmatig van informatie, feedback en advies voorziet 

(De Cuyper, 2008). Regelmatige en frequente feedback zorgt ook volgens Verhoeven 

(2004) voor het verbeteren van de prestaties van een gecoachte. In dit onderzoek ligt de 

focus zoals gezegd op advisering, maar wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? En wat 

is eigenlijk het verschil met informatie en feedback?  

 Vanuit een conversatieanalytisch perspectief is het niet gebruikelijk uit te gaan 

van een vooraf vastgestelde definitie. Advies wordt in de conversatieanalyse gezien als 

een fenomeen dat lokaal geconstrueerd en bepaald wordt door de deelnemers aan een 

gesprek. Daarom wordt ook in dit onderzoek niet vanuit een definitie gewerkt. Toch 

verdient de omschrijving van het fenomeen advisering, zeker in het licht van de 

voorschrijvende literatuur uit de sportpsychologie en managementwereld, wel enige 

aandacht. De Cuyper (2008) maakt in zijn boek namelijk een duidelijk onderscheid 

tussen advies en informatie enerzijds en feedback anderzijds. Hij licht echter niet toe wat 

hij onder elk van de communicatievormen verstaat en hoe de vormen verschillen.  

In het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal (2005), wordt advies 

omschreven als een ‘schriftelijke of mondeling geuite mening van een lichaam of 

persoon, ambtshalve of als deskundige, over een zaak die in behandeling is’ en als 

‘raadgeving’, ‘toelichting’ en ‘voorlichting’. Voor ‘adviseren' hanteert de Van Dale (2005) 

de volgende definitie: ‘als deskundige zijn opvatting meedelen, aanraden’. Als van deze 

omschrijvingen uitgegaan wordt, dan zouden bijvoorbeeld ook informatie en feedback 

onder de noemer van advies kunnen vallen. Immers, specifiek toegepast op de 

trainer/coach sportergesprekken, zouden in feedback ook opvattingen verpakt kunnen 

zitten, die bovendien al kunnen laten doorschemeren op welke punten een sporter zich 

zou kunnen verbeteren. Daarnaast staat ‘voorlichting’ volgens diezelfde Van Dale (2005) 

gelijk aan het geven van informatie.  
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Omdat de definitie van advies dus allesbehalve eenduidig is en er zoals 

aangegeven vanuit de conversatieanalyse ook niet gewerkt wordt vanuit een definitie, 

komen bij de bespreking van de theorieën in de volgende paragraaf niet alleen richtlijnen 

aan de orde die specifiek gaan over adviseren, maar worden ook zaken besproken die 

gaan over bijvoorbeeld feedback of informatie geven.  

 

2.3.3 Theorieën over interactie tussen trainer/coach en gecoachte  

Zowel sportpsycholoog De Cuyper (2008), die een heel boek wijdde aan de communicatie 

van sportcoaches, als Verhoeven (2004), die het begrip ‘coaching’ in de 

managementwereld introduceerde, alsook andere onderzoekers en mensen in de 

managementwereld, hebben verschillende – soms vrij specifieke - tips voor coaches 

beschreven om op een zo effectief mogelijke wijze te communiceren met hun 

sporters/gecoachten. Omdat het met die specifieke tips gemakkelijker is een relatie te 

leggen met conversatieanalyse, worden vooral die tips hieronder beschreven.  

De Cuyper (2008) wijst in zijn boek Communiceren moet je leren! op het belang 

van het positief uitzenden van boodschappen. Een coach kan het best zeggen wat er wél 

moet gebeuren in plaats van wat er níet moet gebeuren. Daarbij kan het gebruik van het 

woord ‘moeten’ beter vermeden worden; dit kan zorgen voor een verhoging van de druk 

bij de sporter of zelfs een verlammend effect hebben op de sporter, wat weer vervelende 

gevolgen kan hebben voor het prestatieniveau van de sporter. Volgens De Cuyper wordt 

het denken in termen van moeten door psychotherapeuten (die als taak hebben foutieve 

denkpatronen op te sporen en te corrigeren) zelfs beschouwd als een irrationeel en 

destructief denkpatroon (De Cuyper, 2008: 5).  

Verder zegt De Cuyper (2008) dat boodschappen vooral taakgericht moeten zijn; 

gedragsfeedback in plaats van persoonsfeedback. Coaches dienen zich dus te richten op 

het gedrag van de sporter en niet op de persoon zelf, anders kan de sporter zich als 

persoon bekritiseerd en soms zelfs gekwetst voelen. Het gedrag waar de boodschap op 

gericht is, moet concreet en specifiek zijn. Dus er moet niet alleen gezegd worden dát 

iets goed of minder goed liep, maar ook wát er goed of minder goed liep en waarom. Op 

die manier krijgt de sporter richtlijnen voor wat er verbeterd kan of moet worden en kan 

hij/zij zich richten op toekomstig gedrag (De Cuyper, 2008).  

Positieve en negatieve boodschappen kunnen volgens De Cuyper (2008) beter 

gescheiden worden, omdat de belangrijkste strekking van de boodschap anders 

ontkracht wordt. Het verbinden van positieve en negatieve boodschappen door middel 

van het voegwoord ‘maar’ kan dus beter vermeden worden. Ook feiten, ervaringen en 

interpretaties kunnen beter gescheiden worden om te voorkomen dat ervaringen en 

interpretaties als feiten worden opgevat. Bovendien kan het gesprek een 

‘dovemansgesprek’ worden; wanneer ervaringen of meningen als feiten worden 
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gepresenteerd loopt de trainer het risico dat zijn speler hem niet meer wil begrijpen, 

waardoor de kans minder groot wordt dat de speler ook aanneemt wat de trainer/coach 

zegt. Het best kunnen eerst de feiten worden verteld, later aangevuld met ervaringen en 

interpretaties (De Cuyper, 2008).  

Boodschappen waarin de sporter verteld wordt welke handelingen hij in de 

toekomst dient uit te voeren, kunnen volgens De Cuyper (2008) het best geuit worden in 

een ‘ik-boodschap’; het gebruik van de ‘jij-vorm’ kan als verwijtend of dreigend worden 

opgevat. De Vlaamse sportpsycholoog bespreekt ter illustratie twee manieren waarop 

een coach zijn pupil kan meedelen dat zij dient af te vallen (2008: 56-57): 

- ‘Jij-vorm’: “Als je die kilo’s er niet afkrijgt, kan je het vergeten op dit niveau. Dan 

kun je beter met je vriendin in het bos wat gaan lopen in plaats van mijn tijd in 

beslag te nemen.” 

- ‘Ik-boodschap’: “Ik vind dat het dringend tijd wordt om werk te maken van jouw 

gewicht, want ik zie dat als een serieuze rem voor verdere progressie.”   

Door de uiting in een ‘ik-boodschap’ te verpakken wordt de kans volgens De Cuyper 

groter dat de sporter echt luistert naar de inhoud van de boodschap, in plaats van dat 

hij/zij blijft hangen bij de beschuldigende toon (De Cuyper, 2008). Daarnaast moet 

opgepast worden met het herhalen van een boodschap waarin wordt verteld welke 

handelingen de pupil in de toekomst dient uit te voeren om zijn prestaties te verbeteren; 

de boodschap kan aan kracht verliezen doordat de indruk wordt gewekt dat de inhoud 

ervan iets is waar vooral de zender (de trainer) baat bij heeft en niet zozeer iets is waar 

de atleet zijn voordeel mee kan doen. Een trainer die tot tien keer toe zijn pupil opdraagt 

zijn houding te veranderen, kan bijvoorbeeld de indruk wekken dat dat vooral zichzelf 

goed uitkomt, zo zegt De Cuyper (2008). Bovendien kan het alsmaar herhalen irritatie 

opwekken. Wel goed is om de sporter de boodschap in eigen woorden te laten 

samenvatten. 

 Het belang van communicatie bij het coachen van sporters wordt door meerdere 

sportpsychologen benadrukt, zoals Culver & Trudel (2000). Zij onderstrepen net als De 

Cuyper (2008), dat effectieve communicatie door atleten vooral beschouwd wordt als 

positieve communicatie, zo blijkt uit het onderzoek dat zij deden onder een Amerikaans 

damesskiteam aan de hand van observaties en interviews. Positieve communicatie leidt 

namelijk tot grotere tevredenheid, zelfverzekerdheid, meer plezier en betere persoonlijke 

prestaties. Vooral plezier is een belangrijke factor die gestimuleerd moet worden; 

daarmee motiveren sporter zichzelf harder te werken. Ook benadrukten de atletes het 

belang van interactieve communicatie; communicatie tussen trainer en sporter moet 

geen eenrichtingsverkeer zijn, maar ook de atletes zelf moeten wat in te brengen hebben 

(Culver & Trudel, 2000).  
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 Dat communicatie tussen coach en gecoachte inderdaad interactief moet zijn, 

ofwel dat beide partners wat in te brengen moeten hebben, erkennen ook Verhoeven & 

Hacke (2000), die zich toeleggen op coaching in de managementwereld. Echter, zij 

leggen, veel meer dan in de sportpsychologische literatuur, de nadruk op de 

verantwoordelijkheid die de gecoachte heeft in een coachingsproces. Volgens Verhoeven 

& Hacke (2000) staan gelijkwaardigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid namelijk 

aan de basis van een coachend gesprek. Hoewel de evaluatiegesprekken tussen de 

trainers/coaches en sporters in dit onderzoek anders van aard zijn dan de gesprekken 

waar Verhoeven & Hacke (2000) het over hebben, zijn de gesprekken wel onderdeel van 

een coachingsproces. Immers, de evaluatiegesprekken hebben tot doel de sporters het 

beste uit zichzelf te laten halen door hen te wijzen op de punten waarop ze zich kunnen 

verbeteren. En, zoals in de beschrijving van het begrip coachen al naar voren kwam, is 

het coachingsproces een leerproces waarin de gecoachte onontbeerlijk ook een rol en 

verantwoordelijkheid heeft. Om de verantwoordelijkheid van de gecoachte te vergroten, 

kan de coach volgens Verhoeven & Hacke (2000) bij een vraag van de gecoachte het 

beste een wedervraag stellen; zo wordt het gesprek coachend in plaats van sturend. De 

coach wordt ook aangeraden de gecoachte zelf met suggesties te laten komen, zodat 

hij/zij op die manier zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor de voorgestelde actie, in 

plaats van dat die afgeschoven kan worden op de coach. Bovendien komt het niet zelden 

voor dat op directe suggesties geopperd door een coach afwijzende reacties volgen. Dus 

ook om die reden doen Verhoeven & Hacke (2000) de aanbeveling vooral de gecoachten 

zelf met suggesties te laten komen.  

Ook door middel van woordkeus kan de mate van verantwoordelijkheid van de 

adviesontvanger worden benadrukt. Door iemand bijvoorbeeld direct aan te spreken met 

‘jij’ of ‘je’ wordt de adviesontvanger gewezen op zijn/haar verantwoordelijkheid 

(Verhoeven & Hacke, 2000). Dit laatste lijkt enigszins in tegenspraak te zijn met de 

aanbeveling van De Cuyper (2008) om boodschappen waarin een sporter wordt verteld 

welke handeling hij in de toekomst dient uit te voeren, te verpakken in een ‘ik-

boodschap’. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor de uit te voeren handeling juist 

minder bij de gecoachte en meer bij de coach gelegd. Volgens De Cuyper (2008) wordt 

de boodschap, zoals aangegeven, minder dreigend of beschuldigend als die in een ‘ik-

vorm’ verteld wordt. Hoe dit werkt in de interactie tussen de trainers/coaches en sporters 

zal moeten blijken uit de analyse.  

 Een element dat ook in de managementliteratuur naar voren komt, is dat de 

coach voorzichtig moet zijn met het geven van complimenten en het vellen van oordelen. 

Dit bevestigt volgens Verhoeven (2004) in een ongelijkwaardige relatie de hiërarchie en 

creëert afhankelijkheid, omdat mensen datgene gaan doen waarvan ze denken dat het 

bij de coach scoort. Bovendien zou het bewustzijn van de gecoachte hierdoor afnemen, 
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doordat het waarnemingsvermogen minder wordt. Wanneer iemand over zijn 

handelingen hoort dat ze ‘goed’ zijn, denkt hij/zij dat die handelingen geen verbetering 

behoeven en bij het oordeel ‘slecht’ wil iemand zijn handelingen zo snel mogelijk 

vergeten. Hierdoor kan de gecoachte minder scherp worden op eventuele 

verbeterpunten.  Een coach kan dus beter neutraal blijven en het geven van oordelen 

beter vermijden (Verhoeven, 2004).  

 

2.3.4 Koppeling tussen CA en SIKs uit sportpsychologie en management  

De hierboven beschreven theorieën/concepten variëren in mate van gedetailleerdheid; 

sommige betreffen wat algemenere concepten (‘positieve/interactieve communicatie’), 

andere zijn weer erg gedetailleerd (‘vermijden van ‘moeten’’, ‘verpakken in ‘ik-

boodschap’’) en hebben vooral betrekking op woordkeus. Wat dat betreft, is het vrij 

lastig vooraf te bepalen wat voor soort relatie(s) er tussen de analyse van de 

trainer/coach-sportergesprekken en de SIKs uit de sportpsychologie en 

managementwereld gelegd zou(den) kunnen worden. Te meer ook omdat het nog maar 

de vraag is in hoeverre de theorieën overeenkomen met de empirische realiteit. Immers, 

de trainers zijn zoals aangegeven niet verplicht zich aan deze normen te houden. Omdat 

het te ver zou gaan in dit onderzoek alle bovengenoemde theorieën vanuit een 

conversatieanalytisch perspectief te bekijken en deze scriptie pas een eerste verkenning 

is van trainer/coach-sportergesprekken, zullen er slechts enkele van de richtlijnen uit de 

sportpsychologie en/of managementwereld geselecteerd worden om door middel van 

conversatieanalyse te bestuderen. Een belangrijk criterium om te bepalen welke 

concepten uit bovengenoemde theorieën onderworpen worden aan een 

conversatieanalytische blik, zal zijn wat er zich daadwerkelijk in de interactie afspeelt en 

wat zich als ‘opvallend’ voordoet. Het materiaal zal hierin dus leidend zijn.  

In eerste instantie zal, indien mogelijk, wel gekeken worden naar de wat meer 

gedetailleerde concepten uit de theorieën, omdat het gemakkelijker is met dergelijke 

concepten daadwerkelijk een relatie te leggen. Dit zou kunnen betekenen dat de punten 

over het vermijden van ‘moeten’ en het verpakken van boodschappen in de ‘ik’- of jij-

vorm bestudeerd worden. Dit laatste punt is bovendien interessant omdat daarop wat 

tegenstrijdigheden lijken te zitten. In deze gevallen is het het meest waarschijnlijk als de 

relatie tussen CA en de SIKs zal gaan over het geven van meer details van het concept 

beschreven in de SIK, omdat het laten zien van interactionele procedures meer 

duidelijkheid kan verschaffen over hoe dergelijke concepten in de praktijk werken. Dit 

betreft dus de derde relatie die Peräkylä & Vehviläinen (2003) beschrijven in hun werk 

over de relaties tussen SIKs en CA. Echter, welke relatie(s) er daadwerkelijk gelegd gaat 

of gaan worden, wordt duidelijk in het analysehoofdstuk (zie hoofdstuk 4, Analyse & 

Resultaten) en zal dus voortkomen uit wat er volgt uit het materiaal.  
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2.4 Onderzoek naar advisering in natuurlijke interacties  

Naar gesprekken tussen trainers/coaches en sporters is, zoals in de aanleiding al 

aangegeven werd, binnen de conversatieanalyse nog nooit onderzoek gedaan. 

Vanzelfsprekend is dus ook het fenomeen advisering binnen deze setting nog nooit 

onderzocht. Vanuit de conversatieanalyse zijn echter wel in diverse andere settings 

studies uitgevoerd naar advisering. In deze paragraaf wordt toegelicht wat er in die 

studies naar voren is gekomen. Daarbij komt onder meer aan de orde hoe advies kan 

worden geïnitieerd, opgebouwd en geformuleerd, hoe het kan worden ontvangen en hoe 

omgegaan wordt met advisering over gevoelige onderwerpen. Allereerst wordt nog 

ingegaan op wat in de conversatieanalyse wordt verstaan onder advies.  

 

2.4.1 Advisering: een interactioneel fenomeen 

In de trainer/coach-sportergesprekken lijkt advisering een belangrijke plaats in te 

nemen. Eerder werden al definities van advies uit het woordenboek aangehaald, maar 

wat wordt binnen de conversatieanalyse nou eigenlijk verstaan onder advies/advisering? 

Zoals al kort aan de orde kwam, wordt vanuit CA niet echt gewerkt vanuit een definitie. 

Advies wordt gezien als een fenomeen dat in de interactie ontstaat en wordt bepaald 

door de gespreksdeelnemers. Toch geven de onderzoekers van eerdere 

conversatieanalytische studies die advisering als onderwerp van onderzoek hadden 

(Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997; Strong & Baron, 2004; Rymes, 1996; Thonus, 

1999), wel een soort van omschrijving van advies. Rymes (1996) definieert adviezen als 

praktische suggesties die gericht zijn op toekomstig gedrag of op toekomstige attitudes. 

Heritage & Sefi (1992) en Silverman (1997) gebruiken de volgende omschrijving: ‘een 

sequentie waarin een professional een preferente toekomstige handeling beschrijft, 

aanbeveelt of de ontvanger doet toekomen’. Zij definiëren dus niet zozeer wát een advies 

is, maar beschrijven advies als een fenomeen dat in een sequentie ontstaat en waar in 

die sequentie iets van een preferente toekomstige handeling te ontdekken is.   

Ook in dit onderzoek is ervoor gekozen om vanuit de data te kijken naar 

sequenties die mogelijkerwijs een advies bevatten of in ieder geval een indicatie bevatten 

dat er sprake is van een raadgeving door de trainer/coach. Er wordt, zoals gezegd, dus 

niet vooraf uitgegaan van een bepaalde definitie, te meer omdat advisering meer lijkt te 

omvatten dan alleen praktische suggesties (zie ook de definities uit de Van Dale, 2005, 

paragraaf 2.3.2, p. 18 ). Wat dat betreft, wordt ongeveer dezelfde werkwijze gehanteerd 

als de conversatieanalytische onderzoeken van Heritage & Sefi (1992) en Silverman 

(1997), die uitgaan van advies als een fenomeen dat lokaal ontstaat in de interactie en 

door gesprekdeelnemers bepaald wordt, een manier van werken die vanuit 

conversatieanalytisch perspectief heel gebruikelijk is. Wel wordt geprobeerd aan de hand 

van de analyses uiteen te zetten wát een advies is en waaruit een advies kan bestaan, 
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door stapsgewijs te analyseren hoe trainers/coaches adviezen inhoudelijk opbouwen en 

formuleren (zie hoofdstuk 4, Analyse & Resultaten). 

 

2.4.2  Achtergronden van CA-studies naar advisering  

In de eerdere conversatieanalytische studies die advisering als onderwerp van onderzoek 

hadden, is helder uiteengezet hoe adviezen (kunnen) worden geïnitieerd en ontvangen 

en welke eventuele problemen en/of dilemma’s er gepaard kunnen gaan met adviseren. 

Deze studies zijn voornamelijk gedaan in de werkgebieden van therapeuten, counselors 

en docenten/mentors (Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997; Strong & Baron, 2004; 

Rymes, 1996; Thonus, 1999). Om een wat preciezer beeld te schetsen van wat voor 

soort onderzoeken dit zijn en in welke setting de onderzoeken plaatsvonden, worden 

eerst kort de achtergronden van deze studies besproken, alvorens in te gaan op de 

interactionele processen die betrekking hebben op advisering.   

 Heritage & Sefi (1992) bestudeerden voor hun studie over advisering gesprekken 

tussen zogenaamde health visitors (HV’s) en vrouwen die voor de eerste keer moeder 

zijn geworden. HV’s zijn verpleegkundigen die als taak hebben moeders te adviseren en 

te steunen en alleen indirect betrokken zijn bij de behandeling van ziektes. Daartoe 

brengen ze huisbezoeken, die onaangekondigd en onverwacht zijn. De moeders hadden 

dus niet zelf gevraagd om de huisbezoeken. De data in de studie van Heritage & Sefi 

betrof gesprekken tijdens het eerste huisbezoek van de HV aan de moeders, zo’n tien 

dagen na de geboorte van het kind.  

Silverman (1997) bestudeerde gesprekken tussen counselors en cliënten die zich 

laten testen op het hiv-virus. Hierbij ging het om gesprekken die voor- en na de tests 

plaatsvonden tussen de counselor en de cliënt. In de voorgesprekken werd de cliënt 

voorgelicht over de test en de procedure daarbij en in de nagesprekken werd de cliënt 

meegedeeld wat de uitslag van de test was. Advisering was hierbij meer een belangrijk 

onderdeel, dan het doel van de gesprekken, zoals in de gesprekken uit de data van 

Heritage & Sefi (1992) het geval was. De HV’s uit de studie van Heritage & Sefi hadden 

namelijk als hoofdtaak de moeders van advies te voorzien, terwijl de counselors in 

Silvermans’s werk uitleg/informatie geven en het meedelen van de uitslag van de test als 

voornaamste taak hadden.  

Strong & Baron (2004), Rymes (1996) en Thonus (1999) legden zich toe op het 

bestuderen van advisering in een pedagogische/onderwijssetting. Strong & Baron (2004) 

keken naar mentorprocessen; ze bestudeerden hoe mentors suggesties/advies geven 

aan beginnende leraren en hoe die beginnende leraren hierop reageren. Rymes (1996) 

analyseerde gesprekken tussen leerlingen en docenten op een school voor moeilijk 

opvoedbare kinderen en keek specifiek naar de vraag hoe het recht om te adviseren 

wordt bewerkstelligd in de interacties. Met dit laatste doelt ze op het gegeven dat de 
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status van adviesgever geen vanzelfsprekendheid is, maar iets is dat in de interactie door 

de gespreksdeelnemers gezamenlijk bewerkstelligd moet worden om weerstand en/of 

opstandigheid aan de kant van de adviesontvanger te voorkomen. Dit geldt zeker voor de 

setting die Rymes (1996) onderzocht, waarbij de gesprekken niet instructioneel van aard 

waren. Bovendien hadden de docenten en leerlingen wel dezelfde etnische en sociale 

achtergronden, maar niet dezelfde opvattingen over bepaalde controversiële 

onderwerpen. Thonus (1999) tenslotte, deed onderzoek naar de invloed van het geslacht 

en de moedertaal op de manier van adviseren in begeleidingscolleges van oudere 

studenten aan beginnende studenten om de beginnende studenten hun 

schrijfvaardigheden te helpen verbeteren (zogenaamde writing tutorials).  

 Hoewel bovengenoemde studies verschillende invalshoeken hebben, laten de 

onderzoeken enkele parallellen zien, bijvoorbeeld als het gaat om de definitie die veel 

van de onderzoekers voor advies hanteren (zie p.23). Ook laten de meeste onderzoeken 

zien dat advies geïnitieerd kan worden door de adviesgever maar ook – direct of indirect 

- door de afnemer van het advies. In de meeste gevallen is het de adviesgever die het 

advies initieert. Verder zijn de onderzoekers het erover eens dat advies geven en 

ontvangen complexe interactionele, soms zelfs problematische handelingen zijn. Advies 

kan namelijk door de ontvanger worden opgevat als beschuldiging van zijn/haar eigen 

disfunctioneren of als teken dat de ontvanger te weinig competenties bezit. In het geval 

van de health visitors en de moeders bijvoorbeeld, hadden de moeders al gauw het idee 

dat ze beschuldigd werden van het niet goed kunnen opvoeden van hun kind. Ook 

dachten ze dat de HV’s het idee hadden dat de moeders zich niet bewust waren van 

bepaalde gevaren, zoals wiegendood of ongezonde voeding (Heritage & Sefi, 1992). 

Verdedigende reacties op een advies zijn dan ook geen uitzondering. Ook wordt niet vaak 

om advies gevraagd, omdat een vraag om advies zou kunnen duiden op onzekerheid 

over wat een geschikte handeling is of op kennistekort van de adviesvrager om bepaalde 

zaken zonder hulp op te lossen. Het vragen om en het geven van advies gebeurt dan ook 

bijna nooit onomwonden.  

 

2.4.3 Geven van advies  

Een adviessequentie bevat meestal een indicatie van een probleem. Dit houdt in dat 

degene aan wie het advies gericht is, laat doorschemeren dat hij/zij moeite heeft met 

een bepaalde handeling en/of ergens (te) weinig kennis over heeft. Dit kan hij/zij, zoals 

we zullen zien, uit zichzelf aangeven of de adviesgever kan zo’n indicatie uitlokken door 

ernaar te vragen. Pas nadat een dergelijke indicatie van een probleem naar voren is 

gekomen, wordt meestal een advies gegeven. Dat geeft de adviesgever ‘recht’ om te 

adviseren, omdat er een need for advice is gecreëerd (Heritage & Sefi, 1992). Echter, 

deze need for advice is niet altijd aanwezig. In dit geval komt het advies als het ware uit 
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de lucht vallen en is degene aan wie het advies gericht is onvoorbereid. Dit komt echter 

maar zelden voor (Heritage & Sefi, 1992). Hoewel in institutionele gesprekken zoals 

trainer/coach-sportergesprekken de rollen min of meer zijn vastgelegd en de coach in het 

algemeen degene is die zijn pupil adviseert, moet het recht om te adviseren wel in de 

interactie bewerkstelligd worden (Rymes, 1996). Dit betekent dat zowel de coach als de 

pupil zich oriënteren naar hun rollen van respectievelijk adviesgever en adviesontvanger. 

Hiermee erkent de adviesontvanger dat de adviesgever kennis en competenties bezit met 

betrekking tot het te geven advies en ontstaat een soort van ‘machtsverschil’ (Rymes, 

1996; Heritage & Sefi, 1992). 

 Hoewel, zoals aangegeven, het vragen om advies vrijwel nooit onomwonden 

gebeurt, is dit wel de meest rechtstreekse manier van adviseren. De vraagstelling van de 

degene die om het advies vraagt, bepaalt dan wat voor de adviesgever een relevant 

advies is en legitimeert, indien het advies daadwerkelijk aansluit op de vraag, ook 

meteen het geven van advies. Een adviessequentie kan in dit geval bestaan uit een 

simpele vraag-antwoordsequentie, waarin degene die om advies vraagt bijvoorbeeld door 

middel van een gesloten vraag bevestiging vraagt om een handeling die hij/zij voorstelt 

in de vraag, bijvoorbeeld: ‘moet ik dan eerder springen?’. Als iemand zelf om het advies 

vraagt, gebeurt het meestal op deze manier; daarmee laat hij/zij zien dat hij/zij zelf wel 

degelijke enige mate van kennis heeft van de voorgestelde handeling. In dit geval kan 

het advies dus bestaan uit een ‘simpele’ bevestiging van die handeling, bijvoorbeeld: ‘ja’ 

of ‘inderdaad’ (‘je moet dan eerder springen’). Echter, de adviesgever kan de 

competenties die de adviesvrager laat doorschemeren in zijn vraag ook negeren en de 

voorgestelde handeling afwijzen en daarna alsnog zelf met een advies komen (Heritage & 

Sefi, 1992).  

 Een gespreksdeelnemer kan ook op een meer voorzichtige manier het advies 

initiëren. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld details vertellen over een untoward state of affairs, 

een problematische situatie, zonder daadwerkelijk een verzoek om advies te doen. Dit 

kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn onzekerheid uit over wat hij/zij dient te doen 

in een bepaalde situatie. Deze problematische situatie moet natuurlijk wel als zodanig 

opgepikt worden door de adviesgever. Heritage & Sefi (1992), die zich toelegden op de 

adviezen van health visitors aan vrouwen die voor de eerste keer moeder zijn geworden, 

zien het feit dat adviesgevers zulke signalen oppikken om advies te geven, als een bewijs 

dat adviesgevers zich oriënteren naar adviseren als een centrale taak. Wanneer een 

moeder bijvoorbeeld laat doorschemeren dat zij niet weet op welke tijdstippen zij haar 

baby moet voeden, wordt dit door de HV’s opgepikt als een probleem, waarover zij dan 

vervolgens adviseren op welke tijdstippen een baby het best gevoed kan worden.  

 In de meeste gevallen wordt er echter niet om advies gevraagd, maar wordt 

advies geïnitieerd door de adviesgever. Het advies verschijnt dan in de regel wel op een 
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plaats in de sequentie, waar er een duidelijke indicatie is dat het advies is gewenst. Zoals 

gezegd, moet namelijk vaak eerst een problematische situatie worden geïdentificeerd 

door de adviesgever. De adviesgever kan die indicatie van een (mogelijk) probleem zelf 

uitlokken door bijvoorbeeld een vraag te stellen over een bepaalde handeling waarvan 

hij/zij denkt dat de adviesontvanger daar moeite mee heeft. Wanneer uit de reactie van 

de ontvanger blijkt dat hij/zij inderdaad moeite heeft met een bepaalde handeling, wordt 

dit een probleemindicatieve respons genoemd. De probleemindicatie is dan dus een 

reactie op een vraag van de adviesgever en wordt niet geïnitieerd vanuit de 

adviesontvanger zelf. Op deze manier creëren adviesgever en –ontvanger gezamenlijk 

een ‘need for advice’, waardoor het advies op een vriendelijke, niet aanvallende wijze tot 

stand komt en niet op een bevelende manier (Heritage & Sefi, 1992). 

 Het komt echter ook voor dat het advies gegeven wordt, zonder dat de 

adviesgever een probleemindicatie uitlokt en er dus geen probleemindicatieve respons 

aanwezig is. Het advies kan dan gaan over een mogelijk probleem dat eventueel in de 

toekomst kan ontstaan. Hierbij blijft de probleemoriëntatie aan de basis van het advies 

staan. Echter, in een enkel geval is deze oriëntatie helemaal weg en komt het advies, 

zoals eerder aangegeven, meer plotseling. De adviesontvanger is dan onvoorbereid, wat 

voor problemen kan zorgen bij de ontvangst van het advies. Er zit dus veel variatie in de 

mate waarin het advies voorbereid en opgebouwd wordt. Dit kan een rol spelen bij hoe 

het advies ontvangen wordt. 

   

2.4.4 Ontvangst van advies 

Als een gespreksdeelnemer een advies geeft, lokt dat een reactie aan de kant van 

zijn/haar gesprekspartner uit. Volgens de preferentieorganisatietheorie van de 

conversatieanalyse kan advies geaccepteerd of afgewezen worden. Toch is een reactie op 

een advies niet zo zwartwit. In het onderzoek van Heritage & Sefi (1992) naar adviezen 

gegeven door health visitors aan moeders tijdens huisbezoeken, namen de moeders op 

drie manieren adviezen in ontvangst, waarbij ze telkens neigden de mate waarin een 

advies informatief is te minimaliseren. Deze drie manieren werden ook door Silverman 

(1997) teruggezien in zijn werk over hiv-counselings.  

 De eerste manier waarop advies van HV’s ontvangen werd, is door middel van 

marked acknowledgements, ofwel gemarkeerde erkenningen van het advies op zich en 

van het informatieve gehalte van het advies. Een reactie bestaat dan meestal uit een 

markering van nieuws (‘oh’), waarmee iemand laat zien dat hij/zij de vorige uiting als 

informatief beschouwt (Maynard, 2003) en een markering van acceptatie van het advies 

(‘juist/oke’). Soms ook worden (delen van) adviezen herhaald. Door het advies te 

markeren als nieuw/informatief wordt het advies ook daadwerkelijk ontvangen als 

advies; als iets wat de adviesontvanger accepteert en waarmee hij/zij (mogelijkerwijs) 
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aan de slag gaat. Deze marked acknowledgements komen vooral voor in omgevingen 

waarin de adviesontvanger zelf, direct of indirect, het advies initieert en zijn zeldzaam in 

omgevingen waar de adviesgever het advies initieert. Dit heeft te maken met het feit dat 

als een gespreksdeelnemer zelf om advies vraagt (wat een erkenning is van dat hij/zij 

kennis of competenties tekort komt) zich al conformeert in de rol van adviesontvanger en 

dat hij/zij daarom zonder verder gezichtsverlies de nieuwswaardigheid en de relevantie 

van het advies kan erkennen en het advies dus kan accepteren (Heritage & Sefi, 1992).   

