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Voorwoord

Deze scr ipt ie is het laatste onderdeel  van mi jn doctoraalstudie
psychologie aan de Universi te i t  van Amsterdam. Tegel i jkert i jd is
het een van de eerste stapjes die rk zeE op een no-g nieÈ erg
ontgonnen terrein.  Schaken_kan mogel i jk  een belangr i jk-e bi jdragó
leveren aan een veelz i jd ige ontwikkel ing van kiáderenl  Hét
spreekt voor z ich dat een ger ichte en dooidachte benader ing van
de schaaktraining d3t geboden is.  Ik hoop met deze scr ipt ie hier
een bi jdrage aan geleverd te hebben.
Mi jn-dalk gaat ui t  naar Àd Dudink die deze scr ipt ie heeft  wi l len
begeleiden en naar al  d ie k inderen met wie ik dè afgelopen jaren
heb mogen trainen. Hun enthousi-asme Ís voor mi j  een groLe si imu-
lans geweest bi j  het  schr i jven van deze scr ipt iê.

Apeldoorn,  mei !992, Karel  van Delf t



Samenvatt ing

De vraag die 9""g scr ipt ie lnruidt ,  is  of  het  met een ger ichte
aanpal< mogel i jk  j -s normaal begaafde kinderen te st imuláren tot
het behalen va! grote successen op schaakgebied. prestat ie-
vermogen wordt daarbi  j  opgevat a1s i rêt  produft  van een dr ietal
factoren, te weten potent ieel ,  verkrógen mogel i jkheden toi
ontwikkel ing en mot ivat ie.  Beargumenteerd íordt  aát  e ivar ingsken-
nis hier even belangr i jk  is áts meer theoret isch gefunáeerde
inzichten. Een aantal  aspecten van erfel i jke aanleg woiat  genoemd.
en vervolgens wordt vooral  ingegaan op de verkr"g.á rnogel i jXfreaen
tot  ontwikkel ing . .  (  'sociale deÈerminànten'  )  .  Hi l r toe 

-  
wor-dt  een

tweetal  b iograf ieën geraadpleegd van succesvol le jeugdschakers,
namel i jk  de Polgar-zusjes en Jóshua Waitzkin.  Op b-"asis van deze
biograf ieën wordt een Ínventar isat ie en categor lsat ie gemaakt van
factoren die men zou kunnen kenmerken als 'sóciale determinanten'
en die wel l icht  ook in andere omstandigheden hun ui twerking nj-et
zouden mj-ssen. In een volgend hoofdstu[  wordt  verslag gedaán van
onderzoek van van Rossum naar de loopbaan van topsporters en
factoren die daarop van invloed zi jn geweest.  De slotËevi-ndingen
yan di !  r .apport  vertonen de nodige-ovóreenkomsten met wat uiL de
biograf ieën kan worden geconcludeêrd.  Een hoofdstuk is ook gewi jd
aan overweglngen die diverse auteurs te berde hebben geÉracÉt
inzake kwest ies van talent-ontwikkel ing.  Deze overwegin{en zi3n
niet  d i rekt  op empir isch onderzoek gebáseerd,  maar niet temin de
moeite van het overdenken en nader onderzoek waard. rn een
afslui tend hoofdstuk wordt geref lecteerd op wat in het voorgaande
naar voren is gekomen. Geconcludeerd wordl  dat  soci-ale defermi-
nanten kennel i jk  een grote invloed ui toefenen op het prestat ie-
vermogen van _jonge schakers en dat het mogel i jk-  b l i jka r icht ing
te geven aan de ontwikkel ing van di t  prestal ievêrmogeá, dat alduË
aanzlenl i jk  vergroot l i jk t  te kunnen worden. Het welz i jn van
kinderen en h. . t  bev-redigen van hun interesses hoeven diarbi  j
a l lerrninst  in het geding te zí ln ( integendeel)  en het l i jk t  n ieÉ
-te _gewaagd te suggereren dat het ontwikkel ingspotent j -êel  van
kinderen aldus groter kan bl i jken te z i jn dan íeèfaf  veronder-
steld wordt .