 Een tweede manier waarop advies ontvangen kan worden, is door middel van 

unmarked acknowledgements, ofwel ongemarkeerde erkenningen van het advies, 

bestaande uit reacties als ‘mm’, ‘ja’ en ‘oke’. Hiermee wordt het advies wel als advies 

ontvangen, maar wijzen adviesontvangers impliciet de relevantie van het advies af; ze 

laten niet zien dat ze het als iets nieuws beschouwen, maar dat ze al op de hoogte zijn of 

zich bewust zijn van hetgeen in het advies verkondigd wordt. Ze negeren dus de 

nieuwswaardigheid/het informatieve gehalte van het advies (Maynard, 2003), maar 

wijzen het advies op zichzelf niet af. Hoewel het dus geen directe afwijzingen van het 

advies of het informatieve gehalte van het advies zijn, kunnen adviesgevers de reactie 

van de adviesontvanger wel als zodanig beschouwen. Bewijs hiervoor ligt in het feit dat 

adviesgevers na een dergelijke reactie hun advies herzien. Daarmee wordt toegewerkt 

naar het conversatieanalytische principe van een preferentie voor overeenstemming. Dit 

kan betekenen dat adviesgevers hun advies iets aanpassen, iets anders formuleren of 

verzachten, zodat alsnog een gemarkeerde erkenning kan volgen. Een verklaring voor 

het feit dat de afwijzingen niet direct, maar meer indirect of impliciet zijn, kan volgens 

Heritage & Sefi (1992) zijn dat de adviesgever (in dit geval dus de HV) gezien wordt als 

iemand die het ‘recht’ heeft te adviseren over gezondheidsaspecten en het in de 

institutionele context dus ongepast zou zijn het advies direct af te wijzen. Daarmee 

oriënteert de adviesontvanger zich naar de institutionele rol van de gesprekspartner als 

adviesgever én naar zijn eigen rol als ontvanger.  

 De laatste manier waarop de moeders het advies ontvingen van de HV’s, was door 

middel van beweringen waarmee de moeders laten zien dat ze wel degelijk kennis of 

bepaalde competenties bezitten met betrekking tot het gegeven advies ( zgn. ‘assertions 

of knowledge/competence’). Op het advies volgen dan reacties als ‘ja, dat weet ik’. 

Hiermee impliceert de adviesontvanger dat de geadviseerde handeling al ondernomen is 

of dat hij/zij al op de hoogte is van die handeling. Ook hier gaat het dus niet om een 

afwijzing van het advies. De adviesontvanger ontvangt het advies namelijk wel als 

zodanig, maar laat met zijn/haar reactie zien dat het advies overbodig is. Meestal volgt 

er een soort ‘competentiestrijd’; de adviesgever gaat door met adviseren en negeert de 

kennis/competentieclaims van de adviesontvanger.   
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Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen uptake van het advies plaatsvindt. 

Dit gebeurt met name in situaties waarin het advies niet is gebaseerd op een probleem 

aan de kant van de adviesontvanger. Dit duidt ook op weerstand (Silverman, 1997). 

Maar nooit wijzen adviesontvangers het advies onomwonden af; weerstand is alleen 

zichtbaar door stiltes, uitstel van antwoorden en verzachtingen (Silverman, 1997).   

Wanneer adviesgevers de reacties van adviesontvangers als weerstand tegen het 

advies beschouwen, proberen ze vaak die weerstand te verminderen en de sociale 

harmonie te herstellen. Het advies wordt dan geherformuleerd om alsnog een 

geprefereerde respons uit te lokken en alsnog tot overeenstemming te komen (Heritage 

& Sefi, 1992; Silverman, 1997). Daartoe kunnen adviesgevers verschillende technieken 

gebruiken, bijvoorbeeld door het advies te verpakken in vragen of een ambigu format 

(zie ook paragraaf 2.4.6 ‘format/structuur, p.31) te gebruiken. In het laatste geval wordt 

het advies meer verpakt als informatie doordat de adviesgever het advies niet persoonlijk 

maakt, maar doet voorkomen als geldend voor iedereen. Daarmee wordt het advies dus 

niet als advies gepresenteerd, maar is er sprake van een format waarbij de uitingen op 

twee manieren kunnen worden opgevat (namelijk als algemene informatie en/of als 

advies). Als bijvoorbeeld een counselor iemand wil wijzen op de gevaren van het 

injecteren van drugs, kan hij dit doen door diegene persoonlijk te vertellen dat hij geen 

drugs mag injecteren, maar hij kan ook vertellen dat het injecteren van drugs erg 

gevaarlijk is. Daarmee maakt hij het advies dus meer algemeen (Silverman, 1997).  

 Echter, wanneer adviesgevers de sceptische tekens (de unmarked 

acknowledgements) van de adviesontvangers negeren, kan er een omgeving worden 

gecreëerd waarin er uiteindelijk wel onomwonden afwijzing van het advies plaatsvindt. In 

dit geval wordt het advies dus niet geherformuleerd om alsnog een geprefereerde 

respons uit te lokken, maar blijft de adviesgever bij zijn ‘standpunt’. Dit betekent dus dat 

hij, ondanks dat er slechts minimale uptake is, geen stappen zet om zijn advies aan te 

passen (Silverman, 1997).   

 

2.4.5 Formuleren van advies:lexicale keuzes   

Als het gaat om de formulering van advies, kan die in meer of mindere mate expliciet of 

direct zijn. Heritage & Sefi (1992) onderscheiden ‘de taal van overduidelijk aanbevelen’ 

(‘mijn advies is’ of ‘ik raad aan’), de imperatief, het werkwoord met een verplichting (in 

het Nederlands: ‘moeten’) en de generalisatie (‘heel veel mensen doen het zo’). Strong & 

Baron (2004) die onderzoek deden naar advies/suggesties in interacties tussen mentors 

en beginnende leraren, laten eenzelfde patroon zien. Ook zij laten zien dat 

adviezen/suggesties kunnen variëren van zeer indirect tot zeer direct. Een zeer directe 

vorm is bevelen (ofwel imperatief), meer indirecte vormen zijn conditionals (‘ik vroeg me 

af of..’), testimonials (‘iedereen doet dat’) en vragen (‘wat zou je vinden van..’).  
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De manier waarop een advies wordt geformuleerd, kan invloed hebben op de 

manier waarop het advies ontvangen wordt. In mentorgesprekken komen hele directe 

adviezen amper voor, maar als ze voorkomen worden ze meestal onderbouwd of 

verzacht door middel van een bemoedigende opmerking of een compliment. Het feit dat 

directe adviezen weinig voorkomen, kan volgens Strong & Baron (2004) onder meer 

komen doordat directe adviezen defensieve reacties kunnen opwekken en het vertrouwen 

tussen de betrokken personen kunnen aantasten omdat hele directe adviezen zouden 

kunnen worden opgevat als negatieve oordelen met betrekking tot de competenties van 

de beginnende leraren. Een andere reden die Strong & Baron (2004) geven voor het 

weinig voorkomen van hele directe adviezen, is het protocol van de mentorgesprekken in 

hun onderzoek. Dat protocol is namelijk gericht op zelfstandige leerling-docenten die zelf 

met suggesties moeten komen over hoe ze bepaalde dingen zouden aanpakken, in plaats 

van dat de mentors dat doen. Mentors moeten volgens dit protocol zoveel mogelijk 

proberen ideeën te ontlokken bij de leerling-docenten om het leerproces te bevorderen, 

door bijvoorbeeld vragen te stellen en niet-evaluatieve feedback te geven. Het geven van 

directe en sturende adviezen past dus niet in dit protocol.  

Volgens Thonus (1999), die onderzoek deed naar de invloed van het geslacht en 

de moedertaal op de manier van adviseren in colleges waarbij een tutor een leerling 

begeleidt of helpt bij schrijven (zgn. writing tutorials), duidt het geven van (sturende) 

adviezen op status en dus op macht van de een over de ander (in dit geval van de 

adviesgever over de adviesontvanger). Bovendien laten adviesgevers door middel van 

zulke directe adviezen zien dat ze de rechten hebben dit te doen. Omdat de tutors 

expliciet opgedragen was de leerlingen zoveel mogelijk als personen van gelijkwaardige 

status te zien, zouden de tutors zich ongemakkelijk kunnen voelen om een advies te 

geven, omdat dan de gelijke status tussen tutor en leerling aangetast wordt (Thonus, 

1999). Met adviezen kunnen dus statusverschillen benadrukt of vergroot worden. Om die 

verschillen niet te groot te maken, kunnen adviesgevers geneigd zijn om hun suggesties 

te verzachten, door ze bijvoorbeeld als vragen of als indirecte statements te formuleren. 

Hele directe adviezen zullen dus niet snel voorkomen. In hoeverre adviezen verzacht 

worden, is voor een deel ook afhankelijk van de setting; in de schrijfbegeleidingscolleges 

gaat het om tutors die bijvoorbeeld maar iets ouder zijn dan hun leerlingen en waarvan 

het kennisniveau maar een fractie hoger is, in medische settings bijvoorbeeld gaat het 

om een veel groter verschil in kennis en wordt de arts (ook in de interactie) neergezet als 

iemand met autoriteit (zie ook paragraaf 2.1).  

Silverman (1997) zegt in zijn werk over hiv-counseling dat advies persoonlijk en 

onpersoonlijk geformuleerd kan worden. In het eerste geval is het advies direct gericht 

tot de ontvanger, waarbij ook meestal zijn/haar visie gehoord wordt. Bij onpersoonlijk 

advies wordt er gesproken in termen van ‘iemand’, ‘zij’ en ‘je’ (in zijn algemeenheid); 
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hiermee wordt het advies iets dat niet alleen voor de adviesontvanger geldt, maar voor 

iedereen. Daarmee kan omgegaan worden met zaken die gevoelig liggen (zie paragraaf 

2.4.7 over ‘gevoelige onderwerpen’, p. 33 ).  

 

2.4.6 Format/structuur ‘adviesgesprekken’ 

Niet alleen de formulering van een advies, ook het (daarmee samenhangende) format 

waarin een advies gegeven wordt, kan de manier waarop het advies wordt ontvangen, 

beïnvloeden. Hiermee wordt vooral gedoeld op de (participatie)structuur. Silverman 

(1997) onderscheidt in de gesprekken tussen counselors en cliënten die zich op het hiv-

virus laten testen twee van dergelijke formats/structuren: het Interview Format (IF), dat 

bestaat uit vragen en antwoorden, en het Information Delivery Format (IDF), waarbij de 

counselor informatie levert en de cliënt reageert met minimale reacties. Voor beide 

formats geldt dat de counselor een initiërende rol heeft en de cliënt een passieve rol. De 

counselor bepaalt de gespreksonderwerpen en geeft de aanzet tot bepaalde handelingen, 

die een adequate reactie van de cliënt uitlokken. Bovendien is de counselor gealloceerd 

als iemand met specialistische kennis. Dat wil zeggen dat beide gespreksdeelnemers zich 

in de interactie naar die positie van de counselor als deskundige oriënteren. De cliënt 

doet dit bijvoorbeeld door bepaalde vragen te stellen die een beroep doen op de kennis 

van de counselor; de counselor op zijn beurt doet dit bijvoorbeeld door bepaalde 

conclusies te trekken naar aanleiding van de uitspraken die de cliënt doet.  

Volgens Silverman (1997) en Heritage & Sefi (1992) is een stapsgewijze methode 

die gebaseerd is op het Interview Format, dus op vraag-antwoordsequenties, het meest 

effectief als het gaat om adviseren. Mensen zijn namelijk eerder geneigd advies te 

accepteren als het advies ontstaat door middel van een serie vragen, ofwel als de cliënt 

zelf een vraag stelt (en dus afwijkt van één van de twee genoemde formats), ofwel als de 

counselor een vraag stelt die een probleem aan de kant van de cliënt ‘uitlokt’, dat daarna 

verder gespecificeerd wordt door de cliënt. Voor veranderen van gedrag is alleen leveren 

van informatie namelijk niet genoeg. Door middel van het Interview Format kan de cliënt 

zijn gedachten en gevoelens voor de toekomst uitspreken, waar de counselor rekening 

mee kan houden. Silverman (1997) pleit er dan ook voor bij advisering uit te gaan van 

het perspectief en het kennisgehalte van de adviesontvanger. Daartoe kunnen vragen 

gesteld worden, die hypothetisch van aard zijn en uitgaan van het perspectief van de 

adviesontvanger. Als voorbeeld noemt Silverman onder meer een vraag die de counselor 

stelt om de cliënt aan te sporen weer condooms te gaan gebruiken (‘how would you feel 

about putting the condoms back on?’, p.160). De vraagstelling houdt rekening met het 

perspectief van de ontvanger (de counselor laat immers zien dat hij weet dat de cliënt 

geen condooms meer gebruikt) en impliceert indirect een advies. Door die implicatie kan 

de ontvanger uit de vraag die de adviesgever stelt, zijn eigen advies opmaken. Op die 
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manier kan een bepaald antwoord uitgelokt worden en is de eventuele weerstand in het 

antwoord niet ‘bedreigend’, omdat het advies niet als zodanig verpakt wordt. Silverman, 

die in zijn werk implicaties voor de praktijk levert, pleit er ook voor de patiënt zelf te 

laten komen met wat hij/zij moet doen en een advies te laten destilleren uit de woorden 

van de counselor. Dit is meteen een van de meest sterke erkenningen van een advies. 

Echter, dit kan veel tijd kosten en kan dus onpraktisch zijn. 

Ook Couture & Sutherland (2006) maken in hun artikel over advisering in 

therapeutische settings duidelijk dat de patiënt betrokken moet worden in het 

adviseringsproces. Zij maken een statement tegen dit proces als eenrichtingsverkeer en 

zouden het liefst zien dat advisering een collaboratief en interactief proces is, waarin de 

patiënt dus veel inbreng heeft. De opvattingen van Silverman (1997) en Couture & 

Sutherland (2006) vertonen parallellen met de dokter-patiëntgesprekken zoals besproken 

door Gafaranga & Britten (2004), die zich tegenwoordig steeds meer kenmerken door 

interactiviteit met een actieve rol van de patiënt (mutuality) in plaats van paternalisme, 

waarbij het vooral de arts is die het woord voert. Beslissingen over behandelingen of 

aanbevelingen worden niet (meer) gezien als bevelen van artsen richting hun patiënten, 

maar meer als iets waar overeenstemming over bereikt moet worden na 

‘onderhandelingen’. Belangrijk daarbij is onderhandeling over begrip; zonder wederzijds 

begrip kan namelijk geen overeenstemming bereikt worden (Gafaranga & Britten, 2004). 

Met de term wederzijds begrip wordt niet alleen gedoeld op de vraag of de patiënt heeft 

begrepen wat hij/zij moet ondernemen om beter te worden, maar ook dat hij/zij de 

aanbevelingen als zodanig accepteert en dat de arts op zijn beurt ook de overwegingen 

en uitspraken van de patiënt in acht heeft genomen.  

Om te zorgen dat dit begrip er komt, er geen misvattingen ontstaan en er dus 

overeenstemming bereikt kan worden over een aanbeveling of advies, kunnen 

verschillende technieken worden gebruikt. Voorbeelden van technieken die Gafaranga & 

Britten (2004) aanhalen zijn behalve het stellen van vragen, het gebruik van 

formulations. Formulations zijn uitingen waarmee een gespreksdeelnemers datgene wat 

de vorige spreker heeft gezegd, samenvat, vertaalt of expliciteert. Met formulations laten 

mensen zien hoe ze elkaars uitingen begrijpen of hoe een eigen uiting begrepen dient te 

worden.  Gafaranga & Britten (2004) laten in hun onderzoek zien dat artsen door middel 

van formulations aansturen op het bevestigen van de overeenstemming van de patiënt 

over de aanbevolen actie. Zowel de patiënt zelf als de arts kunnen de aanbevolen actie 

herformuleren. Ook Couture & Sutherland (2006) pleiten voor iets dergelijks als het gaat 

om advisering in therapeutische settings. Volgens hen kunnen het spiegelen of 

herformuleren van andermans woorden gebruikt worden om wederzijds begrip te 

creëren, wat tenslotte nodig is om van een adviseringsgesprek een interactief proces te 
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maken. Op die manier wordt namelijk de asymmetrie (zie paragraaf 2.1) verkleind en het 

kennisniveau meer gelijk gebracht, waardoor de gesprekspartners elkaar beter begrijpen. 

 

2.4.7 Gevoelige onderwerpen 

Ook het Information Delivery Format, waarbij bijna alleen de adviesgever aan het woord 

is en de adviesontvanger nauwelijks een rol speelt, kan dienen als verpakking voor 

advies. Het advies wordt dan onpersoonlijk gemaakt en is gebaseerd op een 

fundamenteel feit dat gepresenteerd wordt als voor iedereen geldend. Dit is vooral 

bruikbaar in hypothetische situaties en in situaties waar over gevoelige zaken 

geadviseerd wordt (Silverman, 1997).  

Gevoelige onderwerpen worden echter pas gevoelig gemaakt binnen de context 

van het gesprek. De manier van vormgeven van een uiting bepaalt hoe een onderwerp 

gezien wordt. Bij gevoelige zaken is vaak sprake van ‘voorzichtigheid’. In psychiatrische 

intakegesprekken wordt die voorzichtigheid bijvoorbeeld weerspiegeld door het niet 

stellen van directe vragen en het gebruik van een litotes, een stijlfiguur waarmee door 

middel van een ontkenning van het tegenovergestelde iets beweerd wordt (bijv. ‘niet zo 

compleet aangekleed’ in plaats van ‘naakt’, (Silverman, 1997, p. 65 )). Met een litotes 

kunnen sprekers zichzelf toestaan over iets te spreken zonder het te specificeren. 

Bovendien fungeert een litotes als uitnodiging aan de gesprekspartner om datgene 

waarover in de litotes gesproken werd verder te benoemen of specificeren, zonder dat de 

spreker een reden geeft voor waarom hij de het onderwerp van gesprek heeft gemaakt. 

Hiermee wordt een eventueel aankomend gevoelig onderwerp gemarkeerd. Adviseren 

over dergelijke gevoelige onderwerpen kan problemen opleveren (Silverman, 1997). 

 CA-onderzoek naar journalistieke interviews heeft laten zien dat ook journalisten 

voorzichtig zijn met het stellen van vragen over onderwerpen die gevoelig liggen of 

controversieel zijn. Dit doen ze onder meer door het gebruik van footing shifts, waarmee 

ze de eigen verantwoordelijkheid voor de bewering in een vraag weghalen (bijv. ‘er 

wordt gezegd dat…’) en hun neutraliteit bewaren. Ze halen dan de woorden van iemand 

anders of van de algemeen geldende publieke opinie aan en schrijven de uitspraak dus 

niet aan zichzelf toe (Silverman, 1997; Clayman, 1992).  

 In Silverman’s werk naar de constructie van gevoelige onderwerpen in de 

gesprekken tussen hiv-counselors en cliënten worden potentiële gevoelige onderwerpen 

gemarkeerd door onder meer uitstel, spraakperturbaties (haperingen; veranderingen in 

woordkeus, verlengingen van de uitspraak, plotseling afkappen) en het gebruik van 

story-prefaces (inleidingen voorafgaand aan de uiting). Het wordt in de interactie meestal 

aan de counselor overgelaten om dergelijke gevoelige onderwerpen aan te snijden of ze 

als gevoelig te bestempelen. Om ook de patiënt een boekje open te laten doen over dat 

soort onderwerpen, moet de counselor een geschikte omgeving creëren. Dit kan hij doen 
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door onder meer het gebruik van declasseringen (downgrades), het stellen van ambigue 

en indirecte vragen en het geven van prospectieve en retrospectieve rechtvaardigingen 

voor vragen om specificatie. Met dit laatste wordt bedoeld dat wanneer de counselor de 

patiënt vraagt om iets nader uit te leggen, hij die vraag verantwoordt door, vooraf of 

achteraf, de reden van de vraag uit te leggen. Dergelijke rechtvaardigingen worden ook 

wel accounts genoemd (Buttny, 1993). Accounts worden binnen de conversatie gezien 

als taalhandelingen waarmee gespreksdeelnemers (mogelijke) problematische situaties 

voorkomen of herstellen. Door verantwoording af te leggen voor hun handelingen (bijv. 

het geven van een reden voor het stellen van een bepaalde vraag of voor het afwijzen 

voor een uitnodiging) kunnen sprekers namelijk de sociale relatie met hun 

gesprekspartner behouden of herstellen. Bovendien kan de spreker door middel van zo’n 

account iets bestempelen als bijvoorbeeld normaal, begrijpelijk, of – zoals in dit geval – 

gevoelig.  (Buttny, 1993). Om met gevoelige onderwerpen om te gaan, proberen verder 

zowel de counselor als de patiënt zelf de patiënt in een positief daglicht te stellen.  

Silverman noemt,  behalve het advies te presenteren als informatie, nog een 

manier om over gevoelige zaken te adviseren. Hij pleit namelijk voor het tonen van 

empathie door de counselor om gevoelige onderwerpen te managen. Hij doelt hiermee op 

het zich inleven in de ander en het opzij zetten van je eigen visies en waarden. Een 

techniek die daarvoor gebruikt kan worden is het parafraseren (in iets andere woorden 

de inhoud weergeven) of herhalen van de woorden van de patiënt (dat eveneens een 

bewijs is van de participatie van de counselor aan het gesprek). Echter, parafraseren of 

herhalen is niet per definitie een geschikt middel, want het kan ook een omgeving 

creëren waarin de ander zich genoodzaakt voelt een account te produceren, dus in de 

verdediging schiet en moet rechtvaardigen wat hij zegt om de sociale relatie te 

herstellen. In dit geval wordt de herhaling of parafrase niet opgevat als ‘ik hoor/begrijp 

wat je zegt’ maar als ‘sta in voor wat je zegt’. Hoe te reageren op een cliënt, is dus niet 

zonder meer vast te stellen en moet bekeken worden per gelegenheid in de interactionele 

context (Silverman, 1997).   

 

2.5 Samenvatting  

In dit hoofdstuk is uiteengezet hoe trainer/coach-sportergesprekken te karakteriseren 

zijn. Aan de orde is gekomen dat ze vallen onder wat in de conversatieanalyse 

institutionele gesprekken worden genoemd. Daarbij zijn kenmerken van institutionele 

gesprekken besproken die van belang zijn voor conversatieanalytisch onderzoek en dus 

ook voor deze scriptie. Het ging hierbij onder meer over pre-allocatie van beurten en 

asymmetrie. In hoeverre en hoe daarvan sprake is in trainer/coach-sportergesprekken 

zal duidelijk worden in de analyse.  
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 Daarnaast is naar voren gekomen dat er binnen bepaalde professies ook meer 

aandacht is gekomen voor (institutionele) interactie. Verschillende professies hebben 

namelijk zelf normen/theorieën over hoe een professional dient te communiceren met 

een cliënt. Vanuit CA worden deze theorieën Stocks of Interactional Knowledge (SIKs) 

genoemd. Ook over communicatie op het gebied van coaching zijn dergelijke SIKs 

ontwikkeld, zowel vanuit de sportpsychologie als de managementwereld, waar coaching 

een steeds belangrijkere rol speelt. Er is besproken welke theorieën die SIKs omvatten 

en hoe er een relatie gelegd kan worden tussen deze SIKs en het conversatieanalytisch 

onderzoek in deze scriptie. In het analysehoofdstuk zullen, indien dit mogelijk is op basis 

van wat volgt uit het materiaal, enkele vrij gedetailleerde concepten uit die 

sportpsychologische- en managementtheorieën vanuit een conversatieanalytisch 

perspectief bestudeerd worden. Op die manier kan meer inzicht verschaft worden in hoe 

die concepten in de praktijk werken, zodat hierover een meer gedetailleerd beeld 

gegeven kan worden. Ook kunnen eventuele gaten tussen theorie en praktijk aan het 

licht komen.  

Tot slot is ingezoomd op het fenomeen advisering. Aan de orde is gekomen wat 

eerdere conversatieanalytische studies over advisering in diverse settings (o.a. 

therapeutische en educatieve settings) hebben aangetoond. Daarbij is onder meer aan de 

orde gekomen hoe het fenomeen advisering er in die diverse settings uitziet, welke 

verschijningsvormen van advies er zijn en tot welke vormen van uptake die verschillende 

verschijningsvormen leiden. In het analyse hoofdstuk zal bekeken worden of er in de 

trainer/coach-sportergesprekken vergelijkbare patronen te zien zijn in de manieren 

waarop de trainers adviezen opbouwen en vormgeven en de manieren waarop sporters 

deze adviezen ontvangen.  
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3.  Data en methode  

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode, conversatieanalyse, besproken. Daarbij 

worden enkele belangrijke elementen uit de conversatieanalyse aangehaald, die van 

belang zijn voor het begrijpen van de analyse. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 

de regels en kenmerken die gelden voor informele, alledaagse gesprekken en 

institutionele gesprekken. Hoewel de trainer/coach-sportergesprekken onder 

institutionele gesprekken vallen, zijn het de regels en kenmerken van informele 

gesprekken die aan de basis staan van de conversatieanalyse. De regels voor 

institutionele gesprekken zijn daarvan afgeleid. Daarom wordt de onderzoeksmethode 

uitgelegd vanuit het perspectief van alledaagse gesprekken. Waar er andere regels 

gelden voor institutionele gesprekken, wordt dit benoemd. Ook wordt in dit hoofdstuk 

een beschrijving gegeven van de herkomst en karakterisering van de data. Tot slot komt 

de werkwijze van het onderzoek aan de orde.  

 

3.1  Methode 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van conversatieanalyse, een 

onderzoeksmethode die in de jaren zestig en zeventig ontstaan is uit de 

etnomethodologie, een stroming in de sociologie. De conversatieanalyse onderzoekt de 

principes van gespreksorganisatie waarmee de deelnemers aan een gesprek betekenis 

geven aan wat ze zeggen en doen. De onderzoeksrichting probeert een beschrijving te 

geven van de methoden en procedures die mensen gebruiken om te communiceren en 

daarmee een sociale werkelijkheid te creëren (Mazeland, 2003). Deze methoden en 

procedures worden onderzocht aan de hand van gesprekken die worden opgenomen en 

vervolgens via bepaalde conventies worden getranscribeerd en geanalyseerd. De 

conversatieanalyse kenmerkt zich door datagestuurd onderzoek en door het feit dat 

gegevens worden verzameld uit natuurlijke situaties. Door middel van conversatieanalyse 

kunnen uitingen in hun context bekeken worden. Uitingen staan namelijk niet op zichzelf 

en de betekenis ervan is niet iets dat vastzit aan de talige vorm; betekenis is een sociaal, 

interactioneel geconstitueerd fenomeen. Uitingen krijgen pas betekenis in een concrete 

gebruiksomgeving en zijn manieren om interactionele handelingen tot stand te brengen 

(Mazeland, 2003). Die interactionele handelingen worden pas van waarde in de 

interactie. Dit geldt ook voor de interactionele methodes die coaches gebruiken wanneer 

zij hun pupillen adviseren; die methodes kunnen pas geduid worden wanneer ook de 

reacties van de sporters bekeken worden. Daarom is de conversatieanalyse uitermate 

geschikt om advisering in deze setting te onderzoeken.  

 Hoewel informele gesprekken aan de basis staan van de conversatieanalyse en de 

focus van de eerste conversatieanalytische onderzoeken ook met name lag op informele 
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gesprekken, vindt er tegenwoordig steeds meer onderzoek plaats naar gesprekken in een 

institutionele setting, zoals gesprekken in de rechtbank, tussen arts en patiënt of - zoals 

in dit onderzoek het geval-  tussen coach en sporter. Deze institutionele gesprekken zijn, 

zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde kwam, veel meer begrensd, onder meer omdat ze 

meestal doelgericht zijn en de gespreksdeelnemers vastzitten aan bepaalde rollen en 

identiteiten. Dat informele gesprekken nog steeds de basis vormen van de 

conversatieanalyse, komt doordat die gesprekken gezien worden als fundament van alle 

andere soorten gesprekken; alle andere interactievormen worden beschouwd als 

afgeleiden van informele gesprekken (Heritage & Maynard, 2006).   

 

3.2  Belangrijke elementen uit de conversatieanalyse 

Om de analyses in het volgende hoofdstuk te kunnen begrijpen, worden enkele 

belangrijke elementen uit de conversatieanalyse besproken: eerst de beurtwisseling, 

vervolgens de sequentie- en preferentieorganisatie en tenslotte de topicorganisatie. Deze 

elementen zijn, zoals aangegeven, gebaseerd op informele gesprekken. Omdat er, zoals 

eveneens eerder aan de orde kwam, verschillen in deze elementen zitten tussen 

informele en institutionele gesprekken, wordt ook op deze verschillen ingegaan. Deze 

verschillen hebben met name betrekking op de beurtwisseling en de topicorganisatie.  

 

3.2.1 Beurtwisseling 

In een informeel gesprek bepalen gespreksdeelnemers beurt voor beurt hoe het gesprek 

loopt. Beurtwisseling is van groot belang voor de vormgeving van een gesprek 

(Mazeland, 2003). Sacks, Schlegloff en Jefferson (1974) hebben een model ontwikkeld 

dat de conversationele regels van de beurtwisseling beschrijft. De basis van dit model 

bestaat uit de beurtopbouweenheid, waarmee gespreksdeelnemers bepalen wáár van 

beurt gewisseld kan worden, en de beurttoewijzingscomponent, waarmee 

gespreksdeelnemers een volgende spreker kunnen selecteren.  

 De beurtopbouweenheid kan bestaan uit één of meerdere woorden, zinnen of 

zinsdelen, die syntactisch, pragmatisch en prosodisch gezien een eenheid vormen. Als de 

spreker meer dan één opbouweenheid binnen een beurt gebruikt, is er sprake van een 

meereenhedenbeurt. Luisteraars zijn vanwege hun linguïstische kennis in staat te 

beoordelen wanneer zo’n opbouweenheid is afgerond en wanneer zij de beurt kunnen 

overnemen.Het punt waarop van beurt gewisseld kan worden, is het mogelijk 

voltooiingspunt (MVP). Als de beurt ook daadwerkelijk wordt overgenomen, wordt er 

gesproken van een plaats relevant voor beurtoverdracht (PRO). Het overnemen van de 

beurt kan op verschillende manieren gebeuren. Een spreker kan de beurt expliciet 

overdragen aan een volgende spreker, een volgende spreker kan zichzelf selecteren of de 
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huidige spreker kan doorgaan met zijn beurt. Elke spreker laat in zijn beurt zien hoe de 

beurt van zijn voorganger begrepen wordt.  

 Waar de beurtwisseling in informele gesprekken lokaal wordt geregeld, daar is in 

institutionele gesprekken de beurtwisseling vaak van tevoren min of meer vastgelegd. 

Wie er wanneer aan de beurt komt, is van tevoren te voorspellen en is gekoppeld aan de 

rollen die de gespreksdeelnemers hebben. Zo is in een interview de journalist degene die 

de vragen stelt en een geïnterviewde degene die die vraag beantwoordt. Na een 

antwoord is het gebruikelijk dat de journalist weer de beurt neemt. Een geïnterviewde zal 

over het algemeen niet de beurt nemen zolang hem geen vraag is gesteld. Deze 

voorstructurering van de (beurt)organisatie van een gesprek wordt ook wel pre-allocatie 

genoemd (Mazeland, 2003). In de gesprekken tussen de coaches/trainers en sporters is 

deze pre-allocatie ook terug te zien, bijvoorbeeld doordat de trainer/coach steeds degene 

is die het eerste paardeel initieert (zie 3.2.2) en de sporter pas vaak aan de beurt komt 

wanneer hij/zij daartoe min of meer wordt uitgenodigd. Ook de sporter zal niet snel de 

beurt nemen, zonder dat de coach daar aanleiding toe heeft gegeven. 

 In het algemeen zijn alle gesprekken gericht op minimalisering van pauzes en 

minimalisering van overlap. Overlap kan ontstaan als de volgende spreker begint met 

zijn beurt voordat de vorige spreker is uitgesproken of als twee sprekers tegelijk een 

nieuwe beurt beginnen. Meestal is overlap onproblematisch. Bij interrupties is dit echter 

niet het geval; een volgende spreker begint dan een beurt terwijl de vorige spreker net 

een beurt begonnen is (Mazeland, 2003).  

 .  

3.2.2  Sequentie- en preferentieorganisatie 

Niet alleen de beurtorganisatie heeft invloed op het verloop van een gesprek, ook de 

sequentieorganisatie speelt een rol. De sequentieorganisatie heeft betrekking op de 

relatie tussen verschillende uitingen. Door middel van uitingen kunnen sprekers een 

bepaalde handeling tot stand brengen. Zo kunnen sprekers iets vragen, iets beloven, een 

verzoek doen etc. Die uitingen zijn geen opzichzelfstaande handelingen, maar ze vragen 

om een vervolghandeling. De interactionele structuren, niet toevallige en geordende 

reeksen waarmee gespreksdeelnemers een handeling tot stand brengen, noemen we 

sequenties (Mazeland, 2003). 

 Het basisprincipe van een sequentie is het aangrenzend paar. Het eerste deel van 

dat paar bepaalt de interactionele agenda van het tweede deel van het paar. Dat 

betekent dat de uiting die in het eerste paardeel wordt geuit, een normatief karakter 

heeft; op een vraag dient een antwoord te volgen, op een verzoek een inwilliging of een 

afwijzing en op een advies – in dit onderzoek vooral van belang -een acceptatie of een 

afwijzing .    
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Er kan dus op verschillende manieren op een eerste paardeel gereageerd worden. 

Dit aspect van de sequentieorganisatie betreft de preferentieorganisatie. 

Gespreksdeelnemers hebben over het algemeen een voorkeur voor projectsucces of een 

voorkeur voor overeenstemming (Mazeland, 2003). In het eerste geval gaat het erom 

dat het ‘project’ of de handeling die in het eerste paardeel wordt begonnen een succesvol 

vervolg krijgt, bijvoorbeeld een uitnodiging die wordt aangenomen, een verzoek dat 

wordt ingewilligd of een advies dat wordt geaccepteerd. In het tweede geval gaat het 

erom dat de spreker van het eerste paardeel zijn beurt zo vormgeeft, dat de spreker 

daarmee rekening houdt. Een eerste stellingname legt bijvoorbeeld beperkingen op aan 

de teneur van de tweede stellingname. Overeenstemming is in dit geval geprefereerd. 

 Niet-geprefereerde tweedepaardelen volgen vaak na een pauze en worden met 

een omhaal vormgegeven, terwijl geprefereerde paardelen direct volgen en onomwonden 

zijn (Mazeland, 2003).   

 

3.2.3   Topicorganisatie  

De topicorganisatie van gesprekken heeft betrekking op de manier waarop 

gespreksdeelnemers nieuwe onderwerpen in een gesprek brengen. In informele 

gesprekken is topicorganisatie iets dat lokaal geregeld moet worden. Meestal is niet van 

tevoren bepaald wat voor onderwerpen er in een gesprek aan de orde zullen komen; 

onderwerpen ontwikkelen zich gedurende het gesprek. Een gespreksdeelnemer kan een 

nieuw onderwerp op verschillende manieren presenteren; hij kan een onderwerp 

presenteren als logisch voortvloeiend uit het voorgaande onderwerp of het presenteren 

als iets dat daarvan los staat. In de meeste gevallen laten mensen een nieuw onderwerp 

zoveel mogelijk aansluiten op de interactie tot dan toe, door bijvoorbeeld een bruggetje 

te slaan met een voorgaand onderwerp. Dit wordt stapsgewijze topicverandering 

genoemd. De spreker kan dan de continuïteit bewaren door bijvoorbeeld dezelfde 

personages te hanteren of door middel van tekstuele samenhang. Echter, als een spreker 

een nieuw topic aansnijdt dat los staat van de voorgaande onderwerp, zal hij zijn 

gesprekspartner daar op attenderen door de topicovergang te markeren (bijv. met 

woorden als  ‘trouwens’).  Dit heet afgebakende topicverandering (Mazeland, 2003).   

 Niet altijd komen in het gesprek onderwerpen terloops aan de orde. Een topic kan 

namelijk ook de reden zijn van een gesprek, bijvoorbeeld wanneer een persoon met 

iemand anders contact opneemt met een bepaalde vraag of mededeling. Sowieso nemen 

mensen zich geregeld voor om tijdens een gesprek een bepaald iets te vertellen. Om zo’n 

topic aan te snijden en te zorgen dat het onderwerp een lopende zaak wordt, kunnen 

gespreksdeelnemers verschillende technieken gebruiken. Ten eerste kan iemand zo’n 

topic presenteren als reden voor contactopname (‘waar ik je voor belde…’). Daarnaast 

kan zo’n topic ingepland worden voor later in het gesprek. Gespreksdeelnemers creëren 
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zo een informele agenda waar ze zich later in het gesprek op kunnen beroepen. Ook kan 

een topic gepresenteerd worden als punt van een lijst die een spreker aan het afwerken 

is. De spreker doet dan een beroep op een lokale agenda.  

 Dat topics de reden zijn om een gesprek te beginnen geldt gedeeltelijk ook voor 

institutionele gesprekken. Veel minder dan in informele gesprekken ontwikkelen de 

ontwerpen zich ‘spontaan’ tijdens het gesprek. Waar in een alledaags gesprek mensen 

meestal van tevoren niet weten waar ze het over zullen hebben, daar staan de 

onderwerpen in een institutioneel gesprek voor het merendeel al vast. Hoewel dat niet 

uitsluit dat ook in deze gesprekken onderwerpen spontaan aan de orde kunnen komen, 

zijn het doel van institutionele gesprekken en de onderwerpen die aan de orde zullen 

komen, vaak bij alle gespreksdeelnemers bekend. Vaak is zelfs van tevoren al min of 

meer te voorspellen wie wat en wanneer gaat zeggen. Meestal is de vertegenwoordiger 

van de institutie degene die een nieuw onderwerp aansnijdt. Dit kan hij/zij bijvoorbeeld 

doen daar naar een agenda te refereren, zoals vaak in vergaderingen gebeurt door de 

voorzitter. Het noemen van een volgend punt op de agenda markeert dan de overgang 

naar een nieuw topic. Voor een interviewer kan het aansnijden van een nieuw onderwerp 

betekenen dat hij een nieuwe vraag stelt. Zelden zal degene die niet de 

vertegenwoordiger is van een institutie zelf een nieuw onderwerp aandragen, omdat dat 

niet passend is bij zijn/haar rol (Mazeland, 2003).  

 

3.3  Data 

Voor dit onderzoek heb ik data verzameld in de jeugdtopsport, namelijk bij het dames 

talenteam HAN Volleybal en de jeugdopleiding van de Rotterdamse voetbalclub Excelsior. 

Om een beeld te schetsen van beide sportclubs, worden achtereenvolgens de 

achtergronden van HAN Volleybal en sportclub Excelsior beschreven. Daarna wordt de 

karakterisering van de gesprekken uiteengezet.  

 

3.3.1.  Karakterisering van de topsportclubs 

HAN Volleybal  

HAN Volleybal is in de zomer van 2008 begonnen als opleidingsinstituut voor jonge 

volleybaltalenten en bestaat uit één team van 12 meiden van 15 tot en met 18 jaar . Het 

team traint ongeveer twintig uur per week op het nationale trainingscentrum Papendal en 

heeft een heel team aan begeleiding om zich heen (mentale trainer, conditietrainer, 

medische begeleiding, sociaal-maatschappelijke begeleiding, diëtisten, fysiotherapeuten 

etc.). HAN Volleybal is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de sportkoepel 

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), NeVoBo 

(Volleybalbond) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het team is opgericht om 

topsport te kunnen combineren met studie of school en bestaat zoals gezegd uit 12 
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speelsters, een hoofdcoach en een assistent-trainer. De hoofdcoach en de assistent-

trainer doen hun werk op professionele basis; ze zijn er fulltime mee bezig krijgen ervoor 

betaald. In de gesprekken is de hoofdtrainer T1 en de assistent-trainer T2.  

 

S.b.v. Excelsior 

Stichting Betaald Voetbal (s.b.v.) Excelsior is een Rotterdamse profvoetbalclub, waarvan 

het eerste team uitkomt op het één na hoogste niveau in het profvoetbal, de Jupiler 

League. Een belangrijk onderdeel van de voetbalclub is de jeugdopleiding, waarin jonge 

talenten vanaf hun zesde of zevende levensjaar worden klaargestoomd voor een carrière 

in het profvoetbal. Per jaar wordt bekeken of de talenten goed genoeg worden bevonden 

om door te gaan naar de volgende stap/het volgende team in de jeugdopleiding. De 

opleiding kent een vrij groot verloop; per jaar kent de opleiding een aantal afvallers en 

instromers. Als de jeugdopleiding tot en met de A-jeugd goed is doorlopen (meestal is de 

speler dan 18/19 jaar), is hij klaar voor het profvoetbal.  

De teams waar ik de data heb verzameld, zijn de C1, B2 en B1. Deze teams 

variëren in leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, waarbij de C1 de jongste spelers herbergt 

en de B1 de oudste. Elk team bestaat uit 16 of 17 spelers, die worden gecoacht en 

getraind door een hoofdtrainer en een assistent-trainer, die dat net als de 

volleybaltrainers op professionele basis doen. Verder maken ook een elftalleider en 

verzorger deel uit van de begeleiding. De gesprekken in de data zijn opgenomen bij drie 

verschillende trainers (in de gesprekken aangegeven met T1, T2 en T3).  

 

3.3.2  Karakterisering van het materiaal  

De data die ik gebruik voor mijn onderzoek bestaan uit evaluatiegesprekken. Dit zijn 

individuele gesprekken die bij zowel het volleybal als het voetbal aan het einde van het 

seizoen door de trainers/coaches gehouden worden met elke spe(e)l(st)er afzonderlijk. 

Doel van de gesprekken is om terug te blikken op het afgelopen jaar en de prestaties die 

de spe(e)l(st)er heeft geleverd. De data zijn opgenomen in april en mei 2009. Ondanks 

het feit dat het bij beide sporten om evaluatieve gesprekken gaat, verschilt het karakter 

van de gesprekken wel iets. 

 Bij het volleybal gaat het om evaluatiegesprekken in breedste zin van het woord. 

In de gesprekken werden, naast de persoonlijke ontwikkeling van elke speelster op 

volleybalgebied, alle mogelijke zaken rondom het team besproken. Dus: huisvesting, 

trainingen, begeleiding, voeding, de combinatie met school etc. Dit had ook te maken 

met het feit dat het het eerste jaar was dat het team draaide. Bij de gesprekken waren 

naast de hoofdcoach en de assistent-trainer, de speelster zelf en één of twee ouders 

aanwezig. De speelster kregen (in de meeste gevallen) direct voor aanvang van het 

gesprek een lijstje met de te bespreken onderwerpen en met persoonlijke 
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verbeterpunten op volleybaltechnisch gebied. Dat lijstje vormde de structurering van het 

gesprek; alle punten werden achtereenvolgens langsgelopen. Er waren geen limieten 

voor de duur van het gesprek. De gesprekken, zes in totaal, varieerden dan ook in tijd 

van een halfuur tot bijna twee uur. Omdat de focus van het onderzoek lag op advisering, 

zijn van de meeste gesprekken alleen die delen van de gesprekken gebruikt, waarbij de 

volleybaltechnische vaardigheden van de speelster werden besproken. Deze focus is 

echter pas tot stand gekomen na een zorgvuldige bestudering van de transcripten van 

gesprekken die wél in hun totaliteit waren getranscribeerd. Het feit dat er in de 

geselecteerde fragmenten geen interactie met de ouders waar te nemen is, heeft ook 

met deze focus te maken. Tijdens de bespreking van de volleybaltechnische 

vaardigheden was namelijk geen (of een minieme) rol voor de ouders weggelegd.   

 Bij het voetbal hadden de gesprekken naast een evaluatief ook een goed/slecht-

nieuws karakter. In de gesprekken kregen de jongens, al dan niet in aanwezigheid van 

hun ouders, te horen of ze al dan niet door waren naar de volgende stap in de 

jeugdopleiding. Ook werden, voor of na de goed/slecht-nieuwsmededeling, de 

voetbaltechnische vaardigheden van de jongens besproken. In de data zijn alleen goed-

nieuwsgesprekken opgenomen, omdat geen toestemming was verleend om slecht-

nieuwsgesprekken op te nemen. Omdat alle gesprekken binnen de teams van de 

jeugdopleiding op één middag gepland stonden, hadden de gesprekken een tijdslimiet 

van maximaal tien minuten. Ook hier kregen de spelers een lijstje waarop hun 

verbeterpunten stonden. Deze werd echter niet altijd vooraf gegeven en werd ook niet zo 

strikt nagelopen als bij het volleybal. Bij het voetbal zijn acht gesprekken opgenomen, 

maar na zorgvuldig luisteren zijn slechts zes gesprekken getranscribeerd. Ook hier is 

rekening gehouden met het feit dat het onderzoek zich focuste op advisering. Dat is ook 

de reden dat niet alle voetbalgesprekken in hun geheelheid zijn getranscribeerd. Dat 

zowel bij het voetbal als het volleybal niet alle gesprekken in hun totaliteit zijn 

getranscribeerd, heeft ook te maken met de omvang van het onderzoek.  

 Over de keuze ten aanzien van de selectie van het materiaal in dit onderzoek, kan 

worden opgemerkt dat die is gemaakt op basis van een aantal criteria. Zoals al even aan 

de orde kwam, is de focus van deze studie, advisering, ontstaan na nauwkeurige 

bestudering van het materiaal. Het corpus liet namelijk zien dat de trainers/coaches veel 

opmerkingen maakten over wat de sporters in de toekomst beter of anders dienden te 

doen. Een andere reden voor deze focus is dat eerdere conversatieanalytische studies 

hebben laten zien dat advisering een complex, soms zelfs problematisch en daarom erg 

interessant interactioneel fenomeen is. De focus van de studie vormde vanzelfsprekend 

de maatstaf voor het selecteren van fragmenten; alleen die sequenties die mogelijkerwijs 

een advies bevatten of een indicatie gaven dat er sprake was van raadgeving door de 

trainer/coach, werden uitgekozen. Dit had automatisch tot gevolg dat de ouders van de 
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sporters in het geselecteerde materiaal weinig voorkwamen. Daarbij kwam dat mijn 

interesse primair lag bij de interactie tussen de trainers/coaches en de sporters zelf, 

mede gezien de geschetste problematiek in de inleiding van deze scriptie. Uit de selectie 

van fragmenten waarin (mogelijkerwijs) een advies verpakt zat, is vervolgens een meer 

specifieke selectie gemaakt waarbij representativiteit in hoe adviezen opgebouwd en 

ontvangen werden het uitgangspunt was. Omdat de reacties van de sporters meer dan 

de vormgeving of opbouw van de adviezen, leidend waren, werden deze als 

structurerend principe gebruikt. Die reacties waren namelijk duidelijk te onderscheiden in 

minimale reacties en reacties die een rol speelden in de totstandkoming van een advies. 

Zo’n duidelijk onderscheid kon niet gemaakt worden in de vormgeving en opbouw van de 

adviezen, die alleen op details verschilden en waarin op hoofdlijnen onvoldoende variatie 

zat om aanknopingspunten te vinden voor een structurering. Zie voor een uitgebreidere 

toelichting op de werkwijze paragraaf 3.4.   

 

3.3.3  Schema’s inhoud en fasering gesprekken  

Om een duidelijker beeld te verschaffen van de inhoud en fasering van de gesprekken, is 

in een schematische weergave uiteengezet hoe de gesprekken in de verschillende 

sporten zijn opgebouwd. De adviessequenties die in de analyse worden gebruikt, zijn 

afkomstig uit het grijs gemarkeerde gebied. 

 

 
Volleybalgesprekken (variërend van +/- 45 tot 80 minuten)  
 
 
OPENING 
 

 
Trainers leggen opbouw gesprek uit  

 
 
 
 
Bespreking 
randzaken 
 
 

 
Trainers/coaches vragen spelers mening te geven over:  

‐ Huisvesting 
‐ Trainingen (inhoud, belasting) 
‐ Wedstrijden (speeldag, reistijd, vervoer) 
‐ Voeding 
‐ Begeleiding (trainers, medisch, mentaal) 
‐ Combinatie school en sport 
 

 
 
 
 
 
Bespreking 
volleybalvaardigheden 
 
 

 
Trainers bespreken de ontwikkeling van de spelers op de volgende punten:  

‐ Service 
‐ Pass 
‐ Blok  
‐ Set up/overnemen 
‐ Aanval 
‐ Verdediging 
‐ Fysiek (blessures, gewicht) 
‐ Mentaal 
 

 
AFSLUITING 
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Voetbalgesprekken (variërend van +/- 4 tot 10 minuten)  
 
 
OPENING 
 

 
Trainers leggen doel gesprek uit 

 
 
 
 
Bespreking wel/niet 
door en goede en/of 
slechte punten speler   

 
Goed- of slecht nieuwsmededeling 
   
                                                                                 
                                                                              
 
Evalueren goede en/of slechte punten speler           Geen vaste volgorde: 

‐ Technische handelingen                              nieuwsmededeling voor, 
‐ Tactisch handelen bij balverlies                   tijdens of na evaluatie  
‐ Tactisch handelen bij balbezit 
‐ Fysiek 
‐ Mentaal 
‐ School/thuissituatie* 

 
*NB Niet alle punten werden één voor één afgewerkt 

 
AFSLUITING 
 

 

 

In het volleybalschema is te zien dat bij de bespreking van de volleybalvaardigheden een 

vast rijtje punten wordt doorgenomen. Deze punten (inclusief evaluatie van die punten) 

stonden zoals aangegeven ook op het papier dat de trainers/coaches aan de speelsters 

gaven. Bij het voetbal kregen de spelers – voor of achteraf - ook een lijst met onderdelen 

en een evaluatie op elk van die onderdelen. Die lijst werd echter tijdens de gesprekken 

niet zoals bij het volleybal punt voor punt afgelopen en is daarom in het schema cursief 

weergegeven.  

 

3.4 Werkwijze 

De gesprekken tussen de coaches en sporters zijn geanalyseerd volgens het stappenplan 

van Pomerantz & Fehr (1997). Dit plan beschrijft een van de manieren waarop 

conversatieanalisten te werk kunnen gaan. Het gaat uit van een werkwijze waarbij eerst 

op globaal niveau naar gesprekken wordt gekeken en vervolgens via een aantal stappen 

naar een gedetailleerde analyse op lokaal niveau wordt toegewerkt. Die stappen bestaan 

achtereenvolgens uit het selecteren van de te onderzoeken fragmenten, het 

karakteriseren van de interactionele handelingen in die fragmenten, het beschrijven van 

de vormgeving van de interactionele handelingen, het bestuderen van de timing van 

beurten en het uiteenzetten hoe in de handelingen bepaalde (institutionele) rollen of 

identiteiten opgesloten liggen.  

 Bij het selecteren van fragmenten kunnen verschillende elementen aan de basis 

staan; het kan gaan om nieuwe fenomenen of bepaalde patronen die in de data terug te 

zien zijn. Omdat al vrij snel na het transcriberen duidelijk was dat advisering een 

belangrijke plaats innam in de gesprekken en dus de focus van mijn onderzoek ging 
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vormen, vormde de aanwezigheid van een advies in een sequentie een voorwaarde om 

een fragment al dan niet te selecteren. Het begrip ‘advies’ heb ik daarbij, zoals in het 

theoretisch kader aangegeven, vrij ruim genomen. Daarna zijn binnen die fragmenten 

globaal de gesprekshandelingen van zowel de coaches als de sporters beschreven en is 

er zoveel mogelijk geprobeerd relaties tussen die handelingen te leggen. Vervolgens 

werd gekeken hoe de handelingen verpakt zijn, dus hoe ze zijn vormgegeven en worden 

overgebracht en welke consequenties de vormgeving van de uitingen heeft op de 

(eventuele) vervolghandeling(en). Als vierde stap is geanalyseerd welke rol de 

beurtwisseling en de plaatsing van uitingen hebben in het fragment. Daarbij ging het 

vooral om de timing van de beurten; hoe heeft de spreker de beurt verkregen en hoe 

plant de spreker het begin en het eind van zijn beurt? Tenslotte is bestudeerd hoe de 

handelingen verband houden met de context en setting van het gesprek. Refereren de 

gespreksdeelnemers bijvoorbeeld door middel van de vormgeving van handelingen of 

door de manier waarop ze hun beurt oppakken naar bepaalde rollen of identiteiten? En 

kunnen er bepaalde (gespreks)rechten en plichten worden afgelezen in het gesprek? 

Door het stappenplan van Pomerantz & Fehr (1997) te volgen is uiteindelijk toegewerkt 

van een globale naar een gedetailleerde analyse.  

 Om een vergelijking te kunnen maken tussen het conversatieanalytisch onderzoek 

en de theorieën uit de sportpsychologische en managementcoachingsliteratuur (zgn. 

Stocks of Interactional Knowledge), is als handvat het artikel van Peräkylä & Vehviläinen 

(2003) gebruikt. In dat artikel bespreken zij vier relaties die er gelegd kunnen worden 

tussen conversatieanalyse en SIKs. Voor een uitgebreide bespreking van die relaties en 

de manier waarop met het artikel is gewerkt; zie hoofdstuk 2.  
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4.  Analyse & resultaten 

 

In deze scriptie staan twee vragen centraal. De eerste vraag is: op welke manieren 

adviseren (top)sportcoaches in evaluatiegesprekken hun sporters en hoe wordt dit advies 

ontvangen? Om deze vraag te beantwoorden, wordt in het eerste deel van deze analyse 

een aantal representatieve fragmenten besproken die de manieren waarop advies wordt 

opgebouwd en ontvangen weerspiegelen. De tweede vraag die aan de basis staat van 

deze scriptie is gekoppeld aan de eerste en luidt als volgt: doen ze dat ‘volgens het 

boekje’ en zo ja, hoe werken deze manieren van coachen in de praktijk? Met ‘volgens het 

boekje’ wordt gedoeld op de in het theoretisch kader aangehaalde sportpsychologische – 

en managementtheorieën over hoe een coach het beste kan communiceren met zijn of 

haar pupil. Om ook op deze vraag een antwoord te geven, wordt in het tweede deel van 

dit hoofdstuk een relatie gelegd tussen de CA-bevindingen en concepten uit de theorieën. 

Dit gebeurt aan de hand van fragmenten waarin een aantal van die concepten naar voren 

komen op manieren die zowel niet als wel stroken met de aanbevelingen uit de 

coachingsliteratuur.  

 
4.1 Opbouw en ontvangst van de adviezen  

In deze paragraaf wordt besproken op wat voor manier(en) trainers/coaches hun pupillen 

adviseren. Omdat vanuit conversatieanalytisch perspectief bezien de uitingen van de 

verschillende gespreksdeelnemers niet los van elkaar gezien kunnen worden en pas 

betekenis krijgen in de interactie, komt in deze paragraaf ook meteen aan de orde hoe 

adviezen door de sporters worden ontvangen. Zoals in het theoretisch kader aan de orde 

kwam, kan de manier van reageren namelijk een rol spelen in hoe mensen adviezen 

opbouwen. In deze paragaaf wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen fragmenten 

waarbij de sporter alleen minimaal reageert op adviezen en fragmenten waar de sporter 

zelf bijdraagt aan de totstandkoming van het advies. 

 

4.1.1 Adviesomgevingen waarin de sporter minimaal reageert 

De volgende drie fragmenten zijn voorbeelden van adviesomgevingen waarin de sporter 

minimaal reageert. Dit houdt in dat hij/zij slechts kort reageert met reacties als ‘hm hm’ 

en ‘ja’, de zogenaamde unmarked acknowledgements die Heritage & Sefi (1992) 

bespraken in hun werk over advisering in gesprekken tussen health visitors en vrouwen 

die voor de eerste keer moeder zijn geworden. Deze unmarked acknowledgements zijn in 

de gesprekken tussen de trainers/coaches en de sporters de meest gebruikelijke reactie 

op een advies. Per fragment wordt besproken hoe de trainer/coach zijn adviezen 

opbouwt. Of en hoe de minimale reacties hierin een rol lijken te spelen zal ook aan de 

orde komen.  
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[Fragment 1  - Voetbaltranscript 1]  
 
74 T1: •h even k↑ijken (.) uuh nah t↑actisch handelen  

75 T1:  uuuh ja de m↑eeste wedstrijden heb je gewoon niet eh voor ons kunnen 

76  doen, 

77 T1:  maar as ik kijk bijvoorbeeld naar balbe↑zit dan ben je gewoon n eh ja  

78  zeg maar n eh >n eh n eh< ja n m↑ug die prikt gewoon (.)  

79 T1:  klaar uit j- je kan de bal krijge je maakt je actie en je kan m gewoon 

80  eh ↑afmaken. 

81 T1:  kijk gwoon gister toevallig weer naar zes tegen zes  

82 T1:  ja daar eh ga je je gewoon opstelle je krijgt de bal en je w↑eet     

83  gewoon dat die bal richting t net moet.  

84 T1:  dus k ben blij dat je ook gewoon doelgericht (.) eh kan handelen.        

85   T1:  maar je moet wel nog wel- je moet die dinge wel gewoon herkennen   

86  zoas die druk zetten en dat soort dingen das  [↑ook belangr ]ijk 

87 S1:                                                 [bal dr↑uk eh-]         

88   T1:  j↑a dus eh da moet j natuuk ook naar eh naar reageren.  

89  (0.4) 

90 T1:  WEDstrijden waarin we de vier vier twee spelen, 

91 T1:  eh volgend jaar k↑an het zo zijn dat de a één ook met vier vier twee  

92  gaat spelen,  

93 T1:  m↑aar je hebt ook in wedstrijden d- dat er t↑actisch gehandeld moet  

94  worden en dat je dat kunt inzien van h↑ee e:hm we kunnen niet meer met 

95  twee spitsen staan want we worden weggespeeld. 

96   T1:  dus dat je daar z↑ellef ↑ook een oplossing voor ga- gaat bedenken.  

97  (0.7) 

98 T1:  ik als trainer ben verantwoordelijk om dat gewoon neer te zetten  

99  maar (.) het is n jullie n volgede stap wnt a één is al richting het        

100    <mannenvoetbal> (>zo moet je t zien<) dn moe je t zelf ook wel een  

101  beetje aan gaan voelen.  

102  (0.3) 

103 T1:  oke,= 

 
In de eerste uiting van dit fragment in r. 74 maakt T1 duidelijk dat hij een verwijzing 

maakt naar een soort van agenda. Hoewel het ‘even kijken’ niet perse hoeft te betekenen 

dat T1 ook daadwerkelijk op het papier met aandachtspunten van S1 kijkt dat hij heeft 

meegenomen, lijkt het er wel op te duiden dat T1 in zekere mate de lijst die hij heeft 

opgesteld als agenda aanhoudt, ook doordat hij het punt ‘tactisch handelen’ noemt, een 

punt dat ook staat op de opgestelde lijst (zie ook hoofdstuk 3, Data & Methode). Doordat 

zijn uiting syntactisch niet compleet is, presenteert T1 het ook daadwerkelijk als een 

‘punt’. De inademing die aan zijn uiting vooraf gaat, maakt ook duidelijk dat hij een 

nieuw topic aansnijdt en dus een nieuw punt creëert waarover hij uit kan gaan weiden.   

In de daarop volgende uiting (r. 75/76) gaat T1 inderdaad door op het punt 

‘tactisch handelen’. Hij schetst de feitelijke situatie zoals die het afgelopen jaar van 
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toepassing was voor S1: ‘uuuh ja de m↑eeste wedstrijden heb je gewoon niet eh voor 

ons kunnen doen’. Hiermee doelt hij op het feit dat S1 een groot deel van het seizoen 

geblesseerd is geweest. Met deze opmerking kadert T1 als het ware zijn volgende 

uitingen in; hij laat zien waar hij wel en geen uitspraken over kan doen en dat zijn 

uitspraken met name gebaseerd zullen zijn op trainingssituaties.   

Vanaf r. 77 komt T1 met een evaluatie van de handelingen van S1 op het punt 

tactisch handelen. Hij uit zijn positieve ervaringen over S1 als het gaat om balbezit, een 

van de onderdelen van tactisch handelen. Hij bestempelt S1 als ‘een mug die prikt’, wat 

hij dus vooral lijkt te baseren op de ervaringen in trainingssituaties. Zijn evaluatie zet S1 

kracht bij met een recent voorbeeld uit die trainingspraktijk (‘kijk gewoon gister weer 

toevallig naar zes tegen zes’, r.81). Met de woorden ‘kijk gewoon gister weer’ impliceert 

T1, net als met de eerdere woorden ‘klaar uit’ (r. 79) en het ‘gewoon’ dat in het 

voorbeeld nog een aantal keer volgt (r. 82 -84), dat hij niet ver hoeft te zoeken om te 

bewijzen dat S1 inderdaad goede dingen doet als het gaat om balbezit en dat hij daartoe 

ook meerdere voorbeelden op kan noemen. Bovendien laat T1 zien dat het 

praktijkvoorbeeld uit r. 81-83 als onderbouwing van zijn evaluatie geldt. Daarnaast 

kadert hij het advies in met dit voorbeeld; hij legt de nadruk op het positieve, waarop het 

te geven advies een logische vervolghandeling is. Zijn positieve opmerkingen sluit T1 af 

met een concluderende opmerking in r. 84, waarin hij zijn genoegen uit over de 

ontwikkeling van S1 (‘dus k ben blij dat je ook gewoon doelgericht (.) eh kan handelen’).  

Vervolgens richt T1 zich in r.85 echter op een punt waarvan hij vindt dat S1 zich 

daar nog op kan verbeteren. Dit doet hij door middel van een herformulering; “maar je 

moet wel nog wel-  je moet die dingen wel gewoon herkennen”. Met zijn formuleringen 

impliceert hij dat S1 momenteel de dingen nog niet herkent, mede doordat T1 het woord 

‘wel’ gebruikt, dat als een soort tegenstelling fungeert ten opzichte van de eerder 

geschetste positieve handelingen van S1. Met het woord ‘gewoon’ lijkt T1 te willen 

aangeven dat deze stap een logische is, het is iets dat hoort bij het worden van een 

goede voetballer. Vervolgens concretiseert T1 zijn advies iets; ‘die dingen’ wordt ‘dingen 

zoals die druk zetten’. Hiermee kleurt hij het advies in; hij laat zien waar S1 aan moet 

denken. Bovendien lijkt hij door middel van het woord ‘die’ te refereren naar de situatie 

die hij eerder schetste waarin hij de handelingen van S1 positief evalueerde (r. 77-83). 

Ook hiermee laat T1 zien dat het gaat om een vervolgstap, een voortzetting van zijn de 

handelingen waar S1 nu al mee bezig is. Verderop in de uiting, maakt T1 het ook weer 

vager doordat hij zegt: ‘en dat soort dingen’. Wanneer T1 het belang van het advies 

onderstreept (‘das ook belangrijk, r. 85), herhaalt S1 in iets andere woorden het 

voorbeeld van T1: baldruk (r. 86). Hiermee laat hij zien het advies gehoord, 

geaccepteerd en zelfs herkend te hebben. S1 geeft hier namelijk mee aan dat hij weet 

waar T1 op doelt als hij het heeft over ‘dat soort dingen’. Deze uiting van S1 lokt een 
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bevestiging van T1 uit, die ook komt in r. 87 (‘ja’) . Daarna breidt T1 zijn advies nog iets 

uit; hij presenteert de volgende stap die S1 moet zetten nadat hij de situatie ‘herkent’ (r. 

88). Hij laat zien dat die stap logisch voortvloeit uit het vorige advies en dat die stap 

erbij hoort; “da moet je natuuk ook naar eh naar reageren”. Met zijn ‘natuuk’ presenteert 

T1 de twee stappen als twee zaken die niet los van elkaar gezien kunnen worden en 

naadloos op elkaar aansluiten, want aan alleen ‘herkennen’ heeft de speler immers niets. 

T1 geeft hiermee aan dat ‘ernaar reageren’ ook noodzakelijk is om de handeling goed uit 

te voeren. Na dit advies van T1 blijft een reactie van S1 uit en een pauze van 0.4 

seconden volgt.  

Na het uitblijven van een reactie aan de kant van S1, concretiseert T1 zijn advies 

door een praktijkvoorbeeld (een wedstrijdsituatie) aan te halen; een die mogelijkerwijs 

volgend jaar kan voorkomen (r. 90-95). Door een dergelijke situatie te schetsen lijkt hij 

het advies verder te willen uitleggen en de speler een beeld voor te willen houden van 

een (mogelijke) toekomstige wedstrijdsituatie. Immers, hij houdt S1 een concrete 

situatie voor; hij schetst een wedstrijdsituatie waarbij het team 4-4-2 speelt, maar om 

moet schakelen, omdat het team wordt weggespeeld. Hiermee kleurt hij zijn punt als het 

ware in. T1 onderstreept met dit praktijkvoorbeeld bovendien de noodzaak van het punt 

‘tactisch handelen’ op het lijstje met punten. T1 presenteert dit voorbeeld namelijk als 

een bewijs dat zich ook in wedstrijden zulke situaties kunnen voordoen en dat tactisch 

handelen daarbij onmisbaar is. Bovendien haalt hij de woorden ‘tactisch handelen’ in r. 

93 nog eens nadrukkelijk aan. Naar aanleiding van de geschetste situatie komt T1 in r. 

96 met een conclusie: ‘dus dat je daar zelf ook een oplossing voor gaat bedenken’. Deze 

conclusie presenteert hij als formulation; hij vat er zijn boodschap mee samen 

(herkennen + reageren = oplossing bedenken) en laat zien hoe S1 de inhoud ervan dient 

te interpreteren. Hij lijkt hiermee te willen toewerken naar het bereiken van 

overeenstemming met S1 over de aanbevolen handeling om zo het topic te kunnen 

afsluiten, want een formulation lokt vaak een reactie uit en kan fungeren als 

topicafsluiter (Gafaranga & Britten, 2004) . Die reactie aan de kant van S1 blijft echter 

uit, en weer is een pauze te zien. 

Na de relatief lange pauze in r. 97 is het topic nog niet afgesloten, maar pakt T1 

zijn beurt weer op in r.98. Hij lijkt zijn advies vervolgens te verantwoorden/legitimeren 

doordat hij verwijst naar zijn eigen functie (‘ik als trainer’). Deze verantwoording 

/legitimering produceert T1 wellicht als gevolg van het uitblijven van een reactie van S1. 

T1 zou dat namelijk kunnen opvatten als teken van weerstand (Heritage & Sefi, 1992; 

Silverman, 1997). Met zijn uiting “ik als trainer ben verantwoordelijk om dat gewoon 

neer te zetten” neemt T1 iets van de zwaarte van het advies weg en laat hij zien dat niet 

alle verantwoordelijkheid voor het bedenken van tactieken op de spelers aankomt, maar 

dat hij zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Met het ‘gewoon’ laat hij zien dat het een 
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vanzelfsprekendheid is dat hij degene is die vooraf de opstelling en tactiek bepaalt, maar 

met het woord ‘maar’ impliceert T1 dat het tijdens de wedstrijd (deels) aan de spelers is 

oplossingen te bedenken wanneer die tactiek/opstelling niet lekker loopt. Hij onderbouwt 

zijn opmerkingen over verantwoordelijkheid – en daarmee zijn adviezen -  door te 

zeggen dat de A1 (het team waar S1 volgend jaar komt te spelen) een stap richting het 

mannenvoetbal is; datgene wat - als het goed is - het uiteindelijke doel is van de speler. 

De woorden ‘zo moet je ’t zien’ (r.100) onderstrepen de legitimeringsfunctie van deze 

uitingen. Immers, hiermee plaatst T1 het advies in een context; de woorden 

benadrukken hoe S1 de uitingen dient te interpreteren. Bovendien haalt hij hiermee weer 

iets van de zwaarte van het advies weg. T1 impliceert dat als S1 de stap richting dat 

mannenvoetbal wil zetten, het zelf bedenken van oplossingen er bij hoort en dus zelf “t 

ook wel een beetje moet gaan aanvoelen” (r. 100/101). Met de woorden ‘een beetje’ 

verzacht T1 echter zijn opmerking; het is met andere woorden nog niet echt het 

mannenvoetbal, maar slechts een stap in de richting daarvan. Bovendien geeft hij 

hiermee aan dat het een stap op weg naar de eerder genoemde adviezen is. Hij 

suggereert namelijk dat ‘aanvoelen’ een soort voortraject is van het daadwerkelijk 

aanpassen van handelingen.  

Een reactie van S1 blijft weer uit na deze legitimering, waarna T1 in r. 103 op een 

licht vragende toon ‘oke’ zegt Hiermee lijkt hij te willen aangeven dat het iets is waar S1 

op voort moet bouwen; een soort concluderende opmerking. Hoewel het dit strikt 

genomen niet is, lijkt T1 het woord te gebruiken als een opmerking waarmee hij het topic 

samenvat. Het ‘oke’ bevat geen nieuwe informatie meer en zou daarom kunnen fungeren 

als afsluiting van het onderwerp (Howe, 1991). Hoewel dit normaliter een vergelijkbare 

reactie (een zgn. acknowledgement token; een overeenstemmend tweede paardeel) van 

S1 zou moeten uitlokken om het onderwerp definitief af te sluiten, wacht T1 echter niet 

tot S1 dit inderdaad beaamt, maar gaat hij meteen door met het volgende onderwerp 

(niet opgenomen in het transcript). Omdat S1 geen stelling meer neemt (of in dit geval: 

kan nemen) ten opzichte van de vertelling van T1, is er geen sprake van sequentiële 

overeenstemming over hoe er met het vertelde omgegaan zal worden (Mazeland, 2003). 

Omdat een reactie van S1 uitblijft, is het onderwerp niet afgesloten middels een 

interactioneel proces waarin de gesprekspartners samenwerken, zoals dat normaal 

gesproken het geval is.  

Dit fragment laat zien dat er een aantal stappen lijkt te zijn die zich in de 

omgeving waar een advies ontstaat, voordoet. Eerst haalt T1 een punt aan van de lokale 

agenda waardoor hij een omgeving schept dat punt uitgebreid te gaan bespreken. 

Daarna schetst hij de persoonlijke omstandigheden van S1 (blessure) die een rol kunnen 

hebben gespeeld in de ontwikkeling van S1. Vervolgens geeft hij een evaluatie van de 

vaardigheden van S1 op het gebied van tactisch handelen. Daaruit presenteert hij een 
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logische vervolgstap (‘je moet die dingen wel gewoon herkennen’, r. 85) die op zichzelf 

ook weer een vervolgstap kent (‘daar moet je natuurlijk ook naar reageren, r. 88). 

Vervolgens haalt hij een praktijksituatie aan om zijn advies te concretiseren en vat hij 

zijn boodschap nog eens samen, waarna hij nog een verantwoording/uitleg geeft bij zijn 

advies. Hieruit blijkt dat advies niet slechts één simpele formulering is, maar een 

complexe handeling die bestaat uit meerdere stappen. Dat die stappen bijna allemaal 

deel lijken uit te maken van het advies, blijkt uit het feit dat de verschillende onderdelen 

van het advies lexicaal aan elkaar gekoppeld zijn (bv. ‘je moet  die dingen wel gewoon 

herkennen’, ‘dus dat je daar zelf ook een oplossing voor gaat bedenken’). Daarnaast zijn 

de verschillende stappen onderdeel van een samenhangend betoog; de praktijkschets en 

de formulation uit dit fragment, zijn bijvoorbeeld stappen die gezet worden om de 

eerdere stappen kracht bij te zetten en te illustreren. Dit geldt ook voor de legitimering. 

Hoewel T1 deze stappen in principe ook weg zou kunnen laten, kunnen ze niet los 

worden gezien van de eerdere stappen en maken ze dus ook onderdeel uit van het 

advies. 

 Dat de trainer deze stappen (praktijkschets, formulation en legitimering) gebruikt, 

zou een gevolg kunnen zijn van het uitblijven van reacties aan de kant van S1. Het zou 

namelijk zo kunnen zijn dat T1 de minimale reacties van S1 opvat als een teken van 

weerstand van S1 (zie ook Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997), zeker omdat hij S1 

meerdere malen de gelegenheid lijkt te bieden een reactie te geven en er dan geen 

reactie volgt. Daardoor zou T1 zich genoodzaakt kunnen voelen zijn advies verder uit te 

leggen en te verantwoorden.  

 

In het volgende fragment lijkt een aantal vergelijkbare ‘stappen’ waar te nemen in de 

omgeving waar zich het advies voordoet. Ook hier is sprake van het verder uitleggen en 

onderbouwen van de adviezen door de trainer. Hoewel ook hier de reacties minimaal zijn, 

lijkt dit voor de trainer hier echter níet per se de aanleiding te zijn zijn advies uit te 

breiden, omdat hij zijn beurten zonder pauzes direct op elkaar laat aansluiten en de 

speler amper gelegenheid gunt op de adviezen te reageren.  

 

[Fragment 2 – Voetbaltranscript 1] 

52 T1:  eh voor de rest heb je n paar goeie passeerbewegingen in huis (.)  
53  dat w↑el (.) maar je moet dat vari↑eren,=  

54 T1: =je kan dan n[iet (.) ] met één ndzelfde beweging elke keer doen 

55 S1:                [>ja dt< ] 

56 T1:  (.) snap je, 

57 S1:  hm hm= 

58 T1:  =je komt l↑aat op gang ma t mom↑ent dat je voorb:ij je speler bent ja 

59  dan ben je ook weg (.) weet je en dan komt t  

60  (.) 
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61 T1:  dan leg je de bal of te veel naar de linkerkant of te veel naar de   

62  rechterkant  

63 T1:  en as je te veel naar de rechterkant zit zit je t↑egenstander dr bij 

64  en kan ie de bal onderscheppen=  

65 T1: =en zeker als je volgend jaar denkt aan eh ja onder de n↑egentien,= 

66 S1:  =hm hm= 

67 T1:  =ja die zijn altijd n stapje verder en daar moet je wel rekening mee   

68  houden. 

69 T1:  oke,= 

 

In r. 52 begint T1 over de passeerbewegingen van S1. Hoewel dit punt niet direct op de 

lijst met punten staat die op papier is vastgelegd, lijkt ook deze uiting te worden 

gepresenteerd als een vervolg op een rijtje met punten dat T1 afwerkt, doordat hij de 

woorden ‘eh voor de rest’ gebruikt.  Hiermee koppelt hij zijn uiting aan zijn vorige beurt, 

waarin hij S1 vertelt dat hij te veel stil staat en meer de ruimte moet zoeken.  Het zou 

kunnen zijn dat ‘de passeerbewegingen’ waar T1 het over  heeft, tezamen met het punt 

over te veel stil staan, binnen een overkoepelend punt vallen dat wél op papier staat. 

Echter, dit punt wordt niet zoals in het vorige fragment het geval was, ‘los’ 

gepresenteerd, omdat T1 meteen met een oordeel komt over de passeerbewegingen van 

S1. Het gaat hier dus om een syntactisch wél complete zin, waardoor T1 het punt niet 

aankondigt, zoals het geval was in voorgaand fragment. Hij komt hier dus onmiddellijk 

met een evaluatie. Die evaluatie is positief van aard (‘goeie passeerbewegingen’, r. 52).  

Toch lijkt T1 met zijn ‘dat wel’ in r. 53 te anticiperen op een mogelijk punt dat zich 

leent voor advies. Dit punt volgt ook vrijwel meteen in r.53, waarin T1 aangeeft dat S1 

zijn bewegingen moet variëren. Hiermee geeft hij zijn pupil dus een advies mee. 

Onmiddellijk voegt T1 daar een uiting aan toe, waarmee hij in andere bewoordingen zijn 

uiting uit r. 53 herhaalt en zijn advies concretiseert: ‘je kan dan niet (.) met één ndzelfde 

beweging elke keer doen’. Deze uiting fungeert bovendien als account (Buttny, 1993); T1 

legt hier namelijk uit dat zijn advies ergens op gebaseerd is en waarom hij het geeft. 

Daarmee legitimeert hij dus zijn advies. Doordat T1 zijn uiting onmiddellijk zonder pauze 

laat aansluiten op zijn vorige, krijgt S1 amper de kans om op de eerdere uiting van T1 te 

reageren, alhoewel S1 dat wel doet in overlap met de uiting die T1 meteen op zijn eerste 

advies laat aansluiten. Hier is sprake van post-continueringsoverlap; S1 wil (als logisch 

vervolg op de uiting in r. 53) reageren, maar T1 begint alweer een nieuwe beurt. Het lijkt 

zelfs of S1 uitgebreider wil reageren dan alleen met een ongemarkeerde erkenning (‘ja’), 

doordat hij er nog iets achteraan lijkt te willen zeggen (‘ja dt’). Echter, hier krijgt hij niet 

de gelegenheid voor, aangezien T1 door gaat met zijn uiting in r. 54, waarin hij de uiting 

uit r. 53 verder lijkt te willen uitleggen. Hij vraagt dan ook expliciet aan S1 of hij snapt 

wat T1 bedoelt met zijn uitleg (‘snap je’, r. 56). Deze vraag lokt een bevestiging van S1 

uit, die dan ook volgt in r. 57. Doordat T1 zijn vraag op deze manier formuleert, krijgt S1 
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ook niet de kans meer om uitgebreider te reageren, te meer omdat T1 in r. 58 meteen – 

zonder enige kleine pauze - doorgaat met een nieuwe beurt. In de conversatieanalyse 

wordt dit laatste ook wel latching genoemd (Hutchby & Wooffitt, 1998).   

In die nieuwe beurt schetst T1 vanaf r. 58 tot en met r.64 de situatie die op S1’s 

passeerbewegingen van toepassing is en zoals die zich (schijnbaar) vaak in de wedstrijd 

voordoet. T1 beschrijft de situatie in ieder geval alsof het altijd op een dergelijke manier 

gaat, doordat hij zijn uitingen presenteert in de jij-vorm en werkwoorden in de 

tegenwoordige tijd gebruikt (bv. ‘je komt laat op gang’, r.58; ‘dan leg je de bal’ r.61). T1 

laat op deze manier niet doorschemeren dat het zijn visie is (immers, hij zegt niet ‘ik 

denk’ of ‘ik vind’), maar dat het iets is dat altijd en over het algemeen op deze manier 

gebeurt. Daarmee presenteert hij de uitingen waarin hij de passeerbewegingen van S1 

beschrijft, als vaststaande feiten. De schets dient als illustratie van wat S1 op dit 

moment nog verkeerd doet en fungeert eveneens als onderbouwing; hij geeft er impliciet 

mee aan waarom hij dit advies geeft. Hetgeen S1 nog niet helemaal goed doet, wordt in 

de beschrijving nog eens benadrukt, doordat T1 zegt: ‘en dan komt t’ (r.59). Deze uiting 

volgt op een voornamelijk positieve evaluatie van S1’s bewegingen (r. 58-59), waardoor 

T1 daarmee een soort van contrast lijkt te leggen. Hierdoor geeft hij ook het belang aan 

van de volgende opmerking. Inderdaad volgt dan een uiting waarin T1 uitlegt wat S1 nog 

niet goed doet en dus nog kan verbeteren (‘dan leg je de bal of te veel naar de linkerkant 

of te veel naar de rechterkant’, r.61/62). In r.63/64 legt T1 de reden van zijn opmerking 

uit: als S1 te veel naar de buitenkant gaat, dan kan de tegenstander de bal 

onderscheppen en lijdt het team dus balverlies. Ook hier produceert T1 dus een account 

die zijn opmerkingen verantwoordt en waarmee hij laat zien dat zijn punt ergens op 

gebaseerd is (Buttny, 1993).  

Tenslotte voert T1 in r. 65, 67 en 68 nóg een argument aan om het belang van 

het advies te onderbouwen en dus aan S1 duidelijk te maken waarom hij het advies 

geeft. Hij maakt S1 namelijk duidelijk dat hij de handelingen beschreven in het advies 

volgend jaar goed kan gebruiken (‘en zeker als je volgend jaar denkt aan eh ja onder de 

n↑egentien, r. 65), wat voor S1 van belang is als hij weer een stap verder wil met zijn 

opleiding. T1 lijkt dit perspectief op de toekomst in te zetten als een middel om de reden 

van zijn advies uit te leggen; het fungeert dus als account (Buttny, 1993). S1 reageert in 

r.66 met ‘hm hm’, nog voordat T1 die uiting eigenlijk helemaal heeft afgemaakt, en laat 

daarmee zien dat hij luistert naar wat T1 zegt. S1 lijkt al te begrijpen waar T1 op doelt, 

maar voor de volledigheid maakt S1 het punt dat hij wil maken in r. 67 toch af . Hij geeft 

nog eens uitleg voor zijn uiting in r. 65 doordat hij zegt ‘die zijn al een stapje verder’ en 

maakt zijn punt/advies nog expliciet met de woorden ‘daar moet je wel rekening mee 

houden’, waarmee hij zijn advies nog eens benadrukt.  
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Het ‘oké’ dat T1 in r. 68 produceert, lijkt ook hier weer te fungeren als een 

concluderende opmerking, die tegelijkertijd aangeeft dat S1 met de besproken punten 

verder aan de slag kan, zoals dat ook het geval was in het eerste fragment. Het woord 

bevat geen nieuwe informatie meer kan dus fungeren als afsluiter. Ook in deze afsluiting 

krijgt S1 geen gelegenheid meer te reageren, doordat T1 weer onmiddellijk, zonder 

pauzes, doorgaat met zijn verhaal. Wederom komt de afsluiting van het topic niet tot 

stand doordat de gesprekspartners samenwerken in een interactioneel proces, maar doet 

T1 dit in zijn eentje. Dit wijkt af van de manieren waarop gesprekspartners normaliter 

een onderwerp afsluiten; middels aangrenzende paren waarvan het tweede paardeel in 

overeenstemming is met het eerste. In dit fragment ontbreekt, net als in het eerste, een 

tweede paardeel, zodat er geen sequentiële overeenstemming is bereikt.  

In dit fragment leek de adviesomgeving te bestaan uit vergelijkbare stappen als in 

fragment 1. Wat hier echter opvalt, is dat T1 hier S1 amper de kans geeft te reageren op 

zijn adviezen doordat hij zijn beurten naadloos op elkaar aan laat sluiten. Dit zie je aan 

de latching in het transcript (gemarkeerd door het symbool ‘=’), wat erop wijst dat er 

geen waarneembare stilte is tussen opeenvolgende beurten. Toch concretiseert T1 ook 

hier zijn advies en verantwoordt hij het, wat erop duidt dat het zeker niet uitzonderlijk is 

dat de trainers hun adviezen op deze manier opbouwen. Dit lijkt er dus op te wijzen dat 

er niet perse interactioneel een aanleiding hoeft te zijn om een advies te concretiseren of 

te onderbouwen. Immers, doordat de trainer de speler weinig gelegenheid geeft te 

reageren lijkt hij ook geen rekening te houden met eventuele weerstand en kan die 

weerstand geen reden zijn voor een verantwoording of concretisering.  

 

Dit statement lijkt bevestigd te worden in het volgende volleybalfragment. De trainer lijkt 

hier namelijk al voordat hij daadwerkelijk met het advies komt, een concretisering en 

onderbouwing van het advies te geven.  

 

[Fragment 3 – Volleybaltranscript 5] 

 

3 T1: uu:h we hebbe t ingedeeld naar de zes onderdelen van volleybal 

4 T1: >service pass set-up aanval blok verd↑ediging< en nog wat fysiek      

5     mentaal en w op t persoonlijke vlak. 

6 T1: j hebt een H↑ARstikke moeilijke service ontwikkeld in e:h °de laatste  

7  tijd° 

8 T1:  •h en ehm (.) want je kan ↑echt (.) retemoeilijk zijn s echt knap, 

9  (0.4) 

10 T1:  en eh je moet nou ↑ook uh wat je nu moet kunnen >want hij wil wel s n  

11  keer f↑out gaan< uh steeds minder overig[ens] steeds meer controle   

12 S5:                                            [ja ] 

13 T1:  maar t moet ↑ook n moment kunnen zijn van (0.4) (start waarv p de team 
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14  kant)  

15 T1:  ik moet nou een zeekre [ser]vice hebben ga maar serveren  

16 S5:                           [ja ] 

17 T1:  en dan hebbe we t goed  

18 S5:  hm hm 

19 T1:  d:at is de volgende stap  

20  S5:  ja 

 

Hoewel in dit fragment de trainer niet expliciet aankondigt dat de service het punt op de 

agenda is dat hij gaat behandelen, volgt de uiting in r.6 op een uitleg van T1 dat hij alle 

onderdelen van het volleybal gaat bespreken (r. 3-5). Hierbij noemt hij service als eerste 

onderdeel. Dit geeft T1 de gelegenheid het onderdeel service te bespreken, zonder nog 

een expliciete verwijzing naar de agenda te maken. Omdat hij de service niet aankondigt 

middels een syntactisch incomplete zin, presenteert hij dit onderdeel niet meer als punt. 

In plaats daarvan geeft T1 meteen zijn positieve evaluatie over de service van S5: ‘j hebt 

een h↑arstikke moeilijke service ontwikkeld in e:h de laatste tijd’ (r.6). Vervolgens lijkt 

de trainer verder te gaan met een volgend punt (‘en ehm’, r.8), maar hij hapert en 

herformuleert zijn woorden. In eerste instantie lijkt hij zijn evaluatie uit r. 6 te willen 

onderbouwen en dus een account te produceren waarmee hij de reden van zijn evaluatie 

uitlegt (Buttny, 1993), omdat hij het voegwoord ‘want’ (r.8) gebruikt. Dit duidt namelijk 

op een causale relatie tussen zijn twee uitingen. Hoewel hij zijn uiting dus presenteert als 

onderbouwing, is het herhalen van de uiting in r. 6 wat hij in feite doet. Hij versterkt die 

uiting door de term ‘retemoeilijk’ te gebruiken en daar ook nog eens nadruk op te 

leggen. Wat volgt is een compliment, waarmee de trainer de speelster looft voor haar 

ontwikkelde service. De trainer maakt hier gebruik van Extreme Case Formulations 

(ECF’s) (‘retemoeilijk’ en ’s echt knap’) waarmee hij de speelster lijkt te willen overtuigen 

van de rechtvaardigheid van zijn statements. ECF’s worden namelijk vaak gebruikt in 

situaties waar de spreker zich geconfronteerd voelt met een mogelijke sceptische 

ontvangst van zijn opmerkingen (Pomerantz, 1986). Mogelijk loopt T1 hiermee vooruit op 

wat komen gaat; een kritische opmerking/advies waaruit blijkt dat de speelster nog wel 

wat kan verbeteren. De trainer lijkt de speelster duidelijk te willen maken dat zij niet 

moet twijfelen aan haar servicekwaliteiten. De ECF’s lijken dus te fungeren als een 

verzachting van het te geven advies, want ze plaatsen de aankomende uitingen in 

context; de trainer laat zien dat wat S5 momenteel niet slecht is, maar dat wat komen 

gaat slechts een vervolgstap is, niet iets dat S5 fundamenteel anders moet doen.  

Inderdaad volgt vanaf r. 10, na een korte pauze, de volgende stap die S5 volgens 

T1 moet/kan zetten. Doordat T1 de uiting door middel van het voegwoord ‘en’ koppelt 

aan zijn uitingen in r. 6, 7 en 9, laat hij zien dat de opmerking die hij gaat maken een 

vervolg is op de in die regels beschreven handelingen van S5, in plaats van iets dat ze 
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zou moeten veranderen, omdat dat ze dat nu niet goed doet. Hij presenteert de te 

nemen handeling dus niet zozeer als een fout die S5 eruit moet halen, maar om een stap 

die ze moet zetten om een nog betere volleybalster te worden. Voordat T1 echter 

daadwerkelijk met het punt komt dat hij lijkt te willen maken, gebeurt er een aantal 

dingen die erop wijzen dat T1 niet onomwonden komt met de stap waarvan hij vindt dat 

S5 die moet zetten. Ten eerste herformuleert hij zijn uiting; ‘en eh je moet nou ook’ 

verandert hij in ‘uh wat je nu ook moet kunnen’. Daarnaast produceert hij een account: 

‘want hij wil wel s n keer fout gaan’. Daarmee geeft hij een onderbouwing voor zijn 

kritische punt; zijn advies is ergens op gebaseerd en er is blijkbaar reden voor 

verbetering (Buttny, 1993). Vervolgens verzacht hij deze account echter ook weer door 

aan te geven dat de service steeds minder fout gaat (‘uh steeds minder overigens steeds 

meer controle’, r.11). Dit wordt door de speelster beaamd in overlap (‘ja’, r.12). 

 In r. 13 komt T1 dan uiteindelijk met het punt dat hij lijkt te willen maken. Hij 

maakt echter zijn eerdere uiting ‘wat je nu ook moet kunnen’ niet af, maar start weer 

een nieuwe uiting: ‘maar het moet ook n moment kunnen zijn van…’. Met het ‘maar’ 

suggereert T1 een tegenstelling met zijn eerdere uitingen uit r. 10/11 (‘want hij wil wel s 

n keer fout gaan’), waarmee hij aangeeft dat het die uiting is waar S5 aan moet werken. 

Door de manier waarop hij de uiting in r. 13 formuleert, haalt T1 de verantwoordelijkheid 

van de uit te voeren handeling weg bij de speelster, omdat hij het woord ‘jij’ of ‘je’ in zijn 

formulering vermijdt en haar niet direct aanspreekt. Hij maakt de formulering meer 

algemeen geldend doordat hij het over ‘het’ heeft. Dit maakt dat de speelster zich ook 

minder aangesproken zou kunnen voelen op het kritische punt/advies. Hierna volgt een 

korte pauze die er ook op duidt dat de trainer niet onomwonden met een advies komt. 

Wanneer de trainer zijn uiting in r.15 af maakt, verplaatst de trainer zich in het 

perspectief van de speelster door in de ‘ik’-vorm te gaan spreken: ‘ik moet nou een 

zeekre [ser]vice hebben ga maar serveren’. Toch blijft deze manier van presenteren vrij 

algemeen; het zou immers om elke willekeurige speelster uit het team kunnen gaan. Hij 

schetst een potentiële wedstrijdsituatie om haar duidelijk te maken waar hij op doelt. 

Hiermee geeft hij tegelijkertijd met het advies dus ook meteen een concretisering; met 

het presenteren van de stap die S5 moet zetten legt hij haar meteen een 

wedstrijdsituatie voor waarin zij de stap kan toepassen. S5 lijkt met haar ‘ja’ in overlap 

aan te geven dat ze door heeft waar T1 op doelt (r.12). 

In r. 17 komt T1 met een evaluerende opmerking ‘en dan hebbe we t goed’, dat 

lijkt te fungeren als topicafsluiter. Met dergelijke evaluerende, samenvattende 

opmerkingen kunnen gespreksdeelnemers namelijk aansturen op de afsluiting van een 

topic (Howe, 1991). Met deze opmerking wijst T1 door de meervoudsvorm van het 

werkwoord en het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ bovendien op het gezamenlijke van 

het advies dat hij net heeft geuit; het is iets waar zowel trainer als speler als de 
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medespelers (ofwel ‘het team’) baat bij hebben(/heeft). Ook hier  volgt een bevestiging 

van S5 (‘hm hm’), waarna T1 nogmaals benadrukt dat S5 al op de goede weg zit, maar 

nog een stapje extra kan maken (d:at is de volgende stap, r 19). Ook dit presenteert hij 

als onderdeel van het advies. De uiting is eveneens een concluderende opmerking die als 

functie topicafsluiting heeft. Tenslotte reageert S5 in r. 20 met een acknowledgement 

token (‘ja’), waarmee het topic lijkt te zijn afgesloten. Immers, deze reactie bevat geen 

nieuwe informatie meer en kan daarom ook fungeren als afsluiter (Howe, 1991).  

Ook in dit fragment is te zien dat advies zorgvuldig wordt opgebouwd en bestaat 

uit meerdere onderdelen die vergelijkbaar zijn met die in fragment 1 en 2. Waar in 

fragment 1 het uitblijven van reacties voor de trainer aanleiding leek zijn advies verder 

uit te leggen en te verantwoorden, lijkt de trainer in dit fragment al vooraf uit te gaan 

van een soort van weerstand, doordat hij nog voordat hij daadwerkelijk de speelster 

heeft verteld welke stap zij kan/moet zetten, een aantal technieken gebruikt om het 

advies te verzachten en te veranderen (bijv. ECF’s, haperingen, accounts). Ook hier 

lijken het niet de reacties van de speelster te zijn die aanleiding geven het advies te 

verantwoorden of te verzachten, omdat dit al gebeurt voordat daadwerkelijke een advies 

is gegeven.  

 

4.1.1 Adviesomgevingen waarin de sporter bijdraagt aan de adviesopbouw  

Zoals aangegeven, is het in de trainer/coach-sportergesprekken, net als in het 

theoretisch kader aangehaalde settings (Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997) heel 

gebruikelijk dat er door de sporter minimaal op adviezen gereageerd wordt. In de 

volleybalgesprekken zijn echter ook omgevingen, waarin de sporter zelf een rol speelt in 

de totstandkoming van het advies. Ook voor deze fragmenten geldt dat de opbouw van 

de adviezen en de rol die de reactie van de sporter daarin lijkt te spelen in deze 

paragraaf worden besproken. 

 

[Fragment 4 - Volleybaltranscript 4] 

6 T1:  s↑ervice (.) we gaan even alles na  

7 T1:  s↑ervice veranderd van sp↑in naar j↑umpfloot (.)  

8 T1:  en da doe je st↑eeds beter  

9 S4:  ja 

10 T1:  hoewel r af n toe nog wel es iets te veel vaart in de bal wil          

11  zitten  

12 S4:  ja  

13  (0.5) 

14 T1:  •h en da moet je even [ n] daar moet je even a-  [aan werken] 

15 S4:                         [ja]                      [ja da heb ]k toen ook   

16  met j↑eugd n gesprek over gehad he k moet gewoon k heb gwoon ook nog 
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17  e:h (.) met dat k veel te ver voorover stuit en dat ik mn arm heemaal 

18  door[sla] 

19 T1:        [ja ]  

20 S4: en dan [(ga ik) spinnen] 

21 T1:        [tis eiglijk maa]r een h↑ee:l fijn (aanrakinkje) as je g↑oed      

22  springt e[n naa]r voren springt is t ma ((maakt klikgeluid met tong)) 

23 S4:             [en eh]  

24 S4:  n ja ik ga dr nu ook echt heel hard op trainen dat ik eh gwoon eerst 

25  uit st↑and en dan (eergistre) von k ook fijn dat ik dan drna met een  

26  klein sprongetje [ en] toen ging t ook goed en (.) gewoon rechtop  

27 T1:                     [j↑a]  

28 S4:  blijven ↑en 

29 T1:  ja g[ewoon op focussen] 

 

 In r. 6 is te zien dat T1 door middel van het woord ‘service’ weer refereert naar de lokale 

agenda; de lijst met de te bespreken punten binnen het onderdeel ‘volleybal’. Hij 

presenteert deze uiting als een syntactisch niet complete zin, als een punt dat onderdeel 

is van een opsomming. Dat dit een van de vele punten is die worden besproken, 

benadrukt T1 door de uiting ‘we gaan even alles na’, waarmee hij laat zien dat er nog 

meer punten worden besproken die op de lokale agenda staan. Door ‘service’ aan te 

halen creëert hij voor zichzelf een omgeving die gelegenheid biedt over dat punt uit te 

weiden.  

In r. 7 geeft T1 aan dat de service van S4 het afgelopen seizoen is veranderd van 

‘spin’ naar ‘jumpfloat’. Hiermee geeft T1 aan dat S4 een stap in haar ontwikkeling heeft 

gemaakt; ze heeft zich immers een andere techniek voor haar service aangeleerd. 

Bovendien laat T1 zien dat wat hij nog meer gaat zeggen, betrekking heeft op de service 

die ze nu hanteert (jumpfloat) en zijn evaluatie/advies daarop is gebaseerd. In r.8 geeft 

T1 zijn evaluatie over de nieuwe servicetechniek van S4: ‘en da doe je st↑eeds beter’. Hij 

schetst dus een positieve ontwikkeling, maar gaat daar verder niet op in. Door middel 

van een conintinueerder laat S4 in r.8 vervolgens zien dat ze volgt wat T1 zegt en dat hij 

door kan gaan met zijn verhaal.   

Dat de nieuwe service van S4 echter nog niet volmaakt is, geeft T1 aan in 

r.10/11, waarin hij zijn positieve evaluatie nuanceert: ‘hoewel r af n toe nog wel es iets 

te veel vaart in de bal wil zitten’. T1 geeft hiermee aan dat er wel degelijk nog ruimte is 

voor verbetering en waar die verbetering dan te halen is. Dit wordt bevestigd door S4 in 

r.12 met ‘ja’. De tekortkoming die T1 beschrijft in de nuancering (‘iets te veel vaart in de 

bal’) is in dit fragment het punt waar T1 graag zou zien dat S4 een stap maakt. Dit 

maakt hij duidelijk door expliciet te maken dat S4 ‘daar even aan moet werken’ (r.14). 

Ook hier gaat het vertellen van die stap weer niet onomwonden; T1 haalt diep adem en 

hapert bij het uiten van de zin. Bovendien verzacht hij zijn uiting door middel van het 



 59

woord ‘even’, dat impliceert dat het voor de speelster niet veel inspanning hoeft te 

kosten de handeling te verbeteren en dat het wellicht een punt is dat minder zwaar 

weegt voor de trainers.  

Nog voordat T1 is uitgesproken, reageert S4 op het advies met een minimale 

respons (‘ja’, r.15). Dit duidt erop dat ze weet waarover de trainer het heeft, wellicht 

omdat ze het er al eerder over gehad hebben. Dat dit punt inderdaad al aan de orde is 

geweest, geeft S4 aan in de uiting die ze deels in overlap produceert: ‘ja da heb k toen 

ook met j↑eugd n gesprek over gehad’ (r 15/16), waarbij ze met ‘jeugd’ doelt op het 

Nederlands jeugdvolleybalteam. S4 laat zien dat ze zelf (wellicht als gevolg van het 

eerdere gesprek) de oorzaken van haar tekortkomingen kan aanwijzen, in dit geval ‘dat 

ik te veel voorover stuit’ en ‘dat ik m’n arm helemaal doorsla’ (r.17/18). In eerste 

instantie lijkt ze meteen zelf met een concretisering van het advies te komen (‘k moet 

gewoon’, r.16), maar ze herstelt zich en herformuleert haar uiting, wellicht omdat ze zich 

realiseert dat de uiting niet passend is in de context. Met die herformulering lijkt ze te 

laten zien dat het niet aan haar is hier opmerkingen over te maken, maar dat dat de taak 

van de trainer is. Ze oriënteert zich hier dus naar de institutionele rol van de trainer als 

degene die vertelt wat een speelster moet verbeteren en daarmee naar de 

asymmetrische relatie tussen trainer en sporter. Uit eerder onderzoek naar asymmetrie 

in institutionele gesprekken (Drew, 1991; Heritage & Robinson, 2006) bleken dit soort 

oriëntaties van cliënten naar taken en rollen vaker voor te komen.  

In de herformulering die ze maakt, gaat S4 in op wat ze fout doet. Met het woord 

‘gwoon’ lijkt ze aan te geven dat het haar geen moeite kost de tekortkomingen te 

benoemen en dat ze zich er bewust van is. T1 bevestigt haar in overlap (r. 19). Hoewel 

S4 in r. 20 haar uiting nog lijkt te willen afmaken, lijkt T1 in r.21 de touwtjes weer in 

handen te willen nemen. Hij doet dit in overlap met wat S4 als resultaat van haar 

tekortkomingen beschrijft; ‘en dan ga ik spinnen’. Mogelijk verwachtte T1 die uiting niet 

meer en was hij daarom begonnen met een nieuwe beurt, zogenaamde  

postcontinuerings-overlap (Mazeland, 2003). 

Hoewel S4 al deels zelf heeft aangegeven wat de oorzaken zijn van haar 

tekortkomingen en daarmee eigenlijk een deel van de taak van de trainer uit handen lijkt 

te nemen, gaat T1 in r. 21 toch nog verder met het concretiseren van zijn advies. Hij 

geeft namelijk aan hoe ze de slag wél dient te maken. Hij presenteert zijn uitingen als 

informatie die voor iedereen geldt, door te stellen dat ‘het maar een klein aanrakinkje is 

waarbij je goed naar voren moet springen’. Hij maakt deze concretisering dus niet 

persoonlijk, maar presenteert het als algemene informatie waaruit de speelster kan 

afleiden hoe zij de slag wel goed kan maken, namelijk door de bal licht aan te tikken en 

goed naar voren te springen. Door de woorden ‘eigenlijk maar’, ‘klein’ en het 

verkleinwoord ‘aanrakinkje’, impliceert T1 dat wat S4 moet doen om haar slag te 
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verbeteren, met geringe moeite te bereiken is. Daarmee haalt hij meteen iets van de 

zwaarte van het advies weg.  

Met de uitingen in r.21/22 oriënteert ook T1 zich naar zijn rol als trainer, doordat 

hij vertelt wat S4 moet doen om haar service beter te maken. S4 lijkt echter midden in 

de beurt van T1 een nieuwe uiting te willen starten (en eh, r. 23), maar maakt deze niet 

af en laat T1 zijn beurt eerst afmaken. In haar volgende beurt in r. 24 lijkt S4 niet meer 

op de uiting van T1 te reageren, maar slechts haar eerdere uitingen uit r.15-18  te willen 

completeren. Met het voegwoord ‘en’ (’n ja’)  koppelt ze haar nieuwe beurt namelijk aan 

haar eerdere beurten. Ondanks dat ze in haar beurt niet direct reageert op T1, zegt S4 er 

hard op te willen gaan trainen (r.24), waarmee ze aangeeft al met het advies van T1 

bezig te zijn. Ook hier weer vult ze zelf in hoe ze dan precies moet gaan trainen: ‘gwoon 

eerst uit st↑and en dan (eergistre) von k ook fijn dat ik dan drna met een klein 

sprongetje [ en] toen ging t ook goed en (.) gewoon rechtop’. Doordat S4 aangeeft dat 

ze deze manier van trainen fijn vindt en dat het ook goed ging, lijkt ze de trainer van 

deze manier van training te willen overtuigen. Bovendien lijkt ze hiermee te willen laten 

zien dat ze al wel degelijk progressie maakt op dit punt.  

Met zijn ‘ja’ in overlap lijkt T1 deze manier van trainen goed te keuren, waarna hij 

tot slot in r.29 S4 nog een advies meegeeft: ‘gewoon op focussen’. Daarmee 

onderstreept hij de eerdere woorden van S4 en oriënteert hij zich weer naar zijn rol als 

trainer. De uiting verwijst bovendien naar het advies dat T1 eerder schetste, namelijk dat 

S4 moet werken aan het stabiliseren van haar slag. Met deze uiting benadrukt T1 dat als 

S4 zich erop focust, dat een goede manier is om die stap te kunnen gaan zetten. De 

uiting fungeert eveneens als afsluiting van het onderwerp, doordat het een soort 

concluderend/samenvattend advies is.  

Hoewel de opbouw van dit fragment niet wezenlijk verschilt met de fragmenten 

waarbij de sporter alleen minimaal reageert (fragmenten 1,2 en 3), is wat hier het meest 

opvalt, dat S4 de taak van T1 gedeeltelijk uit handen lijkt te nemen doordat ze zelf 

aangeeft wat er precies schort aan haar slag. Hierdoor hoeft T1 haar niet meer uit te 

leggen wat ze niet zo goed doet en wat ze moet veranderen; dat vult ze zelf immers al 

in. Het concretiseren van het advies, wat in adviesomgevingen met minimale reacties 

gebeurde door de trainer, wordt nu dus deels gedaan door S4. Hiermee laat ze zien dat 

ze zelf op de hoogte is van haar tekortkomingen, maar ook dat ze er al mee bezig is om 

die tekortkomingen eruit te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat S4 het advies van T1 

als niet nodig of overbodig ziet. Immers, net als bij de claims van competentie die 

Heritage & Sefi (1992) bespraken in de gesprekken tussen moeders en health visitors, 

laat S4 hier zien dat ze al op de hoogte is van de inhoud van het advies. Dit doet ze 

echter niet, net als de moeders uit de data van Heritage & Sefi, door dat te beweren (bv. 

door de woorden ‘ja dat weet ik’), maar door daadwerkelijk haar kennis op dit punt 
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tentoon te stellen. Daarmee is er in dit fragment geen sprake van sterke erkenning van 

het advies.  

 

Ook in het volgende fragment geeft de speelster zelf al een concretisering van het 

advies; ze geeft aan welke winst er voor haar te behalen is als het gaat om ‘de hoogte 

van het blok’. Dit gaat wederom volgens een aantal stappen, waarbij T2 degene is die 

ook de aanzet geeft voor het advies.  

 

[Fragment 5 – Volleybaltranscript 3] 

 

293  T2:  ↑uu:hm (.) nou hoogte van t bl↑ok dt is dat is eh denk ik een e:h (.)      

294   n zorgenkindje=  

295 T2: =moete kijke of we daar nog wat aan (.) winst kunnen maken 

296  (.)  

297 S3:  hoger springen, 

298  (.) 

299 T2:  hoger komen= 

300 T1:  =s gwoon krachttraining da:s powertraining das met de gewichten a- aan 

301  de bak  

 

T2 refereert hier naar ‘de hoogte van het blok’ (r.293); een van de (sub)onderdelen van 

de agenda volleybal. Ook hier wordt dit punt ook daadwerkelijk gepresenteerd als een 

punt uit het lijstje, doordat hij dit punt noemt aan het begin van zijn uiting, zijn intonatie 

iets bij het uitspreken van het woord ‘blok’ iets omhoog gaat en hij het vooraf laat gaan 

door het woord ‘nou’, dat wijst op een opsomming. Hij laat hiermee S3 zien dat ‘de 

hoogte van het blok’ nu het topic is dat behandeld gaat worden totdat hij weer een 

volgend topic aansnijdt en waarover hij zijn oordeel gaat geven. Dat oordeel volgt in r. 

293, waar T2 de blokhoogte van S3 omschrijft als een ‘zorgenkindje’. Hiermee kaart hij 

een probleem aan, dat hij presenteert als zijn visie doordat hij de woorden ‘denk ik’ 

gebruikt. Hij presenteert deze uiting dus niet als feit, maar als iets waarvan hij vindt dat 

het een probleem is en dat aandacht verdient. Daarmee creëert hij dus een terrein 

waarop hij advies kan gaan geven. Dit gebeurt echter niet onomwonden; voordat T1 het 

woord ‘zorgenkindje’ uitspreekt, hapert hij (doordat hij twee keer ‘eh’ gebruikt) en 

herformuleert hij zijn uiting door twee keer het woord ‘een’ aan te halen. Dit laat zien dat 

T2 zijn woorden zorgvuldig kiest en dat hij rekening houdt met een reactie van S3.  

In de daarop volgende uiting in r.295 expliciteert T2 dat de blokhoogte iets is 

waar aan gewerkt moet worden. Echter, hij doet dit niet in zulke sterke bewoordingen, 

maar zegt: ‘moete kijke of we daar nog wat aan (.) winst kunnen maken’. De korte 

pauze lijkt te wijzen op een vorm van herstel; het zou kunnen dat T2 aanvankelijk 

andere woorden wilde gebruiken. Hoewel hiervoor geen hard bewijs is, duidt het er in elk 
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geval op dat T2 ook hier zijn woorden zorgvuldig kiest. Hij legt de verantwoordelijkheid 

voor de uit te voeren handelingen niet alleen bij de speelster, maar formuleert het op 

een manier die laat zien dat hierin ook een taak voor de trainers is weggelegd doordat hij 

in de meervoudsvorm spreekt (‘moete kijke’) en het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ 

gebruikt. Hoewel deze uiting strikt genomen niet direct een advies/te nemen stap is, 

maakt T2 de speelster duidelijk dat dit een aandachtspunt is waar zij aan moet werken.  

In reactie op de explicitering van T2 dat blokhoogte iets is waaraan gewerkt moet 

worden, komt S3 zelf met wat er dan veranderd moet worden; ze spreekt uit welke winst 

er te behalen is (‘hoger springen’, r. 297). S3 neemt het advies hier in ontvangst op een 

manier die volgens Silverman (1997) een van de krachtigste vormen van uptake is, 

namelijk door middel van het samenvatten van de kern. ‘Hoger springen’ leidt ze 

namelijk zelf af uit T2’s bewoordingen ‘hoogte van het blok’. S3 formuleert haar uiting op 

een licht vragende toon, waarmee ze naar bevestiging van de trainer(s) lijkt te zoeken. 

Daarop herhaalt T2 in iets andere bewoordingen de woorden van S3, waarmee hij haar 

inderdaad bevestiging lijkt te geven voor haar opmerking dat ze hoger moet springen. T1 

vult vervolgens zijn collega aan en concretiseert het advies nog verder door in r. 300/301 

aan te geven hoe die winst te behalen is: ‘s gwoon krachttraining das powertraining das 

met de gewichten a- aan de bak’. Ook in de formuleringen van T1 wordt de 

verantwoordelijkheid voor de uit te voeren handelingen niet bij S3 gelegd; hij presenteert 

de uitingen als informatie die voor iedereen geldt. Hij laat zien dat dit in het algemeen de 

manier van training is om tot het doel (grotere hoogte van het blok) te komen. Met 

‘gewoon’ lijkt hij verder aan te geven dat deze manier van training een vrij gemakkelijke 

is om die winst daadwerkelijk te boeken.  

Hoewel in dit fragment de trainers op een iets ‘andere’ manier adviseren als het 

gaat om woordkeus (meer informatie geven en algemeen houden dan daadwerkelijk een 

advies tot S te richten), wordt ook in dit fragment in een aantal stappen duidelijk 

gemaakt waar de speelster nog verbetering in aan kan brengen. Ook hier speelt de 

speelster een rol in de totstandkoming van het advies. Ze concretiseert het advies 

namelijk zelf door middel van een opmerking die aangeeft welke winst er precies te 

behalen valt. Doordat S3 de kern samenvat en daarmee het advies goed in ontvangst 

neemt, blijft zij, meer dan in voorgaand fragment, in haar rol van adviesontvanger.  

 

Waar het in de vorige fragmenten bij de rol van S ging om een reactie op de beurt van T, 

daar maakt S2 in het volgende fragment zelfs deel uit van de beurten van T, doordat ze 

zijn beurten afmaakt, voordat hij dat zelf doet. Er is sprake van gezamenlijke 

beurtconstructies (Mazeland, 2003).  
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[Fragment 6 - Volleybaltranscript 2]  

 

266 T2:  nou pass e:h dat doe je alleen renpass (.) ja je haalt de druk van je 

267  linkerb↑een en ik denk da je beter eh  [ (.)      op ] twee benen kunt  

268 S2:                                           [op twee benen] 

269 T2: staan 

270 T2:  dat dat [ook voor je kn↑ieën ] 

271 T1:              [da zie je jou met in]spelen ook al doen he s gwoon bijna      

272  éénbenig eh 

273 T2:  k denk dat ook voor je knie (.) 

274 S2:  beter is   

275 T2:  wa beter is 

 

Ook in dit fragment refereert T2 naar de lijst met punten en snijdt hij een nieuw 

onderwerp (een nieuw punt op de lijst) aan. Met de woorden ‘nou pass’ laat hij zien dat 

hij op een nieuw punt overschakelt en daarover gaat uitweiden. Wederom wordt hier het 

woord ‘nou’ gebruikt als een aankondiger van het volgende puntje op de lijst en gaat het 

om een syntactisch incomplete zin die duidt op een opsomming.   

Met de woorden ‘dat doe je alleen renpass’ dat op het aankondigen van het punt 

volgt, schetst T2 de situatie die op S2 van toepassing is. Hij richt zich op de specifieke 

situatie van de pupil; S2 doet alleen de renpass en geen andere vormen van passen. 

Hiermee presenteert hij zijn opmerkingen als iets dat voor iedereen waarneembaar is of 

door iedereen vast te stellen is. De opmerkingen zijn dus feitelijk en niet evaluatief van 

aard. T2 geeft hier weer mee aan dat dit het onderdeel is waar hij iets over kan/gaat 

zeggen; hij bakent het gebied af waarop hij eventueel advies kan geven. Meteen vervolgt 

hij zijn ‘feitelijke’ schets door te zeggen: ‘je haalt de druk van je linkerbeen’. Ook dit 

presenteert hij als feit (als iets dat iedereen kan vaststellen) doordat hij een 

persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en geen subjectieve termen gebruikt.  

Uit zijn feitelijke schets laats T2 meteen zijn advies voortvloeien doordat hij zijn 

uiting afmaakt en zegt: ‘ik denk dat je beter eh’. Door de haperingen (‘eh’ en een korte 

pauze) en de manier van formuleren (‘ik denk dat je’) ziet S2 kans de uiting van T2 in r. 

267  in te vullen nog voordat hij dat doet. De uitingen die T2 tot nog toe geproduceerd 

heeft, bieden ook de mogelijkheid dit te doen; daaruit kan ze afleiden waar hij op doelt. 

Zij vult zijn zin dan ook gedeeltelijk aan: ‘op twee benen’ (r. 268). Daardoor is sprake 

van gezamenlijke beurtconstructie (Mazeland, 2003; Lerner, 2004). T2 maakt daarna 

alsnog zijn uiting af, waarmee hij de invulling van S2 erkent en het patent behoudt op de 

beurt en daarmee op het gegeven advies . 

In r. 270 lijkt T2 een argument aan te dragen voor het advies dat hij zojuist 

gepresenteerd heeft: ‘dat dat ook voor je knieën’. Echter, zijn collega-trainer valt hem in 

de rede en benadrukt nog eens de huidige situatie, waarbij hij nog eens nadruk legt op 
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het gegeven dat S2 alles eenbenig uitvoert. Hiermee lijkt T1 een soort van bewijs aan te 

dragen voor de geschetste situatie door T1 (immers, al met inspelen gaat het niet goed) 

en daarmee ook het advies te legitimeren. De uitingen geven namelijk aan dat S2 een 

zekere mate van routinematig gedrag vertoont op dit punt en dat het advies daarmee 

dus op zijn plaats is. Echter, zowel S2 als T2 reageren hier niet op; T2 komt namelijk 

alsnog met (een van) de reden(en) van zijn advies: ‘k denk dat ook voor je knie’. 

Wederom gebruikt hij de woorden ‘ik denk’ en stokt hij even aan het eind van zijn uiting, 

waarop S2 zijn uiting wederom afmaakt (‘beter is’). Echter, in dit geval maakt ze zijn 

beurt compleet in plaats van de beurt gedeeltelijk in te vullen, zoals in r. 268 gebeurde. 

Ook de onderbouwing van het advies komt dus weer tot stand komt door middel van 

collaboratie en wederom is er sprake van gezamenlijke beurtconstructie. Opnieuw maakt 

T2 in r. 275 alsnog zijn uiting af (‘wa beter is), waarmee hij wederom erkent wat S2 zegt 

en het patent op de beurt behoudt (Lerner, 2004). De twee laatste uitingen van S2 en T2 

fungeren eveneens als afsluiting van het topic. Het zijn zogenaamde assessments, ofwel 

evaluerende opmerkingen die kunnen dienen om een topic af te sluiten. Die evaluaties 

staan niet op zich zelf, maar lokken een oordeel uit. S2 werkt met het afmaken van T2’s 

beurt toe naar overeenstemming, met andere woorden, naar een evaluerende opmerking 

van T2 die gelijkstemmend is met haar evaluatieve opmerking (Pomerantz, 1984). Als 

deze inderdaad volgt in r. 275, kan het topic ‘pass’ daarmee worden afgesloten.  

Ook in dit fragment zijn dus verschillende stappen te onderscheiden die bijdragen 

aan de totstandkoming van een advies en die we ook in eerdere fragmenten terugzagen. 

In dit fragment maakt de sporter echter een aantal van de stappen af die de 

trainer/coach normaliter zelf formuleert. De manier van formuleren (‘ik denk’ + korte 

pauze) lijken in dit fragment de speelster er toe te bewegen het advies zelf af te maken. 

Het feit dat S2 het advies zelf (deels) formuleert is een van de sterkste erkenningen van 

een advies (Silverman, 1997). 

 

4.1.3 Conclusies ten aanzien van opbouw van adviezen  

Zoals in het theoretisch kader al werd aangegeven, is het haast onmogelijk te definiëren 

wat precies wordt verstaan onder advies. Al in de theorie werd duidelijk dat advies meer 

is dan een praktische suggestie voor de toekomst, doordat ook bijvoorbeeld een mening 

of opvatting van een deskundige gezien kan worden als advies. Ook uit de analyses van 

de gesprekken tussen de trainers/coaches en sporters blijkt dat niet simpelweg één 

uiting kan worden aangewezen die ‘hét advies’ behelst. Advies lijkt in de gesprekken 

namelijk niet slechts uit één formulering te bestaan, maar een aantal opbouwende 

elementen te bevatten die tezamen een advies vormen. Advies is dus een fenomeen dat 

ontstaat in de interactie en dat vaak zorgvuldig opgebouwd en gecreëerd wordt in een 

bepaalde omgeving door middel van een aantal opeenvolgende beurten. Hoewel advies 
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zich, zoals we hebben gezien, kan aandienen in verschillende vormen en formuleringen, 

lijkt er in de meeste gesprekken tussen de coaches/trainers en sporters een patroon te 

zitten in de omgeving waar de adviezen zich voordoen. Er is in elk geval in die omgeving 

een aantal stappen aan te wijzen dat deel uitmaakt en/of een bijdrage levert aan het 

advies (zie figuur 1).  

Zo wordt de omgeving voor een advies bijna altijd geschapen doordat de 

trainer/coach een verwijzing maakt naar de lokale agenda (stap 1); dit doet hij door een 

onderdeel aan te halen dat deel uitmaakt van een lijst met punten die op de voor de 

gelegenheid gecreëerde agenda staan (bijvoorbeeld ‘service’, ‘pass’ etc.). Hoewel in de 

volleybalgesprekken iets strikter aan die agenda vastgehouden wordt dan in het voetbal, 

zijn ook in de voetbalgesprekken dergelijke verwijzingen te zien. Hiermee kunnen de 

trainers voor zichzelf een omgeving creëren waarin ze zich vrij voelen een oordeel te 

geven over dat bepaalde punt en aan dat oordeel een punt te koppelen waarmee de 

speler (verder) aan de slag kan/moet. Dit kan iets zijn wat de speler moet verbeteren of 

een volgende stap die hij/zij kan zetten in zijn/haar ontwikkeling. Voordat een oordeel of 

evaluatie gegeven wordt, kan het advies eerst nog ingebed worden door middel van een 

feitelijke schets (stap 2). Deze stap heeft betrekking op feitelijke omstandigheden die 

een rol (kunnen) hebben gespeeld bij het advies dat de trainer gaat presenteren. Dit zijn 

specifieke omstandigheden die voor elke sporter anders zijn. Een voorbeeld van zo’n 

omstandigheid is bijvoorbeeld het gegeven dat een speler niet het hele jaar volop heeft 

kunnen meedoen, omdat hij geblesseerd is geweest (fragment 1). Ook kan zo’n 

omstandigheid een vertaling van een speltechnisch concept naar de specifieke situatie 

van de sporter betreffen. Hiermee wordt gedoeld op een bepaalde techniek die de sporter 

hanteert op een bepaald onderdeel, zoals service of pass (zie bijv. ‘service ontwikkeld 

van spin naar jumpfloot’, fragment 4 en ‘da doe je alleen renpass’, fragment 6)  

Wat volgt (soms dus al direct na stap 1) is een evaluatie (stap 3) over dat 

bepaalde punt (bijvoorbeeld service of pass), die positief of negatief van aard kan zijn. 

Na een positieve evaluatie volgt soms een nuancering van die evaluatie (stap 4), waarin 

de trainer aangeeft wat er nog niet zo goed gaat op dat punt. Hij laat hiermee zien dat er 

nog wel degelijk ruimte is voor verbetering en creëert hiermee ruimte om een punt voor 

advies aan te dragen (stap 5). Echter, het presenteren van een punt waarop de speler 

zich kan verbeteren (een adviespunt), kan ook meteen op een positieve evaluatie volgen; 

die stap wordt dan gepresenteerd als vervolgstap op hetgeen de speler nu mee bezig is, 

een stap die de speler kan zetten om zich nóg verder te ontwikkelen. Soms is in de 

evaluatie al aangegeven waar het aan schort en wordt in stap 5 alleen nog geëxpliciteerd 

dat de speler daaraan moet werken (stap 5b).  

De te nemen stap gepresenteerd in stap 5 wordt soms nog verder uitgelegd of 

geconcretiseerd in stap 6, waarin de trainer bijvoorbeeld een potentiële wedstrijdsituatie 



 66

schetst om duidelijk te maken wat hij bedoelt of uitlegt met welke vorm van training de 

speler de verbetering kan bereiken. Daarna vat hij (de kern van) het advies soms nog 

samen, bijvoorbeeld door middel van een formulation (stap 7). Tenslotte volgt in de 

meeste gevallen nog een concluderende opmerking, waarmee de trainer/coach het punt 

op de agenda en de adviessequentie afsluit. Hiervoor kan hij verschillende 

topicafsluitende technieken gebruiken, bijvoorbeeld evaluerende opmerkingen of  

woorden die geen nieuwe informatie meer bevatten (bijvoorbeeld ‘ja’ of ‘oke’). Deze 

afsluiting komt in sommige fragmenten (bijv. 1 en 2) niet tot stand in samenwerking met 

de sporter, zoals dat normaliter het geval is, maar wordt gedaan door alleen de 

trainer/coach, waardoor er in principe geen overeenstemming is bereikt over de afsluiting 

(Mazeland, 2003; Howe, 1991).  

Een stap die vaak voorkomt, maar op verschillende plekken binnen de 

adviesomgeving (soms zelfs nog voordat daadwerkelijk advies is gegeven), is de 

onderbouwing en/of legitimering van het advies. Hiermee geven de trainers/coaches 

redenen voor het ‘waarom’ van een advies; ze laten zien dat hetgeen ze de spelers willen 

meegeven geen gebakken lucht is, maar dat hun uitspraken wel degelijk ergens op 

gebaseerd zijn. Daarmee produceren ze accounts; talige handelingen waarmee 

gesprekdeelnemers verantwoording nemen voor hun handelingen (Buttny, 1993) In het 

geval van de trainer/coach doet hij dat bijvoorbeeld door eerdere wedstrijd- of 

trainingssituaties aan te halen waaruit blijkt dat de speler die situaties verkeerd inschatte 

of daarin niet op de goede manier handelde. Ook het perspectief op de toekomst wordt 

vaak ingezet als middel om te onderbouwen/legitimeren; wil een sporter verder komen, 

dan kan het advies daaraan bijdragen.  

Zoals gebleken is uit de analyse van een aantal fragmenten, worden niet altijd alle 

stappen één voor één nagelopen. Het komt voor dat stappen worden overgeslagen en 

dat bijvoorbeeld na het aanhalen van de lokale agenda (stap 1) meteen tot het 

presenteren van stap 5 (het presenteren van een te nemen (vervolg)stap of een 

expliciete aanbeveling) wordt overgegaan of dat er geen sprake is van een 

onderbouwing. Daarnaast liet fragment 3 zien dat de verschillende stappen als het ware 

ook geïntegreerd kunnen worden. Binnen stap 5 (presenteren van vervolgstap) was 

meteen zowel een onderbouwing als een concretisering waar te nemen. Daaruit blijkt dat 

de stappen niet perse los van elkaar hoeven te staan.  

 

Om de verschillende stappen waaruit een adviesomgeving bestaat wat te verhelderen, is 

in figuur 1 (zie volgende pagina) een schema opgenomen dat de stappen weergeeft. 

Omdat, zoals aangegeven, de stappen lang niet altijd één voor één worden nagelopen en 

geïntegreerd kunnen worden, hoeven ze niet zo apart van elkaar gezien te worden als in 

dit figuur voorgesteld. Ook moet de nummering van de stappen niet al te letterlijk en 
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Opbouw adviesomgeving  
 
 

1) Verwijzing naar lokale agenda – biedt mogelijkheid/ruimte om advies te geven 
over een bepaald punt (bijv. service, balbezit) 

 
 

2) Feitelijke inbedding – verwijzing naar feitelijke omstandigheden uit de praktijk die 
een rol (kunnen) hebben gespeeld bij het te formuleren advies, toegespitst op de 
individuele situatie van de pupil  

 
 

3) Evaluatie – geven van waardeoordeel over het genoemde punt  
a) positief 
b) negatief 
 
 

4) Nuancering van positieve evaluatie: aangeven wat er nog niet helemaal goed gaat 
op dat bepaalde punt. Benoemen van mogelijk gebied voor advies (alleen na 3a). 
 
 

5) Presenteren van: 
a) Te nemen (vervolg)stap – vertellen wat er anders/beter moet/kan (meteen na 1, 

na 3a, 3b of 4) 
b) Expliciete aanbeveling: ‘daar moet aan gewerkt worden’ (na 3b of 4)  

 
 

6) Samenvatting van het advies (bijv. door middel van formulation) 
 
 

7) Topicafsluiting  
 
  

*)    Concretisering/uitleggen advies – bijvoorbeeld door schetsen van wedstrijdsituatie 
of uitleggen hoe iemand verbetering kan bereiken 

 
 

*)    Onderbouwing/legitimering – laten zien dat opmerkingen ergens op gebaseerd 
zijn, dat er redenen aan ten grondslag liggen. Geldt zowel voor positieve punten als 
punten die verbetering behoeven.  
 
 
*) = op willekeurige plek binnen de sequentie 
Vet: komt (vrijwel) altijd voor 
Cursief: komt soms voor  

 
 

chronologisch worden opgevat. Het schema is dan ook geen blauwdruk van hoe 

advisering in trainer/coach-sportergesprekken verloopt, maar dient ter illustratie van de 

in de analyse aangehaalde onderdelen van de adviesomgeving. Het schema biedt dan 

ook ruimte voor interpretatie en variatie.  

 
Figuur 1 –Opbouw adviesomgeving  
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4.1.4 Conclusies ten aanzien van ontvangst van adviezen  

Als het gaat om de manieren waarop de sporters reageren op de adviezen van hun 

trainers, dan kan worden opgemerkt dat in de meeste gevallen minimale reacties als ‘hm 

hm’ en ‘ja’ worden gebruikt. Heritage & Sefi (1992) noemen dergelijke reacties unmarked 

acknowledgements, ofwel ongemarkeerde erkenningen van het advies. Hiermee 

erkennen gespreksdeelnemers adviezen, maar wijzen ze het informatieve gehalte ervan 

af. Het advies bevat voor hen dan geen nieuwe informatie. Dit lijkt ook in de gesprekken 

tussen de trainers/coaches en sporters het geval. Indien het advies wel als informatief of 

als iets nieuws wordt beschouwd, dan zou de reactie van de ontvanger namelijk een 

markering van nieuws (bijvoorbeeld ‘oh’) moeten bevatten (Heritage & Sefi, 1992). 

Echter, hiervan was nergens in de gesprekken tussen trainers/coaches en sporters 

sprake.  

Heritage & Sefi (1992) hebben laten zien dat ongemarkeerde erkenningen duiden 

op weerstand van de adviesontvanger ten opzichte van het advies. In de gesprekken 

tussen health visitors en moeders waar zij onderzoek naar deden, herformuleerden de 

HV’s in de meeste gevallen hun advies na dergelijke reacties. Daarmee lieten ze zien dat 

ze die reacties inderdaad als (mogelijke) weerstand opvatten. In de gesprekken tussen 

de trainers/coaches en sporters lijkt dit niet per definitie het geval te zijn. Er is namelijk 

vrijwel nooit sprake van een herformulering van de adviezen nadat de sporters minimaal 

reageren. Wel komt het voor dat de trainers hun adviezen verder onderbouwen doordat 

ze de reden van het advies impliciet of expliciet uitleggen. Ook maken ze in sommige 

fragmenten na dergelijke reacties het advies concreter door bijvoorbeeld een (potentiële) 

wedstrijdsituatie te schetsen. Echter, dat dit niet per se een gevolg hoeft te zijn van die 

minimale reacties, blijkt wel uit het feit dat deze stappen vrijwel altijd voorkomen in 

omgevingen waarin zich een advies voordoet, soms zelfs al vóór dat er überhaupt een 

advies is gegeven en er dus op gereageerd kan worden. Bovendien is in een enkel 

fragment (bv. fragment 2) te zien dat de trainer/coach de sporter ook niet veel 

gelegenheid geeft uitgebreider te reageren dan minimaal, terwijl hij toch vrijwel alle 

stappen uit figuur 1 gebruikt. Het feit dat de beurten van de trainer naadloos op elkaar 

aansluiten en hij bijna geen adempauze neemt, lijkt er op te duiden dat hij vooraf een 

verhaaltje in zijn hoofd heeft bedacht dat hij tijdens het gesprek ‘afdraait’. Hiermee lijkt 

de trainer geen rekening te houden met (mogelijke) sceptische reacties.  

 In de analyse kwam ook naar voren dat de sporters in sommige gevallen zelf 

bijdragen aan de totstandkoming van het advies. Echter, de fragmenten waarin dit 

gebeurt, laten zien dat de opbouw van de adviezen niet wezenlijk verschilt van de 

fragmenten waarin de sporters slechts minimaal reageren op een advies. Ook hier waren 

de verschillende stappen uit figuur 1 waar te nemen. Het is altijd de trainer die het 

advies initieert door een punt van de agenda te halen en zijn evaluatie daarover te 
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geven. Bovendien worden de spelers in deze fragmenten door de trainers niet expliciet 

uitgenodigd een actieve inbreng te hebben in de totstandkoming van het advies. De 

trainers stellen bijvoorbeeld geen vragen om de sporter in het gesprek te betrekken; de 

sporter neemt daar zelf het initiatief toe. Wel kan bijvoorbeeld de manier van opbouw 

van de beurt van de trainer ertoe leiden dat de sporter zelf inhaakt, bijvoorbeeld doordat 

de trainer zijn uiting even stokt. Dit zagen we bijvoorbeeld in het laatste fragment (6), 

waarin de sporter het advies van de trainer zelf invulde/afmaakte middels een 

gezamenlijke beurtconstructie. 

 Hoewel de opbouw in deze fragmenten dus hetzelfde was als fragmenten waar de 

spelers minimaal reageerden, zorgt het zelf bijdragen aan de totstandkoming van een 

advies er wel voor dat bepaalde stappen uit figuur 1 niet (helemaal) door de 

trainer/coach worden gezet, maar (ook) door de sporter zelf. Zo was in fragment 4 te 

zien hoe een volleybalspeelster zelf een concretisering maakte van wat ze nog fout deed 

als het ging om haar service. Hiermee leek ze een gedeelte van de taken van de trainer 

uit handen te nemen. Ook in fragment 5 was iets dergelijks te zien; de speelster maakte 

hier duidelijk welke winst er op het gebied van blokhoogte te behalen viel. Echter, de 

manier waarop beide speelsters dat deden verschilde enigszins. In fragment 4 poneerde 

de speelster deze invulling stellig en in fragment 5 deed de speelster dat op een licht 

vragende toon. Hiermee leek de speelster uit fragment 4 vooral haar kennis te etaleren 

over het betreffende onderdeel, terwijl de speelster in fragment 5 vooral naar bevestiging 

leek te zoeken voor de voorgestelde actie.  

Uit de analyse is dan ook naar voren gekomen dat niet in alle gevallen waarin de 

sporter bijdraagt aan de totstandkoming van een advies sprake is van sterke erkenning 

van het advies, hoewel Silverman (1997) het zelf invullen van een advies door de 

ontvanger ziet als een van de sterkste erkenningen van een advies. Het zou bijvoorbeeld 

kunnen doordat de speelster uit fragment 4 met haar reactie aantoont dat ze de kennis 

in huis heeft en er ook mee bezig is, het advies als overbodig ziet. Er kan hier namelijk 

een vergelijking worden getrokken met de zogenaamde ‘claims van competentie’ die 

Heritage & Sefi (1992) als een van de manieren zien waarop er op een advies gereageerd 

kan worden. In hun werk betrof dit reacties als ‘ja, dat weet ik’, in dit onderzoek gaat het 

om het claimen van kennis door die kennis daadwerkelijk te etaleren. De overige 

fragmenten (5 en 6) waarin sporters zelf bijdragen aan de totstandkoming van een 

advies, lijken er echter wel op te duiden de speelsters het advies erkennen. Ten eerste 

omdat de reacties op vragende toon worden gegeven en de kern van het advies 

samenvatten (fragment 5) en ten tweede omdat het collaboratief vormgeven van een 

beurt (advies) wijst op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie waarover in 

fragment 6 inderdaad overeenstemming bereikt wordt.  
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Samenvatting van aanbevelingen uit coachingsliteratuur (SIKs) 

 

‐ Zend boodschappen positief uit; zeg wat er wel moet gebeuren en niet wat er niet moet gebeuren 

(De Cuyper, 2008; Culver & Trudel, 2000)  

‐ Vermijd het woord ‘moeten’ (De Cuyper, 2008) 

‐ Boodschappen moeten taakgericht zijn; gedragsfeedback i.p.v. persoonsfeedback (De Cuyper, 

2008) 

‐ Formuleer boodschappen concreet en specifiek (De Cuyper, 2008) 

‐ Scheid positieve en negatieve boodschappen (De Cuyper, 2008) 

‐ Scheid feiten, interpretaties en meningen (De Cuyper, 2008) 

‐ Formuleer in de ‘ik-boodschap’ i.p.v. de ‘jij-boodschap’ (De Cuyper, 2008) 

‐ Gebruik ‘je’ en ‘jij’ om gecoachte op zijn/haar verantwoordelijkheid aan te spreken (Verhoeven & 

Hacke, 2000)  

‐ Pas op met het herhalen van boodschappen waarin de sporter verteld wordt welke handelingen hij 

in de toekomst dient uit te voeren (De Cuyper, 2008) 

‐ Communicatie moet interactief zijn, geen eenrichtingsverkeer (Culver & Trudel, 2000; Verhoeven 

& Hacke, 2000)  

‐ Stel een wedervraag bij een vraag van een gecoachte (Verhoeven & Hacke, 2000) 

‐ Laat de gecoachte zelf met suggesties komen voor een te nemen actie (Verhoeven & Hacke, 

2000) 

‐ Wees voorzichtig met het geven van complimenten en het vellen van oordelen (Verhoeven & 

Hacke, 2000) 

 

4.2 Vergelijking tussen coachingsliteratuur en CA-bevindingen 

In dit deel van het hoofdstuk wordt geprobeerd een vergelijking te trekken tussen de 

conversatieanalytische bevindingen over de gesprekken tussen coaches/trainers en 

sporters en de voorschrijvende literatuur over coaching uit de sportpsychologie en 

managementwereld (de SIKs) die in het theoretisch kader is/zijn aangehaald. Zoals reeds 

aangegeven, worden hiertoe, mede omwille van de omvang van deze scriptie, slechts 

enkele concepten uitgelicht. Welke concepten dat zijn, wordt bepaald aan de hand van 

wat er in de data naar voren is gekomen. Om voor deze analyse de aanknopingspunten 

vanuit de theorieën uit de coachingsliteratuur nog eens aan te reiken, zijn in figuur 2 de 

aanbevelingen uit die theorieën (in samenvatting) weergegeven. 

  
Figuur 2: Samenvatting van aanbevelingen uit coachingsliteratuur 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De aanbevelingen uit het schema variëren in de mate waarin ze specifiek zijn. Sommige 

concepten zijn wat breder (bijvoorbeeld ‘positief uitzenden van boodschappen’, 

‘interactieve communicatie’), andere zijn juist heel specifiek. De specifieke aanbevelingen 

hebben veelal betrekking op de lexicale keuzes die trainers/coaches maken bij het 

communiceren met hun pupillen. Omdat gedetailleerde concepten meer 

aanknopingspunten bieden een relatie te leggen tussen SIKs en conversatieanalyse, is 
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ervoor gekozen juist dit soort concepten te belichten. Bovendien is er met het oog op de 

verschillende aanbevelingen in de analyses in het vorige deel van dit hoofdstuk een 

aantal dingen opgevallen. Ten eerste wordt in de fragmenten veelvuldig gebruik gemaakt 

van het verplichtingswerkwoord ‘moeten’, terwijl de coachingsliteratuur dit juist ontraadt. 

Deze tegenstelling is een interessant aanknopingspunt voor de analyse. Daarom wordt in 

paragraaf 4.2.1 onder meer stilgestaan bij de vraag op wat voor manieren de trainers het 

woord ‘moeten’ gebruiken en in welke omgevingen. Daarnaast hebben veel 

formuleringen die de trainers/coaches gebruiken te maken met een bepaalde 

aanspreekvorm (je/jij/ik). Omdat op dit punt vanuit de coachingsliteratuur ook wat 

tegenstrijdigheden lijken te zitten, wordt ook de aanspreekvorm in deze analyse onder de 

loep genomen. In paragraaf 4.2.2 komt onder andere aan de orde welke 

aanspreekvormen de trainers gebruiken en op welke manieren.  

 

4.2.1 Verplichtingswerkwoord ‘moeten’  

Het werkwoord ‘moeten’ kan volgens sportpsycholoog De Cuyper (2008) beter vermeden 

worden in gesprekken tussen coaches en pupillen. Volgens hem zorgt dat woord voor een 

onnodige verhoging van de druk en kan het zelfs een verlammend effect hebben op de 

sporter, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het prestatieniveau. Hoewel dit met 

name geldt voor wedstrijdsituaties, haalt De Cuyper aan dat het denken in termen van 

moeten door psychotherapeuten beschouwd wordt als een irrationeel en destructief 

denkpatroon (De Cuyper, 2008, p. 5). Omdat het gebruik van dit verplichtingswerkwoord 

zo sterk afgeraden wordt in de literatuur, maar juist veel voorkomt in de data, is het 

boeiend een (conversatieanalytische) blik te werpen op een aantal sequenties waarin het 

woord moeten gebruikt wordt. In wat voor omgevingen komt het woord bijvoorbeeld 

voor en op wat voor manieren? Om die vraag te beantwoorden, worden fragmenten uit 

de vorige paragraaf besproken die illustratief zijn voor de omgevingen waar het woord 

‘moeten’ voorkomt en de manieren waarop het wordt gebruikt. 

 

[Fragment 1b  - Voetbaltranscript 1]  
 
74 T1: •h even k↑ijken (.) uuh nah t↑actisch handelen  

75 T1:  uuuh ja de m↑eeste wedstrijden heb je gewoon niet eh voor ons kunnen 

76  doen, 

77 T1:  maar as ik kijk bijvoorbeeld naar balbe↑zit dan ben je gewoon n eh ja  

78  zeg maar n eh >n eh n eh< ja n m↑ug die prikt gewoon (.)  

79 T1:  klaar uit j- je kan de bal krijge je maakt je actie en je kan m gewoon 

80  eh ↑afmaken. 

81 T1:  kijk gwoon gister toevallig weer naar zes tegen zes  

82 T1:  ja daar eh ga je je gewoon opstelle je krijgt de bal en je w↑eet     

83  gewoon dat die bal richting t net moet.  
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84 T1:  dus k ben blij dat je ook gewoon doelgericht (.) eh kan handelen.        

85  → T1:  maar je moet wel nog wel- je moet die dinge wel gewoon herkennen   

86  zoas die druk zetten en dat soort dingen das  [↑ook belangr ]ijk 

87 S1:                                                 [bal dr↑uk eh-]         

88  → T1:  j↑a dus eh da moet j natuuk ook naar eh naar reageren.  

89  (0.4) 

90 T1:  WEDstrijden waarin we de vier vier twee spelen, 

91 T1:  eh volgend jaar k↑an het zo zijn dat de a een ook met vier vier twee  

92  gaat spelen,  

93 T1:  m↑aar je hebt ook in wedstrijden d- dat er t↑actisch gehandeld moet  

94  worden en dat je dat kunt inzien van h↑ee e:hm we kunnen niet meer met 

95  twee spitsen staan want we worden weggespeeld. 

96   T1:  dus dat je daar z↑ellef ↑ook een oplossing voor ga- gaat bedenken.  

97  (0.7) 

98 T1:  ik als trainer ben verantwoordelijk om dat gewoon neer te zetten  

99  maar (.) het is n jullie n volgede stap wnt a één is al richting het        

100   → <mannenvoetbal> (>zo moet je t zien<) dn moe je t zelf ook wel een  

101  beetje aan gaan voelen.  

102  (0.3) 

103 T1:  oke,= 

 

Zoals beschreven in de analyse over de opbouw en ontvangst van de adviezen, haalt T1 

in dit fragment het punt ‘tactisch handelen’ aan. Hiermee laat hij zien dat het vanaf dat 

moment dat punt is waarover hij uit gaat weiden. Hij kadert dit punt in doordat hij 

schetst met welke omstandigheden S1 te maken heeft gehad (r. 75-76) en vervolgens 

laat hij blijken dat hij positief is over de handelingen van S1 als het gaat om balbezit, een 

subonderdeel van ‘tactisch handelen’ (r. 77-84). Deze evaluatie zet hij kracht bij met een 

praktijkvoorbeeld (r. 81-83), waarmee hij tegelijkertijd laat zien dat hij niet ver hoeft te 

zoeken om te bewijzen dat S1 inderdaad goede dingen doet op het gebied van balbezit. 

Zijn positieve evaluatie sluit T1 af met een concluderende opmerking waarin hij nog eens 

zijn genoegen uit (r. 84). In de daaropvolgende uiting haalt hij echter datgene aan wat 

S1 nog kan doen om nog beter te worden op het punt van balbezit, waarbij er sprake is 

van een (logische) vervolgstap op de handelingen beschreven in de positieve evaluatie. 

Deze stap presenteert T1 door middel van het woord ‘moeten’. Hij zegt namelijk dat S1 

‘die dingen nog wel gewoon moet herkennen’ (r. 85). Hoewel T1 deze uiting presenteert 

als een logische vervolgstap, schetst hij wel een contrast ten opzichte van zijn vorige – 

positieve - uitingen doordat hij eerst het woorden ‘maar’ en vervolgens tot twee keer toe 

het woord ‘wel’ gebruikt. Dit contrast laat zien dat S1 nu al wel goed bezig is, maar dat 

er nog wel punten zijn waarop hij zich kan verbeteren. Er is in r. 85 sprake van een 

herformulering. Hoewel die herformulering erop duidt dat T1 zorgvuldig nadenkt over hoe 

zijn advies te formuleren en dit in ieder geval niet onomwonden doet, lijkt het woord 
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‘moet’ in ieder geval niet de reden van deze herformulering. Immers, dit woord wordt 

ook in de herformulering gebruikt. Het woord lijkt een structurele plaats te hebben in de 

woordkeus van de trainer, want ook in r. 88, waarin hij de volgende stap na het 

‘herkennen’ uitlegt, gebruikt T1 het.  

 Hij presenteert in deze uitingen het woord ‘moeten’ niet zozeer als een 

verplichting die S1 dient uit te voeren en die druk oplegt, maar meer als voorwaarde 

voor S1 om daadwerkelijk de top te halen. Het woord ‘gewoon’ dat T1 in r. 85 aanhaalt, 

lijkt dit bijvoorbeeld te onderstrepen; hiermee lijkt T1 te willen aangeven dat de 

gepresenteerde stap een logische is die hoort bij het willen worden van een goede 

voetballer. Ook in r.100 wordt dit nog eens duidelijk gemaakt. In die uiting gebruikt T1 

wederom het woord ‘moeten’ (‘het is n jullie n volgede stap wnt a één is al richting het 

<mannenvoetbal> (>zo moet je t zien<) dn moe je t zelf ook wel een beetje aan gaan 

voelen), waarmee hij expliciteert dat het ‘zelf aanvoelen’ hoort bij het zetten van een 

stap richting het mannenvoetbal. In deze uiting is bovendien sprake van een verzachting, 

doordat T1 de woorden ‘een beetje’ gebruikt. Met andere woorden: het aanvoelen en 

herkennen hoeft S1 nog niet helemaal feilloos te kunnen, dat is iets voor later. Hiermee 

zwakt T1 het woord ‘moeten’ en daarmee het advies enigszins af. Deze woorden laten 

bovendien zien dat het inderdaad niet gaat om een letterlijke verplichting, want als 

iemand daadwerkelijk iets ‘moet’ dan kan dat niet slechts ‘een beetje’. 

 Hoewel het erop lijkt dat het woord ‘moeten’ door deze trainer structureel gebruikt 

wordt om te adviseren over een te nemen stap, doen zich in de omgevingen waar het 

woord verschijnt dus wel andere woorden voor die het ‘moeten’ iets lijken te nuanceren 

en/of af te zwakken en de druk van het woord lijken af te halen. Zo volgt het moeten in 

dit fragment op een positieve evaluatie wat de woorden van de trainer in perspectief 

plaatst (‘de pupil is al goed bezig, maar kan nog meer stappen maken’). Daarnaast 

impliceert het ‘gewoon’ in r. 85, zoals aangegeven, dat de gepresenteerde stap een 

logische is en dus een stap is die iedereen hoort te maken. Bovendien haalt dit woord 

iets van de zwaarte van het advies en daarmee ook van het woord ‘moeten’ weg. 

Tenslotte nuanceert T1 in r. 98-101 het woord moeten doordat hij een verantwoording 

geeft en het woord ‘een beetje’ gebruikt, waarmee hij het advies enigszins afzwakt en 

laat zien dat het niet om een letterlijke verplichting gaat.  

 Verder lijkt het erop dat de speler de adviezen van de trainer waarin hij een vorm 

van moeten gebruikt niet anders oppikt dan adviezen waarin dat woord niet verpakt zit. 

Immers, er zijn ook fragmenten aan te wijzen waar het woord ‘moeten’ niet gebruikt 

wordt, maar er ook niet of minimaal gereageerd wordt. In dit fragment herhaalt S1 zelfs 

na het eerste advies met ‘moeten’ een gedeelte van de woorden van T1 (‘baldruk’, r. 87), 

waarmee hij laat zien het advies gehoord, geaccepteerd en herkend te hebben. Dat de 

sporter verder niet veel reageert, lijkt in ieder geval niet veel met het gebruik van 
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‘moeten’ te doen hebben, want ook wanneer T1 zijn advies iets anders presenteert na 

het aanhalen van een praktijksituatie, komt er geen reactie (r. 96/97). 

 

Ook in het volgende fragment is sprake van het inkaderen/in perspectief plaatsen van 

het advies met ‘moeten’ door een positieve evaluatie. Deze positieve evaluatie wordt hier 

nog eens versterkt door het gebruik van Extreme Case Formulations (Pomerantz, 1986), 

waardoor het advies juist verzacht en het woord ‘moeten’ afgezwakt wordt.  

 

[Fragment 3b – Volleybaltranscript 5] 

 

3 T1: uu:h we hebbe t ingedeeld naar de zes onderdelen van volleybal 

4 T1: >service pass set-up aanval blok verd↑ediging< en nog wat fysiek      

5     mentaal en w op t persoonlijke vlak. 

6 T1: j hebt een H↑ARstikke moeilijke service ontwikkeld in e:h °de laatste  

7  tijd° 

8 T1:  •h en ehm (.) want je kan ↑echt (.) retemoeilijk zijn s echt knap, 

9  (0.4) 

10   → T1:  en eh je moet nou ↑ook uh wat je nu moet kunnen >wan hij wil wel s n  

11  keer f↑out gaan< uh steeds minder overig[ens] steeds meer controle   

12 S5:                                           [ja ] 

13  → T1:  maar t moet ↑ook n moment kunnen zijn van (0.4) (start waarv p de team 

14  kant)  

15  → T1:  ik moet nou een zeekre [ser]vice hebben ga maar serveren  

16 S5:                           [ja ] 

17 T1:  en dan hebbe we t goed  

18 S5:  hm hm 

19 T1:  d:at is de volgende stap  

20  S5:  ja 

 

In r.3-5 legt T1 de opzet uit van het deel van het gesprek dat over de 

volleybalvaardigheden gaat. In r. 6 begint T1 over de service van S5. Zoals we al in de 

analyse in de vorige paragraaf zagen, is hij daar ontzettend positief over en maakt hij 

haar complimenten. Met deze positiviteit lijkt hij vooruit te lopen op een mogelijk kritisch 

punt en een mogelijke sceptische ontvangst daarvan aan de kant van de sporter, omdat 

hij gebruik maakt van zogenaamde Extreme Case Formulations (ECF’s, Pomerantz, 

1986). Deze formuleringen (in dit fragment o.a. ‘retemoeilijk’, ‘echt knap’) worden 

namelijk meestal gebruikt om de gesprekspartner te overtuigen van de rechtvaardigheid 

van zijn/haar uitspraken wanneer er vanuit gegaan wordt dat die partner daarover 

mogelijk sceptisch is (Pomerantz, 1986; zie paragraaf 4.1.1). In dit geval gaat het dus 

om het overtuigen van de speelster over de goede kwaliteit van haar 

servicevaardigheden. Hiermee plaatst T1 zijn toekomstige uitingen in perspectief; hij laat 
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zien dat wat S5 nu met haar service doet al goed is en dat door de opmerkingen die 

volgen de speelster alleen nog maar beter kan worden. In r. 10 komt T1 dan met de 

opmerking waarin hij S5 vertelt wat ze nog beter kan doen. Ook hij gebruikt hiervoor het 

woord ‘moeten’. Doordat hij zijn uiting middels het woord ‘en’ koppelt aan de vorige 

uiting en hij zegt ‘wat je nu ook moet kunnen’ laat hij zien dat deze stap inderdaad een 

vervolg is op datgene waar S5 momenteel al mee bezig is. Ook in dit fragment gebeurt 

dat presenteren van die vervolgstap middels een herformulering, waarin het woord 

‘moeten’ overeind wordt gehouden in die herformulering. Dit lijkt weer te duiden op 

structureel gebruik. Echter, voordat hij zijn advies helemaal afmaakt, produceert T1 eerst 

nog een account (‘want hij wil nog wel eens een keer fout gaan’, r. 10/11) die hij 

overigens onmiddellijk weer verzacht door te zeggen dat dat steeds minder gebeurt. Met 

die account legt T1 de reden van zijn advies uit; hij rechtvaardigt het (Buttny, 1993). 

Vervolgens gaat hij door met het presenteren van de vervolgstap. Wederom gebruikt hij 

hiervoor het woord ‘moeten’ (’t moet ook n moment kunnen zijn van…’, r. 13). Dit laat 

zien dat het woord niet gebruikt wordt om iemand verplichting en druk op te leggen, 

want de verantwoordelijkheid wordt weggehaald door niet ‘je’ maar het meer algemene 

‘’t’ te gebruiken. Dit maakt namelijk dat de speelster zich minder aangesproken zou 

kunnen voelen op het advies. Bovendien zwakt ook het woord ‘kunnen’ de verplichting 

van het woord ‘moeten’ af, doordat de uiting daardoor een wat vrijblijvender karakter 

krijgt.  

 In de volgende uiting die T1 produceert (r. 15) gebruikt T1 het woord ‘moeten’ 

weer op een andere manier. Hij verplaatst zich in deze uiting namelijk in het perspectief 

van de speelster doordat hij in de ik-vorm begint te spreken (‘ik moet nou een zeekre 

[ser]vice hebben ga maar serveren’). Hiermee geeft T1 de woorden/gedachten van de 

speelster weer en laat hij zien dat de verantwoordelijk op zo’n moment in een wedstrijd 

bij de speelster ligt; dat ze dat zelf ook kan inzien. Ook dit maakt duidelijk dat het 

gebruik van het woord ‘moeten’ niet per definitie betekent dat iemand een verplichting 

en daarmee druk wordt opgelegd, maar dat het een woord is dat mensen (trainers) 

veelvuldig gebruiken in omgevingen waar zich adviezen voordoen, omdat het vrij 

gemakkelijk in gebruik lijkt te zijn. Dit blijkt wel uit het feit dat het woord structureel 

aangehaald wordt. Alternatieven voor het woord ‘moeten’ zijn op sommige plekken, zoals 

ook hier, vrij moeilijk te bedenken of lijken in ieder geval een stuk omslachtiger te zijn.  

Ook in dit fragment is te zien dat in de omgevingen waar ‘moet’ zich voordoet 

bepaald geen sprake is van onomwondenheid. Aan de ECF’s, herformuleringen, account 

en haperingen is duidelijk te zien dat T1 zorgvuldig omspringt met het kiezen van zijn 

woorden. Dit duidt er echter niet zozeer op dat het woord ‘moeten’ interactioneel een 

lastig woord is, maar meer dat de handeling ‘adviseren’ op zich een complex iets kan 

zijn. Het woord ‘moeten’ komt immers meerdere malen in dit fragment terug, zij het in 
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verschillende vormen (persoonlijk, onpersoonlijk, vanuit ‘ik’-perspectief). Daarmee lijkt 

het vrij gebruikelijk te zijn voor trainers dit woord aan te halen wanneer zij een 

(vervolg)stap te presenteren hebben waarin toekomstige handelingen van een sporter 

worden beschreven. Daar komt nog eens bij dat er op meerdere plekken in de 

gesprekken binnen adviessequenties gebruik wordt gemaakt van het woord ‘moeten’. Dat 

daar door sporters ook niet met weerstand of een andere manier (dan in andere 

fragmenten) op gereageerd wordt, komt ook weer naar voren in dit fragment. Immers, 

net als in andere fragmenten zijn de reacties in dit fragment minimaal (drie keer reageert 

S5 met het woord ‘ja’ en één keer met ‘hm hm’). 

 

Conclusie  

Uit analyse van bovenstaande fragmenten blijkt dat het woord ‘moeten’ in de 

trainer/coach-sportergesprekken vaak gebruikt wordt in omgevingen waar de beschreven 

handelingen van de sporter op een bepaald punt positief beoordeeld worden en de te 

ondernemen handeling slechts een vervolgstap is op waar de sporter tot dan toe al mee 

bezig is. Het gaat in de meeste gevallen dus niet om iets dat de speler anders of beter 

moet doen, maar om iets waarin de speler zich nog verder kan ontwikkelen. De keuze 

voor het woord ‘moeten’ is op deze plekken niet gek, omdat alternatieven als ‘ik denk dat 

je beter’ hier niet op gaan. Bovendien zou de vermeende druk waar De Cuyper (2008) 

het over heeft al gedeeltelijk kunnen weggenomen door de positieve evaluatie die de 

trainers schetsen alvorens het woord ‘moeten’ aan te halen. Hiermee kaderen ze, zoals 

gezegd, hun opmerkingen die komen gaan in, waardoor de sporter weet hoe hij/zij het 

advies moet interpreteren. Dit geldt ook voor de ECF’s die de trainer in het laatst 

aangehaalde fragment gebruikt. Deze dienen om eventuele scepsis en wellicht ook druk 

weg te halen en zijn eigenlijk een versterking van de positieve evaluatie. Er zou gesteld 

kunnen worden dat de positieve evaluatie en de ECF’s fungeren als verzachting van het 

woord ‘moeten’ waarmee de eventuele druk die met het woord gepaard zou gaan, weg 

kan worden gehaald. Het lijkt er dus op dat de trainers/coaches wanneer zijn het woord 

‘moeten’ gebruiken dat elke keer op de een of andere manier afzwakken.   

 Hoewel je interactioneel niet kunt ‘meten’ of een speler daadwerkelijk druk voelt, 

lijkt dit niet het geval te zijn, omdat de reacties van de sporter niet wezenlijk verschillen 

van fragmenten waarin de trainers het advies niet door middel van ‘moeten’ formuleren. 

Geconcludeerd zou kunnen worden dat er geen sprake is van enige weerstand door het 

gebruik van ‘moeten’, omdat het advies, zoals bij de analyse van de opbouw en 

ontvangst werd besproken en beargumenteerd, wel wordt erkend. Het lijkt er dus op dat 

het gebruik van ‘moeten’, in ieder geval in omgevingen waar het gaat om het 

presenteren van een vervolgstap op een positieve evaluatie, niet per definitie ontraden 

hoeft te worden, omdat de adviezen op vergelijkbare manieren worden ontvangen als 
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wanneer dit woord niet gebruikt wordt. ‘Moeten’ lijkt meer een woord dat gemakkelijk in 

het gebruik is bij het presenteren van te nemen stappen (zo blijkt uit het structurele 

gebruik ervan), dan een woord waarmee de trainer daadwerkelijk impliceert dat de 

sporter verplicht is iets te doen en hem daarmee druk oplegt. Dit lijkt dus ook door de 

sporter zo te worden opgevat. Bovendien wordt het woord dus nooit onomwonden 

gebruikt, maar (bijna) altijd in een omgeving waar sprake is van een afzwakking. Dat 

maakt eveneens dat het gebruik ervan niet per definitie verkeerd is.  

 

4.2.2 Aanspreekvorm   

Boodschappen kunnen volgens De Cuyper (2008) het best worden verpakt in een ‘ik-

boodschap’. Het gebruik van de ‘jij-vorm’ kan door de sporter namelijk als verwijtend of 

dreigend worden opgevat. Door de uiting in de ‘ik-vorm’ te gieten, wordt de kans volgens 

De Cuyper groter dat de sporter echt luistert naar de inhoud van de boodschap, in plaats 

van dat hij/zij blijft hangen bij de beschuldigende toon. Daarom kan een coach volgens 

De Cuyper bijvoorbeeld beter zeggen: ‘ik vind dat het tijd wordt werk te maken van je 

gewicht’, in plaats van:‘je moet afvallen’. Echter, Verhoeven & Hacke (2000) pleiten er 

juist voor de gecoachte aan te spreken met ‘je’ of ‘jij’. Daarmee kan de coach namelijk 

de verantwoordelijkheid van de gecoachte benadrukken. Volgens hen is die 

verantwoordelijkheid een belangrijke voorwaarde voor een goed en effectief 

coachingsproces (Verhoeven & Hacke, 2000). Omdat op dit punt in de literatuur een 

tegenstrijdigheid lijkt te zitten en bovendien niet helemaal duidelijk is wat precies 

verstaan wordt onder de verschillende aanspreekvormen, wordt in deze paragraaf 

stilgestaan bij de vraag welke aanspreekvormen coaches gebruiken bij het geven van 

adviezen en op welke manier ze die vormen gebruiken. Of de ‘jij-vorm’ door sporters 

inderdaad als beschuldiging wordt opgevat, is middels conversatieanalyse onmogelijk te 

bewijzen. Als in de interactie al iets duidt op het opvatten van een uiting als een 

beschuldiging, dan is nog niet aan te tonen dat dit daadwerkelijk komt door het gebruik 

van de jij-vorm. Daarin kunnen namelijk meerdere factoren meespelen (bijv. intonatie, 

andere lexicale keuzes etc.). Daarom zal op dit punt dan ook niet de nadruk worden 

gelegd. Wel komt aan de orde hoe de trainers/coaches hun pupillen aanspreken bij het 

geven van adviezen, op welke manieren die aanspreekvormen gebruikt worden en welke 

consequenties die manieren hebben op de presentatie van de adviezen.  

 

Jij-vorm en onpersoonlijke vorm 

In het volgende fragment spreekt de trainer/coach de sporter consequent aan met ‘je’. 

Hoewel hier het woord ‘jij’ niet gebruikt wordt, is dit wel wat De Cuyper (2008) lijkt te 

bedoelen met de ‘jij-vorm’ (zie hoofdstuk 2, p. 20 ) 
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[Fragment 2b – Voetbaltranscript 1] 

52 T1:  eh voor de rest heb je n paar goeie passeerbewegingen in huis (.)  
53  dat w↑el (.) maar je moet dat vari↑eren,=  

54 T1: =je kan dan n[iet (.) ] met één ndzelfde beweging elke keer doen 

55 S1:                [>ja dt< ] 

56 T1:  (.) snap je, 

57 S1:  hm hm= 

58 T1:  =je komt l↑aat op gang ma t mom↑ent dat je voorb:ij je speler bent ja 

59  dan ben je ook weg (.) weet je en dan komt t  

60  (.) 

61 T1:  dan leg je de bal of te veel naar de linkerkant of te veel naar de   

62  rechterkant  

63 T1:  en as je te veel naar de rechterkant zit zit je t↑egenstander dr bij 

64  en kan ie de bal onderscheppen=  

65 T1: =en zeker als je volgend jaar denkt aan eh ja onder de n↑egentien,= 

66 S1:  =hm hm= 

67 T1:  =ja die zijn altijd n stapje verder en daar moet je wel rekening mee   

68  houden. 

69 T1:  oke,= 

   

In de eerste uiting van dit fragment, waarin de passeerbewegingen van S1 worden 

geëvalueerd,  gebruikt T1 onmiddellijk wat De Cuyper (2008) ziet als een jij-vorm: ‘eh 

voor de rest heb je n paar goeie passeerbewegingen in huis’. Doordat T1 S1 hier direct 

aanspreekt met ‘je’ en dat vooraf laat gaan door een werkwoord in de onvoltooid 

tegenwoordige tijd (‘heb’) presenteert hij deze evaluatie alsof dit de enig mogelijke is. 

Omdat T1 de opmerkingen ook niet vanuit zijn eigen visie presenteert (bv. door middel 

van ‘ik vind’ of ‘ik denk’), bieden ze weinig ruimte voor discussie. Dat maakt dat T1 zijn 

woorden neerzet als vaststaande feiten waarover iedereen hetzelfde zou moeten denken 

en hij dus lijkt aan te geven ‘dat het zo is en niet anders’.  

 Op zijn positieve evaluatie laat T1 meteen een nuancerende opmerking volgen: 

‘dat wel’, waarmee hij laat zien dat er nog een kritisch punt volgt. Dit punt volgt 

inderdaad meteen: ‘maar je moet dat vari↑ëren’ (r. 53). Ook op dit punt spreekt T1 de 

speler aan met ‘je’ en wordt de uiting niet vanuit T1’s eigen standpunt gepresenteerd. Dit 

maakt dat de opmerking vrij direct is, omdat er ook hier geen ruimte overgelaten wordt 

voor discussie. Dit zou wel het geval zijn geweest als hij bijvoorbeeld de woorden ‘ik 

denk’ of ‘ik vind’ had gebruikt. Het is hier dus opnieuw de combinatie van de jij-vorm en 

een werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd (‘je moet’) en de afwezigheid van het 

expliciteren van T1’s eigen visie die ervoor zorgen dat de uitingen op zo’n manier worden 

gepresenteerd dat ze de enige waarheid (en dus vaststaande feiten) bevatten.  

 Volgens De Cuyper (2008) zou deze opmerking dan ook kunnen worden opgevat 

als een beschuldiging van een tekortkoming aan de kant van S1. Echter, of S1 dit 
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inderdaad zo opvat is, zoals aangegeven, onmogelijk te bewijzen. In r.55 lijkt S1 op het 

punt te willen reageren doordat hij de woorden ‘ja dt’ (ja dat), gebruikt, maar T1 gunt 

hem weinig gelegenheid te reageren omdat hij gewoon doorgaat met zijn beurt. Wanneer 

T1 vervolgens vraagt of hij zijn opmerkingen snapt (r. 56), komt S1 met een agreement 

token (‘hm hm’), waarmee hij laat zien en erkent dat hij inderdaad weet waar T1 het 

over heeft en ook luistert naar T1. Deze vraagstelling biedt S1 echter niet veel 

gelegenheid om anders te reageren, omdat de vraag een instemmend antwoord uitlokt. 

 Vanaf r. 58 steekt T1 een betoog af over wat S1 dan nog niet goed doet met zijn 

passeerbewegingen. Ook hier presenteert hij zijn uitingen weer in de jij-vorm (‘je’): ‘je 

komt laat op gang’ (r. 58), ‘dan ben je ook weg’ (r. 59), ‘dan leg je de bal’ (r.61), etc. 

Wederom heeft deze manier van formuleren tot gevolg dat de uitingen worden 

gepresenteerd als feiten waarover geen discussie mogelijk is doordat hij opnieuw de 

combinatie van de jij-vorm en het werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd 

gebruikt en niet laat doorschemeren dat het zijn eigen visie is op de vaardigheden en de 

te verbeteren punten van S1. T1 impliceert door middel van zijn formulering dus dat S1 

zijn passeerbewegingen altijd op zo’n manier maakt en nooit anders. T1 laat tijdens het 

bespreken hiervan zijn beurten weer vrijwel naadloos op elkaar aansluiten, wat de 

sporter weer weinig gelegenheid biedt te reageren. Hij doet dit op zijn beurt dan ook vrij 

minimaal, maar zoals al eerder aan de orde kwam, is dit een gebruikelijke reactie op de 

adviezen in trainer/coach-sportergesprekken. Ook wanneer T1 de reden van zijn 

adviezen nog eens uitlegt en dus zijn advies onderbouwt (r.65, 67), doet hij dit in de jij-

vorm. Echter, in de uiting in r.65 is het gebruik van ‘je’ meer algemeen; ‘als je volgend 

jaar denkt aan eh ja onder de n↑egentien’. Het ‘je’ wordt hier algemeen geldend 

gemaakt; de woorden van T1 gaan niet alleen op voor S1, maar voor iedereen die de 

opleiding doorloopt. De reactie van S1 in r. 66 (‘hm hm’) fungeert hier als teken dat hij 

hoort en begrijpt wat T1 zegt en dat T1 zijn uiting kan afmaken. Dit doet hij dan ook in r. 

67 waar hij uitlegt dat onder de negentien al een stapje verder is en benadrukt dat S1 

daar rekening mee moet houden. Dit laatste advies geeft hij wederom in de jij-vorm 

(‘daar moet je wel rekening mee houden’), waarmee hij S1 direct aanspreekt. Een 

reactie van S1 blijft uit en T1 sluit met zijn ‘oké’ het topic af, zonder daarover te 

onderhandelen met S1. T1 gaat namelijk meteen door met het volgende onderwerp, 

waardoor S1 niet meer de gelegenheid krijgt alsnog te reageren.  

 De jij-vorm (‘je’ in dit geval) wordt in dit fragment dus op verschillende manieren 

gebruikt. Ten eerste kan de trainer/coach door middel van de jij-vorm zijn pupil direct 

aanspreken. Echter, dit heeft, bij afwezigheid van woorden die een eigen visie laten 

doorschemeren (‘ik denk’ of ‘ik vind’), al snel tot gevolg dat de trainer/coach zijn 

woorden presenteert als iets waarover geen ruimte voor discussie is. Wanneer een 

trainer bijvoorbeeld aangeeft: ‘je geeft de bal te veel naar rechts of naar links’, dan 
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impliceert dit dus dat de passing van de pupil altijd verkeerd is, omdat T1 de woorden 

door middel van de combinatie persoonlijk voornaamwoord ‘je’ + persoonsvorm in 

onvoltooid tegenwoordige tijd presenteert alsof het altijd op die manier gebeurt en de 

situatie dus neerzet als vaststaande feiten. Dit heeft zoals gezegd ook te maken met het 

feit dat hij de woorden in dat geval niet presenteert vanuit zijn eigen visie. In die zin 

zouden dergelijke formuleringen sneller als beschuldiging kunnen worden opgevat, maar 

zoals aangegeven kan de conversatieanalyse hierover geen uitsluitsel geven. De tweede 

manier waarop de jij-vorm in dit fragment gebruikt wordt, is als generieke 

aanspreekvorm. ‘Je’ wordt in dit geval gebruikt om aan te geven dat een bepaalde 

opmerking algemeen geldend is en dus niet alleen voor speler X. Daarmee wordt de 

opmerking onpersoonlijk gemaakt, waarmee een eventuele beschuldigende toon 

weggenomen kan worden.   

 

Ook in het volgende fragment spreekt de trainer/coach zijn pupil in eerste instantie direct 

aan door middel van ‘je’. Eveneens gebruikt hij, net als in het vorige fragment, ‘je’ als 

generieke aanspreekvorm.  

 

[Fragment 4b - Volleybaltranscript 4] 

6 T1:  s↑ervice (.) we gaan even alles na  

7 T1:  s↑ervice veranderd van sp↑in naar j↑umpfloot (.)  

8 T1:  en da doe je st↑eeds beter  

9 S4:  ja 

10 T1:  hoewel r af n toe nog wel es iets te veel vaart in de bal wil          

11  zitten  

12 S4:  ja  

13  (0.5) 

14 T1:  •h en da moet je even [ n] daar moet je even a-  [aan werken] 

15 S4:                         [ja]                      [ja da heb ]k toen ook   

16  met j↑eugd n gesprek over gehad he k moet gewoon k heb gwoon ook nog 

17  e:h (.) met dat k veel te ver voorover stuit en dat ik mn arm heemaal 

18  door[sla] 

19 T1:        [ja ]  

20 S4: en dan [(ga ik) spinnen] 

21 T1:        [tis eiglijk maa]r een h↑ee:l fijn (aanrakinkje) as je g↑oed      

22  springt e[n naa]r voren springt is t ma ((maakt klikgeluid met tong)= 

23 S4:             [en eh]  

24 S4:  =n ja ik ga dr nu ook echt heel hard op trainen dat ik eh gwoon eerst 

25  uit st↑and en dan (eergistre) von k ook fijn dat ik dan drna met een  

26  klein sprongetje [ en] toen ging t ook goed en (.) gewoon rechtop  

27 T1:                     [j↑a]  

28 S4:  blijven ↑en 

29 T1:  ja g[ewoon op focussen] 
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In het eerste gedeelte van dit fragment volgt de trainer weer zijn gebruikelijke ‘route’. 

Hij haalt een punt aan (r.6), bedt dat punt in door te uiten wat er feitelijk veranderd is bij 

S4 op dat punt (r.7) en evalueert dat punt (r.8). In eerste instantie geeft hij een 

positieve evaluatie, die hij in de jij-vorm formuleert (‘en da doe je st↑eeds beter’, r.8). 

Net als in het vorige fragment presenteert T1 zijn evaluatie via de combinatie van de jij-

vorm en de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, wat ook hier, samen met de 

afwezigheid van woorden die een eigen visie laten zien, maakt dat T1 zijn woorden 

neerzet als iets dat vaststaat en waar iedereen op die manier over denkt. Omdat deze 

opmerking iets positiefs betreft, is van een eventuele beschuldiging geen sprake. S4 

reageert dan ook met ‘ja’ (r.9), waarmee ze de opmerking erkent. Wanneer T1 

vervolgens een kritisch punt aanhaalt, laat hij de jij-vorm achterwege en vermijdt hij het 

gebruik van een persoonlijk voornaamwoord (‘hoewel r af n toe nog wel es iets te veel 

vaart in de bal wil zitten’). Hiermee maakt hij deze opmerking onpersoonlijk en maakt hij 

de rol die S4 hierbij speelt minder groot. Ook dit punt wordt erkend door S4 (‘ja’, r. 12).  

 In r.14 expliciteert T1 dat dit een punt is waar S4 nog aan moet werken. Hij 

ademt echter daarvoor diep in en hapert, wat erop duidt dat hij niet onomwonden met 

zijn aanbeveling komt (‘•h en da moet je even [ n] daar moet je even a- [aan werken]’). 

Hij presenteert deze explicitering dus net als in voorgaand fragment in de jij-vorm, maar 

hij verzacht de eventuele ‘beschuldiging’ die de uiting met zich mee zou kunnen brengen 

door het woord ‘even’ te gebruiken. Met het ‘ja’ dat S4 al in overlap produceert, erkent 

ze het advies wel, maar doordat ze daarna zelf aangeeft wat ze precies verkeerd doet, 

laat ze zien dat T1 in principe niet alles meer aan haar hoeft uit te leggen. T1 erkent de 

woorden van S4 door het woord ‘ja’ (r. 19), maar oriënteert zich meteen daarna naar zijn 

taak door uit te leggen wat S4 moet doen om haar service te verbeteren. Dit doet hij in 

overlap met S4, die verder lijkt te willen gaan met haar verklaring. T1 giet zijn woorden 

echter in een informatieve boodschap:  ‘tis eiglijk maa]r een h↑ee:l fijn (aanrakinkje) as 

je g↑oed springt e[n naa]r voren springt is t ma ((maakt klikgeluid met tong))=’. Hij 

richt zijn ‘advies’ dus niet direct tot S3, maar verpakt het als informatie die voor iedereen 

geldt, onder meer door de woorden (‘tis’ = het is). Het ‘je’ in deze uiting is dan ook 

gebruikt als algemene ‘je’ en niet als persoonlijk gericht tot S4. Deze informatie bevat 

echter impliciet voor S4 wel een advies, omdat T1 ermee uitleg hoe zij op de goede 

manier kan serveren. Doordat hij zijn advies op deze manier formuleert, lijkt hij er 

rekening mee te houden dat dit punt gevoelig ligt bij S4, te meer omdat hij zijn kritisch 

punt in r. 10  al meer algemeen verwoordde. Het feit dat hij daarom ook nu weer de jij-

vorm vermijdt, zou daar mee te maken kunnen hebben (zie ook Silverman, 1997).  

 Wat in dit fragment dus naar voren komt, is behalve dat trainers ‘je’ als directe 

vorm kunnen gebruiken en daarmee adviezen kunnen presenteren als vaststaande feiten 

waarover geen discussie mogelijk is en ‘je’ als generieke aanspreekvorm kunnen 
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gebruiken om het advies onpersoonlijk te maken (zoals ook in het eerste fragment te 

zien was), trainers het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord ook helemaal kunnen 

vermijden. Door bijvoorbeeld de woorden ‘het’ of ‘er’ aan te halen, wordt de betreffende 

sporter niet direct aangesproken, maar wordt de uiting/het advies, net als bij het gebruik 

van ‘je’ als generieke aanspreekvorm, onpersoonlijk gemaakt. Daardoor wordt de 

verantwoordelijkheid voor de besproken handeling minder bij de sporter gelegd, wat 

eventuele beschuldiging weg zou kunnen nemen. Dit is een van de manieren om 

eventueel gevoelige onderwerpen te bespreken en erover te adviseren (Silverman, 

1997).  

 

Ik-vorm 

Ook in onderstaand fragment spreekt de trainer/coach zijn pupil in eerste instantie aan 

met ‘je’. Echter, wanneer hij daadwerkelijk aangeeft waar de speelster zich nog op kan 

verbeteren, presenteert de trainer/coach zijn opmerkingen vanuit zijn eigen visie en niet 

als feit. Doordat hij de woorden ‘ik denk’ gebruikt laat hij namelijk zien dat er nog ruimte 

is voor interpretatie, en dat het punt niet iets is dat al vast staat. Het lijkt hier om een 

combinatie tussen de ik- en jij-vorm te gaan.  

 

[Fragment 6b - Volleybaltranscript 2]  

 

266 T2:  nou pass e:h dat doe je alleen renpass (.) ja je haalt de druk van je 

267  linkerb↑een en ik denk da je beter eh  [ (.)      op ] twee benen kunt  

268 S2:                                           [op twee benen] 

269 T2: staan 

270 T2:  dat dat [ook voor je kn↑ieën ] 

271 T1:              [da zie je jou met in]spelen ook al doen he s gwoon bijna      

272  éénbenig eh 

273 T2:  k denk dat ook voor je knie (.) 

274 S2:  beter is   

275 T2:  wa beter is 

 

T2 heeft het in dit fragment over de pass van T2. Hij schetst hoe S2 haar renpass maakt. 

In deze schets laatst hij echter nog niet doorschemeren of en wat T2 (iets) niet goed 

doet. Pas wanneer hij de woorden ‘ik denk da je beter’ aanhaalt wordt duidelijk dat dit 

een punt is dat geschikt is voor advies. Hoewel hij hier de speelster ook direct aanspreekt 

met ‘je’, presenteert hij deze opmerking met de woorden ‘ik denk’ vanuit zijn eigen visie 

en niet, zoals in de eerdere fragmenten, als een algemeen geldend feit waarover 

iedereen het eens is. Hij laat hiermee zien dat dit iets is waar hij van vindt dat ze het 

beter anders kan doen, maar dat anderen (en dus ook de speelster zelf) daar eventueel 

anders over kunnen denken. Hij koppelt deze woorden direct aan zijn vorige woorden 
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middels het woord ‘en’, waardoor S2 uit de vorige uitingen kan opmaken waar T2 op 

doelt. Ze ziet door de korte twijfel van T2 (‘eh’) kans zijn beurt gedeeltelijk in te vullen 

met de woorden ‘op twee benen’. Doordat S2 die woorden herhaalt en zijn beurt nog 

afmaakt via de woorden ‘kunt staan’ houdt hij het patent op de beurt en oriënteert hij 

zich naar zijn trainersrol.  

In r. 267 lijkt T2 de reden voor zijn advies te willen geven, maar hij wordt 

onderbroken door T1, die bewijs levert voor de tekortkoming van S2. Hij geeft namelijk 

aan dat het al bij inspelen fout gaat. T1 gebruikt hiervoor wél de jij-vorm: ‘dat zie je jou 

met inspelen ook al doen’). Hiermee biedt hij dus geen ruimte voor interpretatie (S2 doet 

het altijd zo), mede doordat hij de opmerking niet nuanceert door een woord als ‘vaak’ of 

‘soms’. Zonder dat iemand op T1 reageert, pakt T2 zijn beurt daarna weer op en geeft 

alsnog een onderbouwing van zijn advies. Dit doet hij wederom door zijn beurt te 

presenteren vanuit zijn eigen visie: ‘k denk dat ook voor je knie’. Hoewel hier 

interactioneel niet direct een aanleiding is (geen twijfel, hapering of pauze) vult S2 hier 

wederom zijn beurt in. Ze maakt de beurt zelfs compleet door de woorden ‘beter is’. Ook 

hier maakt T2 zelf nog eens zijn beurt af, waarmee hij wederom het patent behoudt over 

de beurt en zich schikt in zijn trainersrol. 

 De ‘ik denk’-constructie in dit fragment is er een die vaker in de gesprekken 

voorkomt. Deze wordt vaak gebruikt in combinatie met de ‘je-vorm’, waardoor de sporter 

alsnog direct aangesproken wordt, maar wel op een manier die ruimte biedt voor 

interpretatie/discussie. Het ‘ik denk’ laat namelijk, zoals gezegd, zien dat het de visie is 

van de trainer/coach, maar dat anderen en dus ook de sporter zelf een andere mening 

kunnen hebben. Daarmee kan een eventuele beschuldigende toon worden weggehaald en 

wordt duidelijk waar De Cuyper (2008) op doelt wanneer hij het heeft over het 

verpakken van een ik- of jij-vorm. Hoewel het lastig aan te tonen is dat het de ik-vorm is 

die S2 er in dit fragment toe aanzet de beurten van T2 collaboratief af te maken, zijn dit 

soort gezamenlijke beurtconstructies niet waar te nemen in de omgevingen van adviezen 

die niet op deze manier gepresenteerd worden, maar alleen door middel van een jij-

vorm. Daarom lijken het afmaken van de adviezen en daarmee het op een sterke manier 

erkennen van de adviezen toch wel enigszins consequenties te zijn van deze manier van 

formuleren. 

 

Wij-vorm 

Ook in het laatste fragment is sprake van het presenteren van een verbeterpunt vanuit 

het eigen standpunt van de trainer/coach. Dit fragment laat echter ook zien dat er nog 

een aanspreekvorm is waarmee de trainer zijn boodschap kan verpakken, namelijk de 

‘wij-vorm’.  
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[Fragment 5b – Volleybaltranscript 3] 

 

293  T2:  ↑uu:hm (.) nou hoogte van t bl↑ok dt is dat is eh denk ik een e:h (.)      

294   n zorgenkindje=  

295 T2: =moete kijke of we daar nog wat aan (.) winst kunnen maken 

296  (.)  

297 S3:  hoger springen, 

298  (.) 

299 T2:  hoger komen= 

300 T1:  =s gwoon krachttraining da:s powertraining das met de gewichten a- aan 

301  de bak  

 

In r. 293 evalueert T2 de hoogte van het blok van S2 als een ‘zorgenkindje’. Ook dit 

presenteert hij vanuit zijn eigen visie, doordat hij hier wederom de woorden ‘denk ik’ 

gebruikt. De hapering en de herformulering lijken erop te duiden dat dit punt gevoelig 

ligt, omdat T1 niet onomwonden zijn punt maakt. Met de uiting laat T1 zien dat er op dit 

punt voor S3 nog werk aan de winkel is. Zoals al aangehaald werd in de analyse in het 

eerste deel, expliciteert hij dit als een verbeterpunt waar samen aan gewerkt kan worden 

doordat hij zegt: ‘moete kijke of we daar nog wat aan (.) winst kunnen maken’. Hij 

gebruikt hier dus een meervoudsvorm en het persoonlijk voornaamwoord ‘we’, waarmee 

hij laat zien dat de verantwoordelijkheid voor de uit te voeren handeling niet slechts bij 

de speelster ligt, maar dat ook de trainer(s) hierin een taak heeft/hebben. Met andere 

woorden; het is teamwerk. Hoewel hier dus van een ‘ik’- of ‘jij’-boodschap dus geen 

sprake is, laat dit fragment wel zien welke andere vormen er gebruikt worden om advies 

te formuleren in de trainer/coach-sportergesprekken. In het werk van De Cuyper (2008) 

en Verhoeven & Hacke (2000) is hier niets over opgenomen. Door de boodschap te 

verpakken in de ‘we’-vorm, kan net als door het gebruik van het algemene ‘je’ of het 

helemaal vermijden van een persoonlijk voornaamwoord, iets van de zwaarte/druk van 

het advies worden weggenomen.  

 Nadat T2 zijn boodschap in de wij-vorm heeft geformuleerd (r. 295), komt S3 al 

vrij snel met een opmerking waarin ze expliciteert welke winst er dan nog mogelijk is: 

‘hoger springen’. Hiermee licht ze zelf de kern van de boodschap eruit, een van de 

sterkste erkenningen van een advies (Silverman, 1997). Ze zegt dit bovendien met een 

licht stijgende intonatie, waarmee ze bevestiging lijkt te zoeken bij T2. T2 geeft die 

bevestiging in iets andere bewoordingen: ‘hoger komen’. T1 concretiseert het advies 

vervolgens nog door te zeggen hoe ze dat hoger springen kan bereiken: middels 

krachttraining. Hoewel hij deze uiting presenteert als informatie doordat hij geen 

persoonlijk voornaamwoord gebruikt, zit er impliciet ook een advies in verpakt: het 

betekent namelijk dat S3 krachttraining moet gaan doen. Hiervoor geldt net als een van 

de voorgaande fragmenten dat het meer algemeen geldend wordt gemaakt.  
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 Ook voor de gebruikte wij-vorm in dit fragment geldt dat er niet via 

conversatieanalyse bepaald kan worden of het juist die vorm is die de speelster er toe 

aanzet de kern van het advies te uiten en daarmee het advies krachtig te erkennen. Wel 

laat de analyse zien dat deze vorm een van de mogelijkheden is om advies te verpakken 

en dat er gunstig gereageerd wordt op deze formulering.  

 

Conclusie  

In deze analyse is gekeken naar hoe de door De Cuyper (2008) besproken ‘ik’- en ‘jij’-

vorm worden gebruikt in de gesprekken tussen trainers/coaches en sporters. De ‘jij’-

vorm blijkt eigenlijk de ‘je’-vorm te zijn, want het gebruik van ‘jij’ is geen enkele keer 

voorgekomen. Echter, De Cuyper bespreekt in zijn betoog over de jij-vorm ook 

voorbeelden waarin ‘je’ gebruikt wordt, dus aangenomen kan worden dat hij met de jij-

vorm ook op het gebruik van ‘je’ doelt.  

 In de bespreking van de fragmenten blijkt dat ‘je’ in de adviesomgevingen op 

verschillende manieren gebruikt kan worden. Ten eerste kan de sporter door middel van 

‘je’ direct worden aangesproken. Vaak brengt deze directe manier met zich mee dat de 

trainer/coach de uitingen waarin hij dit doet presenteert als feiten waarbij geen ruimte is 

voor verdere discussie/interpretatie. Dit komt doordat de jij-vorm vaak wordt gebruikt in 

combinatie met een persoonsvorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd (bijv. ‘je hebt’) en 

de trainer/coach daarbij niet expliciteert dat hij het advies aan de sporter overbrengt 

vanuit zijn eigen visie. Deze manier van het presenteren van advies zou er eventueel toe 

kunnen leiden dat sporters, zoals De Cuyper aangeeft, deze uitingen kunnen opvatten als 

beschuldigingen. Echter, zoals aangegeven, kan door middel van conversatieanalyse niet 

worden aangetoond of dit daadwerkelijk zo is. Een tweede manier waarop ‘je’ gebruikt 

wordt, is als generieke aanspreekvorm. Het ‘je’ duidt dan op ‘je’ in het algemeen, 

waarmee de trainer/coach laat zien dat de opmerking voor iedereen (team- of 

opleidingsgenoten) geldt en niet alleen voor de  betreffende sporter. Hiermee kan hij 

adviseren over eventuele gevoelige onderwerpen (Silverman, 1997).  

 De ‘ik’-vorm waar De Cuyper het over heeft, blijkt in de gesprekken vaak voor te 

komen in combinatie met een jij-vorm. De constructie ‘ik denk dat je’ komt in de 

gesprekken meerdere malen terug. Met deze constructie presenteert de trainer zijn 

opmerkingen niet, zoals bij de meer directe jij-vorm, als vaststaand feit waar iedereen 

hetzelfde over zou moeten denken, maar als iets waarover gediscussieerd kan worden en 

waarbij ruimte is voor interpretatie. Deze formulering zou een eventuele beschuldigende 

toon kunnen verminderen en lijkt de sporter meer ruimte te bieden in te gaan op 

hetgeen de trainer/coach verkondigt. In die zin lijkt deze manier van formuleren de 

voorkeur te hebben boven de directe ‘jij’-vorm.  
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 Dit lijkt te worden onderstreept door het gegeven dat wanneer de sporters zelf 

een rol vervullen in de totstandkoming van het advies en daarbij het advies ook 

erkennen, de trainer nooit alleen spreekt in de jij-vorm, maar zijn punt vanuit een ‘ik’-

perspectief of vanuit de ‘wij’-vorm presenteert. Het zelf invullen van advies of het 

samenvatten van de kern van het advies wat in die fragmenten gebeurde, is volgens de 

conversatieanalytische literatuur een van de sterkste manieren om een advies te 

erkennen. Daarmee wordt de aanbeveling van De Cuyper (2008) sporters vanuit een ik-

perspectief aan te spreken toch gedeeltelijk ondersteund, omdat de minimale reacties in 

de overige fragmenten niet wijzen op sterke erkenning van het advies. 

 Uit de analyse blijkt verder dat er meer vormen zijn om de sporter te adviseren 

dan alleen de ‘jij’- en ‘ik’-vorm. Zo komt het voor dat een persoonlijk voornaamwoord 

weggelaten wordt, zodat het advies onpersoonlijk en meer geldend voor iedereen (ieder 

‘teamlid’) wordt (net als bij het algemene ‘je’). Het advies kan ook gepresenteerd worden 

als iets waar de trainer en sporter samen aan werken in een team. Er wordt dan 

gesproken in de ‘wij’-vorm. De verantwoordelijkheid voor de uit te voeren handeling 

komt dan niet alleen bij de sporter, maar ook bij de trainer te liggen. Hoewel Verhoeven 

& Hacke (2000) ervoor pleiten de jij-vorm te gebruiken om de verantwoordelijkheid van 

de gecoachte te benadrukken, lijkt ook de wij-vorm voor een trainer een goede manier te 

zijn de sporter te vertellen waar hij in de toekomst nog aan dient te werken. Immers, het 

advies in het laatst aangehaalde fragment lijkt goed te worden opgepikt.  

  Voor de opmerkingen van De Cuyper (2008) dat boodschappen in de jij-vorm als 

beschuldiging of verwijt kunnen worden opgevat, zijn, ondanks dat het moeilijk is hier 

uitspraken over te doen, in deze data weinig aanwijzingen gevonden. De reacties van 

sporters wijzen er namelijk niet op dat deze formuleringen inderdaad als zodanig worden 

opgevat. Ze reageren namelijk met minimale reacties en zoals in het eerste deel van de 

analyse al bleek, is dit heel gebruikelijk. Bovendien laten deze minimale reacties zien dat 

de sporter wel degelijk luistert naar wat de trainer te zeggen heeft, iets wat De Cuyper 

(2008) in zijn boek in twijfel trekt.  

 

4.2.3 Conclusies ten aanzien van de relatie CA-SIKs 

Door middel van de analyses over het woord ‘moeten’ en het gebruik van de ‘ik’- of ‘jij’- 

is de theorie uit de sportpsychologische- en managementliteratuur aan een kritische 

conversatieanalytische blik onderworpen. Daarin is naar voren gekomen dat de 

conversatieanalyse kan laten zien hoe bepaalde concepten in de interactie werken en wat 

bijvoorbeeld wel of niet de consequenties kunnen zijn van het gebruik van bepaalde 

formuleringen. De data lijken de voorgeschreven concepten echter maar minimaal te 

ondersteunen. Daaruit blijkt dat de theorieën veel genuanceerder liggen dan in de 

literatuur wordt voorgesteld.  
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 Zo is bijvoorbeeld laten zien dat het werkwoord ‘moeten’ vaak niet op zichzelf 

staat, maar dat zich in de omgeving van dat woord allerlei lexicale keuzes worden 

gemaakt die de eventuele druk die het woord met zich mee brengt, afzwakken. Daarom 

lijkt het gebruik van het werkwoord, zeker in (langere) gesprekken, niet per definitie 

vermeden hoeven te worden. Wat betreft de verschillende aanspreekvormen is naar 

voren gekomen dat de jij-vorm op verschillende manieren gebruikt kan worden (als 

directe en meer algemene aanspreekvorm) en dat ook de ik-vorm op een meer diverse 

manier ingevuld kan worden dan in de literatuur voorgesteld, namelijk in combinatie met 

de jij-vorm. Bovendien heeft een trainer/coach nog meer keuzes als het gaat om het 

verpakken van boodschappen in een bepaalde (aanspreek)vorm.    

 Daarmee is de relatie die tussen de CA-bevindingen in dit onderzoek en de 

theorieën uit de sportpsychologische en managementliteratuur over coaching er dus 

vooral een die een meer gedetailleerd beeld geeft over hoe bepaalde aannemingen uit de 

theorieën in de interactie worden gebruikt en werken. Daarnaast zijn er ook concepten 

besproken en geanalyseerd (gebruik van de ‘wij’-vorm of onpersoonlijke ‘vorm’ bij 

adviseren) die niet beschreven staan in de literatuur. In die zin voegt de analyse dus ook 

een nieuwe dimensie toe aan de coachingsliteratuur.  
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5. Conclusie & discussie 

 
In dit hoofdstuk wordt een aantal conclusies getrokken aan de hand van een 

terugkoppeling van de resultaten van de analyses in hoofdstuk 4 naar de bevindingen uit 

het theoretisch kader. Er wordt dieper ingegaan op de hoofdvraag van deze scriptie: op 

welke manieren adviseren (top)sportcoaches in evaluatiegesprekken hun sporters en hoe 

wordt dit advies ontvangen? Doen ze dat ‘volgens het boekje’ en zo ja, hoe werken deze 

manieren van coachen in de praktijk? Daarnaast komen enkele beperkingen van het 

onderzoek aan de orde en worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

5.2 Conclusie 

In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op de hoofdvraag van deze scriptie. 

Achtereenvolgens wordt besproken welke conclusies er te trekken zijn over hoe de 

trainers adviezen geven, over hoe die adviezen door de sporters worden ontvangen en 

over de vraag of en hoe de trainers de theorieën beschreven in de coachingsliteratuur 

(de zgn. SIKs) uit de sportpsychologie en managementwereld gebruiken bij het adviseren 

van hun pupillen.  

 

Geven van de adviezen 

Als het gaat om de manieren waarop de trainers/coaches hun pupillen adviezen geven, 

dan is ten eerste opgevallen dat de opbouw van de adviezen die de trainers/coaches 

gebruiken bestaat uit een aantal stappen/componenten. Zo refereert een trainer/coach 

vaak naar een bepaald punt op de (verborgen) agenda, om vervolgens een evaluatie te 

geven op dit punt. Soms gaat hier nog een schets vooraf waarin de persoonlijke 

omstandigheden die voor de betreffende sporter op dat punt gelden, worden besproken. 

Uit de evaluatie vloeit meestal een verbeterpunt voort, waarover advies wordt gegeven. 

Dit advies wordt soms nog concreter gemaakt door het aanhalen van een 

praktijkvoorbeeld of het vertellen wat de sporter precies dient te doen om zichzelf te 

verbeteren. Ook komt het niet zelden voor dat de trainers/coaches hun adviezen 

onderbouwen en/of legitimeren, door de reden van het advies te expliciteren of duidelijk 

te maken dat hun advies gegrond is. 

Uit het feit dat de adviezen gegeven worden in verschillende stappen en bestaan 

uit meerdere componenten, blijkt dat adviezen niet eenvoudig gedefinieerd kunnen 

worden. De diverse componenten dragen allemaal, meer direct of indirect, bij aan het 

advies. Bovendien laat het zien dat feedback/evaluaties en adviezen, in ieder geval in 

deze setting, twee nauw verweven fenomenen zijn, waartussen het onderscheid niet 

altijd even duidelijk is. De adviezen zouden in de gesprekken in de meeste gevallen niet 

los kunnen staan van de evaluatie waarmee de trainers hun punt vaak beginnen en de 
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andere componenten (concretisering, onderbouwing/legitimering) kunnen op hun beurt 

weer niet los staan van het advies. Dit blijkt zowel uit het feit dat de verschillende 

componenten lexicaal met elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld door middel van 

verwijswoorden) als uit het feit dat die componenten allemaal onderdeel zijn van een 

samenhangend betoog. Zo dienen bijvoorbeeld de concretisering en 

onderbouwing/legitimering om het advies kracht bij te zetten en te illustreren; op zichzelf 

zouden ze niet kunnen bestaan.    

Er is in de gesprekken weinig interactie vanaf het moment dat een trainer/coach 

een agendapunt aanhaalt en een mogelijk gebied voor advies schetst tot het moment 

waarop het advies voltooid is (dat wil zeggen; het moment dat de speler op de hoogte is 

gebracht van wat hij/zij kan verbeteren of waarin hij/zij zich kan ontwikkelen). Dit 

betekent ook dat er vrijwel nooit sprake is van het uitlokken van een probleemindicatieve 

respons of het schetsen van een (mogelijk) probleem door de sporter zelf, zoals dit in de 

eerdere conversatieanalytische studies over advisering het geval was (zie bv. Heritage & 

Sefi, 1992; Silverman, 1997). De trainer/coach schetst zelf een soort van probleem door 

een evaluatie te geven op een bepaald punt dat verbetering behoeft. Het observeren of 

vaststellen van een probleem gebeurt dus in de meeste gevallen niet in de interactie zelf, 

maar (waarschijnlijk) al in de wedstrijden en/of trainingen tijdens het lopende seizoen. 

Hier wordt soms ook expliciet naar gerefereerd in de interactie. Het Interview Format 

met vraag-antwoordsequenties wat Silverman (1997) en Heritage & Sefi (1992) zien als 

de meest effectieve manier om advies te geven, staat in de trainer/coach-

sportergesprekken (vrijwel) nooit aan de basis van een adviessequentie.  

Doordat in de interactie zelf niet onderhandeld wordt over een probleem, lijkt er in 

de data geen sprake van te zijn dat het recht om te adviseren in de interactie wordt 

bewerkstelligd. Een need for advice wordt namelijk niet gecreëerd. Een verklaring dat 

deze need for advice niet aanwezig is, zou de structuur/opbouw van de gesprekken 

kunnen zijn. De sporter wordt van tevoren verteld hoe die structuur eruit ziet en dat hun 

vaardigheden/ontwikkelingen op de verschillende onderdelen van hun sport besproken 

gaan worden. Door elke keer een punt van die agenda aan te halen schept de 

trainer/coach een gebied waarop hij advies kan geven. Hiermee bereidt hij de sporter als 

het ware voor op wat er komen gaat; een evaluatie op dat punt en (vaak) daaruit 

voortvloeiend een advies.  

Echter, dit gebeurt net als in het theoretisch kader aangehaalde settings (Heritage 

& Sefi, 1992; Silverman, 1997; Strong & Baron, 2004; Thonus, 1999) vrijwel nooit 

onomwonden. Haperingen en herformuleringen zijn bijvoorbeeld veel voorkomende 

verschijnselen in de gesprekken. Bovendien is er niet zelden sprake van het verzachten 

van het advies, bijvoorbeeld door middel van Extreme Case Formulations en 
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verkleinwoorden. Daarmee wordt eens te meer bewezen dat adviseren een complex 

interactioneel fenomeen is.  

 

Ontvangst van de adviezen 

Wat betreft de ontvangst van het advies, dan kan worden opgemerkt dat in de 

trainer/coach-sportergesprekken in de meeste gevallen de sporters slechts minimaal op 

een advies reageren. Er wordt ofwel helemaal niet gereageerd, ofwel door middel van 

ongemarkeerde erkenningen (unmarked acknowledgements; Heritage & Sefi, 1992). 

Deze ongemarkeerde erkenningen bestaan uit reacties als ‘hm hm’ en ‘ja’. Volgens 

Heritage & Sefi (1992) erkennen gespreksdeelnemers daarmee het advies wel als 

zodanig, maar wijzen ze impliciet de relevantie ervan af. Ze zien de adviezen dus niet als 

iets informatiefs of nieuwswaardigs (Maynard, 2003).  

In de data van Heritage & Sefi (1992) en Silverman (1997) werd na zulke 

unmarked acknowledgements het advies vaak herzien of geherformuleerd door de 

adviesgevers. Daarmee laten adviesgevers volgens Heritage & Sefi (1992) zien dat ze 

deze reacties als teken van weerstand opvatten. In dit onderzoek is echter niet veel 

bewijs gevonden voor de bewering dat de trainers/coaches reacties als ‘ja’ en ‘hm hm’ 

als zodanig interpreteren. Hoewel een advies soms wel verder onderbouwd of 

geconcretiseerd werd na een dergelijke minimale respons, hoeft dit niet te betekenen dat 

de trainer/coach die respons ook inderdaad als teken van weerstand ziet. Dit blijkt onder 

meer uit het feit dat ook voordat de trainers/coach überhaupt gelegenheid tot reageren 

boden, al onderbouwingen of verzachtingen gaven. Bovendien was nooit sprake van een 

herziening van het advies nadat de spe(e)l(st)er op zo’n manier reageerde.  

Wellicht een reden voor het veelvuldig voorkomen van minimale reacties op 

adviezen in de trainer/coach-sportergesprekken, is dat er in de interactie geen sprake is 

van een probleemindicatie. Er wordt in elke geval niet interactioneel ‘onderhandeld’ over 

een (mogelijk) probleem; iets waarvan de sporter zelf ook vindt dat hij daar moeite of 

problemen mee heeft. Reden hiervan kan weer zijn dat dergelijke probleemsituaties al 

eerder aan de orde zijn gekomen tijdens trainingen en/of wedstrijden. Bewijs hiervoor 

wordt ook in de data geleverd; daar wordt soms expliciet gerefereerd naar dergelijke 

situaties. Doordat het probleem waarover geadviseerd wordt in de evaluatiegesprekken 

al eerder aan de orde is gekomen, kunnen de sporters mogelijk al op de hoogte zijn van 

hun tekortkomingen en de manieren waarop daaraan gewerkt kan worden. Het advies is 

voor hen dan niet meer nieuw of informatief.  

Dat de sporters de gegeven adviezen in de gesprekken vaak niet als nieuw of 

informatief zien, wordt eens te meer benadrukt doordat de sporters in sommige 

gesprekken zelf een rol vervulden in de totstandkoming van een advies. Die rol kan 

bestaan uit het zelf invullen of afmaken van het advies, al dan niet door middel van 
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gezamenlijke beurtconstructie. Deze manier van ‘reageren’ op een advies is anders dan 

eerder in de CA-literatuur naar voren kwam. Dit zelf invullen kan duiden op het sterk 

erkennen van een advies, maar zoals te zien was in fragment 4, kan de sporter hiermee 

ook zijn/haar kennis etaleren en laten doorschemeren dat hij/zij de kennis over de 

inhoud van het advies al in huis heeft. Dit onderstreept dus wederom het gegeven dat de 

sporter het advies zelden tot nooit als nieuw/informatief ziet.  

De manier van reageren lijkt erop te duiden dat de asymmetrie in trainer/coach-

sportergesprekken minder groot is dan de settings waar advisering eerder is onderzocht. 

Immers, het feit dat het voorkomt dat de sporters een rol spelen in de totstandkoming 

van het advies, en dit soms zelf collaboratief doen, geeft aan dat de sporter wel degelijk 

toegang heeft tot de kennis van de trainer/coach of die kennis zelfs met hem deelt. 

Daarbij komt nog dat de trainers/coaches en de sporters elkaar al langere tijd kennen en 

er hoogstwaarschijnlijk al vaker is gecommuniceerd over de sterke en zwakke punten 

van de sporters. Dit is anders dan in de eerder onderzochte settings, waarbij het veelal 

ging om professionals en cliënten die elkaar voor de eerste of tweede keer zagen (zie 

bijv. Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997). Toch is er wel degelijk sprake naar een 

oriëntatie van rollen, wat dan weer een bevestiging is van de asymmetrie. Zo zal de 

speler zelf nooit het initiatief nemen om te vertellen wat hij/zij anders/beter moet doen 

en wanneer hij/zij dit wel lijkt te doen, gebeurt dit met aarzeling of wordt de uiting 

plotseling afgekapt om vervolgens diezelfde uiting te herformuleren (zie bijv. fragment 

4). Echter, wanneer een sporter zelf die kennis aanhaalt, wordt dit niet in twijfel 

getrokken door de coach en vraagt de coach hem/haar niet waar hij/zij die kennis 

vandaan heeft.  

 

Koppeling theorieën uit sportpsychologie/management en conversatieanalyse 

Op de vraag of de trainers/coaches adviseren ‘volgens het boekje’, kan, voor zover hier 

onderzoek naar is gedaan, vrij gemakkelijk ontkennend geantwoord worden. Een eerste 

belangrijk argument hiervoor is dat de sporters interactioneel een vrij minimale rol 

hebben in de omgeving waar adviezen ontstaan. Van een actieve interactie met de pupil, 

dat ook in de conversatieanalytische literatuur aanbevolen wordt als het gaat om 

adviseren (Heritage & Sefi, 1992; Silverman 1997; Couture & Sutherland, 2006), is 

nauwelijks sprake. Het is veelal de trainer/coach die het initiatief neemt tot een advies en 

het advies in een eenrichtingsproces aan de sporter meedeelt. De fragmenten waarin de 

sporter een rol heeft in de totstandkoming van het advies en waar de gesprekken wat 

interactiever worden, duiden er ook niet op dat de trainer/coach er zelf toe aanzet de 

sporter in een interactief proces te betrekken. Immers, ook daar stellen de 

trainers/coaches geen vragen of nodigen ze de sporter niet uit een bijdrage te hebben 

aan het adviesproces.  
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 Daarnaast lijken de concepten beschreven in de theorieën veel genuanceerder te 

liggen dan in de literatuur voorgesteld. In het vorige hoofdstuk is een meer gedetailleerd 

beeld verschaft over hoe sommige concepten in de praktijk werken. Daarbij ging het 

allereerst om het gebruik van ‘moeten’, dat in de literatuur sterk afgeraden wordt, maar 

in de praktijk vaak voorkomt in combinatie met het gebruik van woordkeuzes die de 

implicatie van het woord wat afzwakken. Daarnaast is ook gekeken in welke 

aanspreekvorm (ik- of jij-vorm) de trainers/coaches hun sporters adviseren en hoe ze die 

vormen formuleren. Daaruit bleek onder meer dat de trainers/coaches meer vormen 

gebruiken dan alleen de jij- en ik-vorm en dat in die vormen zelf ook veel variatie zit (‘je’ 

als algemene aanspreekvorm en ‘ik’ in combinatie met de ‘je’-vorm).  

 Verder kan opgemerkt worden dat wat betreft het aanspreken op de eigen 

verantwoordelijkheid waar Verhoeven (2004) op hamert, de trainers/coaches hier weinig 

mee doen. Ondanks dat ze de pupillen vaak wel met ‘je’ aanspreken, laten ze hen niet 

zelf met suggesties komen en strooien ze juist met complimenten, waarvan Verhoeven 

(2004) vindt dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Echter, een verklaring voor het feit 

dat complimenten en positieve evaluaties veelvuldig voorkomen, kan erin worden 

gezocht dat advisering een complex interactioneel fenomeen is, dat vaak in combinatie 

met verzachtingen (onder meer dus door complimenten) voorkomt.  

 Een laatste punt over de relatie tussen CA en de coachingsliteratuur, is dat niet 

over alle elementen uit de coachingsliteratuur in deze scriptie iets gezegd kan worden, 

want vanwege de omvang van dit onderzoek zijn, zoals aangegeven, niet alle concepten 

bestudeerd. Zo is bijvoorbeeld geen aandacht gegeven aan het concept ‘positieve 

communicatie’ en het scheiden van positieve en negatieve boodschappen. Ook het 

scheiden van feiten, interpretaties en ervaringen en het onderscheid tussen gedrags- en 

persoonsfeedback zijn in deze scriptie niet aan bod gekomen. Dit zijn wellicht 

interessante punten om in eventueel vervolgonderzoek aan de orde te laten komen.  

 

5.2 Discussie 

Hoewel in deze scriptie een beeld is gegeven van de manieren waarop trainers/coaches 

in een topsportsetting hun pupillen kunnen adviseren in evaluatiegesprekken en hoe de 

pupillen hier vervolgens op kunnen reageren, zijn er natuurlijk ook enkele 

kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek. 

Zo zijn er diverse factoren te benoemen die van invloed kunnen zijn geweest op 

de manieren waarop de trainers/coaches hun pupillen adviseren en waarop het advies 

wordt ontvangen. Ten eerste kan de relatie die een trainer met zijn pupillen heeft 

opgebouwd een rol spelen. De trainers/coaches in dit onderzoek kennen de sporters die 

zij adviseren al een langere tijd; ze hebben ongeveer gedurende een jaar intensief 

contact met elkaar gehad tijdens trainingen, wedstrijden etc. Dit kan de manier 
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beïnvloeden waarop de trainers hun adviezen opbouwen en formuleren, bijvoorbeeld als 

het gaat om de directheid waarmee ze de adviezen geven en de mate waarin 

onderhandeld wordt over een probleem voordat daadwerkelijk een advies gegeven wordt. 

Als dit vergeleken wordt met de settings waarin eerder CA-onderzoek gedaan is naar 

advisering (onderwijs/therapeutisch), dan valt op dat in de setting in deze studie de 

relatie tussen de gespreksdeelnemers veelal nauwer is, omdat trainer en topsporter bijna 

dagelijks met elkaar te maken hebben. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat 

trainers/coaches adviezen meer verzachten om de relatie tussen hen en de sporter niet 

te verstoren. Ook kan probleemonderhandeling minder noodzakelijk zijn, gezien het feit 

dat ‘problemen’ al eerder aan de orde komen, bijvoorbeeld tijdens wedstrijd- of 

trainingssituaties.  

Hiermee verweven is ook het type gesprek waarvan in dit onderzoek sprake is. De 

sporters wisten van tevoren dat deze gesprekken zouden plaatsvinden en wat het doel 

van de gesprekken zou zijn. Ze waren op de hoogte van het feit dat in deze gesprekken 

hun vaardigheden en ontwikkelingen werden geëvalueerd. De trainers in zowel het 

volleybal als het voetbal stelden daartoe ook een lijst op met de ontwikkelingen en 

vaardigheden van elke speler op een aantal onderdelen. Deze ‘procedure’ brengt met 

zich mee dat zowel de trainer als de sporter als het ware voorbereid waren op het geven 

en ontvangen van adviezen. Immers, als er een evaluatiegesprek plaatsvindt waarbij de 

vaardigheden van de sporter worden geëvalueerd, dan komen onlosmakelijk ook de 

punten aan de orde waarop de sporter zich nog kan verbeteren. Dit impliceert dat er ook 

adviezen gegeven worden. Voor de trainer betekent dit dat hij vooraf bedenkt welke 

punten hij gaat bespreken en wat hij over die punten per sporter gaat zeggen (getuige 

ook de lijst die de trainers opstellen). Daarmee fabriceert hij het gesprek als het ware 

voor, veel meer dan bijvoorbeeld een therapeut dat kan doen, omdat die nog niet 

(helemaal) op de hoogte is van de situatie van zijn cliënt. Dit heeft invloed op de 

structuur van de adviesomgevingen, die, zoals besproken is, niet geheel toevallig in het 

merendeel van de gesprekken bestaat uit een aantal stappen, zonder dat daarbij over 

een probleem onderhandeld wordt. Het feit dat deze stappen vaak achtereenvolgens 

(soms zelfs zonder rustpunt/pauze) worden nagelopen, lijkt een bewijs te zijn voor de 

bewering dat hetgeen besproken wordt in de evaluatiegesprekken grotendeels lijkt te zijn 

voorgefabriceerd. Voor de sporter betekent het type gesprek dat hij/zij 

hoogstwaarschijnlijk rekening mee houdt met de mogelijkheid dat er tijdens de 

gesprekken adviezen gegeven gaan worden. Doordat, zoals eerder al even aangegeven, 

er tijdens wedstrijden en trainingen al veelvuldig contact is geweest tussen trainer/coach 

en sporter is het waarschijnlijk dat zij ook weten waar die adviezen over gaan. De 

minimale reacties die vaak te zien zijn in de gesprekken, zijn dan ook niet verrassend. 

Immers, omdat ze op de hoogte zijn van de adviezen hoeven ze in feite niet uitgebreider 
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te reageren. De reacties fungeren als acknowledgement tokens waarmee sporters 

aangeven dat ze horen wat de trainer zegt. De manier van opbouwen van adviezen door 

de trainer (het – soms haastig – aflopen van een aantal stappen) schept bovendien voor 

de sporter vaak ook niet veel andere mogelijkheden dan minimaal te reageren.  

 Daarnaast is ook de aard van de inhoud van het advies van belang bij de opbouw, 

vormgeving en ontvangst van de adviezen. Het ene advies zal van nature minder 

‘bedreigend’ zijn dan het andere; wanneer iemand bijvoorbeeld het advies krijgt twee 

benen te gebruiken bij een bepaalde handeling (een ‘fysiek’ advies) is dit minder 

bedreigend dan wanneer hij/zij te horen krijgt dat hij/zij zijn/haar negatieve houding 

moet veranderen (een ‘mentaal’ advies). Een gevolg daarvan is dat de trainer ook 

hiermee wellicht rekening houdt in de formulering van zijn advies. Hoewel dit gegeven 

ook uit de interactie naar voren moet komen, is in dit onderzoek geen rekening 

gehouden met de aard van de inhoud van de adviezen. Dit houdt ook verband met het 

onderscheid dat in de coachingsliteratuur gemaakt wordt tussen gedrags- en 

persoonsfeedback (De Cuyper, 2008). Wellicht biedt dit een interessant handvat voor 

vervolgonderzoek. Bekeken zou namelijk kunnen worden of advies over de (mentale) 

houding van iemand op een andere manier gegeven/ontvangen wordt dan advies over 

een kleine fysieke handeling die iemand moet aanpassen.  

Ook de mate van sturing van het advies past in dit verhaal. In dit onderzoek was 

ook enig verschil in sturing op te merken. Het ene advies betrof meer een korte 

aanwijzing ‘je moet je bewegingen variëren’ (fragment 2), terwijl het andere meer een 

structurele raadgeving betrof met het perspectief op de toekomst: ‘je moet dat soort 

dingen aanvoelen, herkennen en er naar reageren’ (fragment 1). Echter, er is in deze 

studie niet specifiek gekeken of dit gevolgen heeft gehad voor de manier van opbouwen 

van advies of de manier waarop advies ontvangen werd. 

Een ander punt van discussie is het feit dat de gesprekken zijn opgenomen bij 

twee sporten met verschillende contexten. Zoals aangegeven ging het bij de 

volleybalgesprekken om evaluatieve gesprekken in de breedste zin van het woord, 

waarvoor ook nog eens alle tijd werd genomen (er was geen limiet). Dit kan met zich 

meebrengen dat de speelsters meer gelegenheid kregen of zich vrijer voelden om 

(uitgebreider) te reageren. Bij het voetbal hadden de gesprekken naast een evaluatief 

karakter, ook het doel de speler mee te delen of hij wel of niet door was. Vanuit het 

perspectief van de speler gezien is dit (waarschijnlijk) de voornaamste focus van de 

gesprekken. Dit kan wellicht invloed hebben op de manier waarop zij op de adviezen 

reageren. Dit geldt met name voor de gesprekken waarbij de goed/slecht-

nieuwsmededeling pas aan het eind van het gesprek werd gegeven. Bovendien waren de 

gesprekken gelimiteerd tot een tijd van tien minuten. Daardoor hadden de spelers 

wellicht minder gelegenheid te reageren. De vraag is dan ook in hoeverre de 
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verschillende gesprekken vergelijkbaar zijn en in hoeverre ze institutioneel van een 

andere aard zijn.  

Toch zijn er, zoals deze scriptie heeft laten zien, wel degelijk overeenkomsten in 

de manieren waarop de trainers in de verschillende topsporten hun adviezen opbouwen 

en waarop de adviezen in ontvangst worden genomen. Uit de analyse blijkt namelijk, 

zoals reeds aangegeven in de conclusie, dat adviezen in de meeste gevallen uit een 

aantal stappen bestaan en dat er vaak slechts minimaal door sporters op een advies 

wordt gereageerd. Daarmee is inzicht geboden in de verschillende procedures die trainers 

gebruiken, wanneer zij hun pupillen adviseren. Dit inzicht zou door trainers kunnen 

worden gebruikt om zich bewuster te worden van de manieren waarop zij in dit soort 

gesprekken communiceren met hun pupillen. Bovendien is een aantal concepten uit de 

theorieën over communicatie uit de sportpsychologie en managementwereld (SIKs) via 

conversatieanalyse bestudeerd. Daarmee is een meer genuanceerd en gedetailleerd 

beeld ontstaan over hoe deze concepten in de praktijk worden gebruikt en werken.  

Dit impliceert dat het nuttig zou zijn als conversatieanalisten, sportpsychologen en 

mensen/onderzoekers uit de managementwereld gaan samenwerken bij het formuleren 

van ideeën of voorschrijvende concepten over coaching. Op die manier kunnen de Stocks 

of Interactional Knowledge aangevuld of genuanceerd worden met/door bevindingen uit 

de interactionele praktijk. De verschillende disciplines lijken elkaar goed aan te kunnen 

vullen. Psychologische inzichten verkregen middels experimentele onderzoeken of 

vragenlijsten kunnen worden gecombineerd met inzichten uit de interactionele praktijk. 

Voor dit onderzoek zou dat bijvoorbeeld concreet kunnen inhouden dat de bevindingen 

over het werkwoord ‘moeten’ en de verschillende aanspreekvormen kunnen worden 

meegenomen in de adviesliteratuur van De Cuyper (2008) en dat de door hem 

benoemde communicatievormen (informatie en advies enerzijds en feedback anderzijds) 

niet zo strikt onderscheiden hoeven te worden. Immers, in deze scriptie is naar voren 

gekomen dat feedback en advies twee nauw verweven fenomenen zijn die vaak niet los 

van elkaar gezien kunnen worden. Door kennis uit verschillende disciplines te 

combineren, kunnen trainers zo gedegen en concreet mogelijke handreikingen krijgen 

over hoe te communiceren met sporters.  

Als naar de bevindingen in dit hoofdstuk gekeken wordt, dan kunnen met 

betrekking tot de praktijk van de trainers/coaches een aantal dingen worden opgemerkt. 

De geringe uptake van adviezen in de trainer/coach-gesprekken is weliswaar gebruikelijk, 

maar duidt niet op sterke erkenning van het advies. Willen de sporters het advies op een 

krachtigere manier erkennen, dan is het van belang dat de trainers/coaches de sporters 

zelf meer betrekken in het gesprek door ze bijvoorbeeld vragen te stellen of expliciet uit 

te nodigen actief deel te nemen aan het gesprek. Dit wordt zowel vanuit de 

conversatieanalyse (Silverman, 1997; Couture & Sutherland, 2006) als vanuit de 
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sportpsychologische– en managementliteratuur (De Cuyper, 2008; Verhoeven & Hacke, 

2000; Culver & Trudel, 2000) aangeraden, onder meer omdat er dan uitgegaan wordt 

van het (kennis)perspectief van de sporter en coaching deel uitmaakt van een leerproces 

waarin de sporter zelf ook een rol en verantwoordelijkheid heeft. Gezien de intensieve 

relatie en kennisuitwisseling die er tussen trainers/coaches en sporters bestaat, lijkt het 

een logische stap de sporter meer te betrekken in het adviseringsproces. Immers, omdat 

de sporter al op de hoogte lijkt te zijn van de inhoud van de adviezen of die in ieder 

geval voor hem/haar niet nieuw lijkt te zijn, kan hij/zij een actieve(re) bijdrage leveren 

aan het gesprek. Echter, hiervoor moet het initiatief wel vanuit de trainers komen. 

Het betrekken van de sporters heeft wel consequenties voor de lengte en het type 

gesprek. Met name voor de voetbalgesprekken zou dan meer tijd moeten worden 

genomen. Om de focus meer te richten op de adviezen en niet op het nieuws of de 

voetballers wel of niet door zijn, zou het wellicht beter zijn de goed- of 

slechtnieuwsmededelingen te scheiden van de evaluatiegesprekken waarin de 

vaardigheden van de sporters punt voor punt worden besproken. Echter, omdat in dit 

onderzoek niet is gekeken naar slechtnieuwsgesprekken, is het onmogelijk om hierover 

voor dit type gesprekken uitspraken te doen. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat de 

adviezen hier anders worden opgebouwd of ontvangen.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Deze scriptie is pas een kleine greep uit het grote aantal mogelijkheden dat er bestaat 

om conversatieanalyse toe te passen op het gebied van sport. Dit onderzoek biedt dan 

ook veel aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Ten eerste zouden, zoals al even 

kort aangestipt werd, bijvoorbeeld andere concepten uit de sportpsychologie- en 

managementliteratuur via conversatieanalyse onder de loep kunnen worden genomen. Er 

zou bijvoorbeeld bekeken kunnen worden of en hoe een wat algemener concept als 

‘positieve communicatie’ zich concreet manifesteert in gesprekken tussen 

trainers/coaches en sporters. Daarnaast kunnen ook andere interactionele fenomenen 

dan advisering bestudeerd worden. Voor de voetbalgesprekken zouden dit bijvoorbeeld 

de goed- en slechtnieuwsmededelingen kunnen zijn. In de volleybalgesprekken, waarbij 

in het eerste deel over de bespreking van de randzaken de sporters een grotere rol 

hadden, zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden hoe zij kritiek leveren op hun 

trainers/coaches, wanneer de sporters gevraagd werd hun mening te geven over hun 

functioneren. In bredere zin zouden ook in andere takken van sport en bij uiteenlopende 

leeftijdsgroepen verschillende vormen van communicatie bestudeerd kunnen worden. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan wedstrijdbesprekingen tussen 

trainers/coaches en sporters, gesprekken tussen mental coaches en sporters of 

slechtnieuwsgesprekken tussen coaches/technische staf /directie en sporters.   
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Bijlage 1: Transcriptieconventies 

 

De gesprekken zijn getranscribeerd volgens de gebruikelijke transcriptieconventies uit de 

conversatieanalyse. De betekenis van de symbolen wordt hieronder beschreven: 

 

woord  met nadruk uitgesproken 

woo(h)rd  lachend uitgesproken 

woo::rd  verlenging: hoe meer dubbele punten, hoe langer de uitspraak  

WOORD  harder uitgesproken dan de omringende woorden 

°woord° zachter uitgesproken dan de omringende woorden 

>woord< sneller uitgesproken dan de omringende woorden 

<woord>  langzamer uitgesproken dan de omringende woorden 

woo-   (abrupte) afbreking 

[woord] overlappende uiting: beide sprekers spreken tegelijk 

woord=  snelle aaneensluiting: de uiting wordt zonder pauze direct gevolgd door 

een uiting van de gesprekspartner 

=woord  de uiting volgt zonder pauze direct op een uiting van de gesprekspartner 

((knikt))  extra-linguïstische informatie 

(woord)  niet goed verstaanbaar, waarschijnlijk ‘woord’ 

()  onverstaanbaar woord of onverstaanbare uiting 

.hh   hoorbare in- of uitademing 

(.)   stilte van minder dan 0.2 seconde 

(2.4) stilte van 2.4 seconden 

,  matig stijgende intonatie aan het eind van een uiting 

.   matig dalende intonatie aan het eind van een uiting 

?   sterk stijgende (vragende) intonatie aan het eind van een uiting 

;  sterk dalende intonatie aan het eind van een uiting 

 

Zelf toegevoegd: 

*woord* uitgesproken op een duidelijk afwijkende toon   
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Bijlage 2: Transcripten 

 

Deze bijlage bevat de transcripten van de 12 gesprekken (6 volleybal, 6 voetbal) die in 

dit onderzoek zijn gebruikt. In eerste instantie zijn de gesprekken bijna integraal 

getranscribeerd (volleybaltranscripten 1 & 2; voetbaltranscripten 1 & 2)l, omdat vanuit 

dat materiaal gekeken is wat de focus van het onderzoek zou worden. Toen de focus van 

de scriptie duidelijk was, is omwille van de tijd en efficiëntie alleen datgene uit de 

gesprekken getranscribeerd wat voor het onderzoek relevant was. Dit verklaart waarom 

naarmate de nummers oplopen, de transcripten compacter worden.  

 