H.1 -  In le id ing

Bobby Fischer,  Judi th polgar,  Niger short ,  Jan Timman, Garry
Kasparov:  kampioenen, grote schaaktalenten! Maar hoe zi t  het  meÊ.
doorsnee kinderen, kunnen zr j  ook kampioenen worden? Oftewel:  is
het met een ger ichte aanpak mogel i jk  normaal begaafde kinderen te
st imuleren tot  grote prestat ies op schaakgebiedi
De vraag of  k inderen sowieso kampioen zóuden moeten worden, of
het z in heeft  hen tot  prestat ies aan te zet ten, wordt  h ier niet
besproken. Deze vraag is deers normat ief  (wat is de zin van
succes, wat acht men belangr i jk  in het leven? )  ,  deels speculat ief
(er zou een meerwaarde in senui f  kunnen gaan: intel lectuele en
cul turele ontplooi ing,  t ransferef fekten naár andere leerdomeinen,
vergroot zel fbewustzi jn,  meer maatschappel i jk  aanzien).  op deze
plaats wordt  _er ven ui tgegaan dat er redenén te bedenken zí1n,
$/aarom een ouder of  verzorger het verantwoord kan achten z 'n kÍnd
of pupi l  te st imureren om èen schaakcarr ière te beqinnen.
De vraag is dan aan de orde of  het  reëel  is  =ucc.J te verwachten
9n zo ja,  hoe zo'n carr ière r icht ing en vorm te geven. Daarbi j
l igt  het  voor de hand te Ínventar j -seren welke informat ie beschik l
baar is,  zowel vanui t  de prakt i jk  a1s vanuj- t  wetenschappel i jk
onderzoek en theor ievorminq.
Prof .  Jan Elshout def in ieei t  prestat ies (  'hoe goed iemand fei te-
l i jk  is '  )  a ls een funct ie van 1 )  potent ieel  ,  2)  verkregen moge-
l i jkheden zich te bekwamen en 3 )  mot ivat ie in heden en ver leáen
( 1990 )  .  Di t  betekent dat prestat ievermogen niet  a1s iets abso-
luuts ( je hebt het of  je nèut het niet)  ópgevat mag worden, maar
dat het een resul tante van (mogel i jk  t raceerbare eá beinvloedba-
re) factoren is.  De dr ie-del ing van Elshout wordt  h ier overgeno-
men. ,Daarbi j  zul len we ons in deze scr ipt i -e vooral  bezighóuden
met de soclale determinanten van het ontwikkelen van preÉtat ie-
vermogen.
Enkere opmerkingen over de factor 'potent ieel '  z í3n echter op hun
plaats .  zoars zowel Ershout (  t -990 )  a lsook cruber (  sternberg,
1986) stel len,  is  het nog maar de vraag in hoeverre veronderstel-
de begaafdheid niet  vooral  een kwest ie is van veel  t ra inen
( 's i tzf le isch and passion') .  ook Ferdman (1990, p.13) verwi jst
naar de invloed van cul turele condi t ies op de ontwikkel ing en
Tannenbaum (Sternberg,  1986) stel t  dat  begaafdheid de resul tante
is van een vi j f ta l  ' faci l i - tators ' :  intel lect ,  speciale vaardighe-
den, niet- intê1lectuele persoonskenmerken, een- ui tdagende oág.-
v ing en gunst ige omstandigheden. Gruber memoreert  het  fe i t  dat
veel  Russische joden excel" leren op sehaakgebied en dat di t
samenhangt met een sub-eul tuur die gekenmerkt  wordt  door vroege
'exposure'  ,  aanmoedj-ging en bovenal  het erg ser ieus nemen van frèt
spel .  Gruber noemt verder (en di t  is  een lndicat ie voor de grote
invloed van sociale determinanten op het prestat ievermogen) het
voorbeeld van de leraar Robert  Cotter ui t  IndianapoLis die in
1983 na een aantal  jaren hard t ra inen een team van ui ts lu i tend
zwarte leer l ingen basisschool-kampioen van de V.S. wist  te maken.
Gruber c i teert  daarbi j  één van de kinderen: ' i t  was the only
sport  here' .  Kohnstamm (van Eeden, 1990) stel t  echter dat een
belangr i jk  deel  van de intel l igent ie en aan intel l igent ie gerela-
teerde eigenschappen, zoals geheugenwerking en visueel  herkennen
van patronen, erfel i jk  is .  Hi j  merkt  daarbi j  op dat een deel  van
ce var iat ie die je bi j  een groep mensen aantref t ,  echter aan
crngevingsinvloeden toegeschreven kan worden. Deze kwest ies zí3n
wel l icht  met elkaar te r l jmen door de veronderstel l ing dat hoewè1



mensen wel l icht  qua disposi t ie-potent ieel  verschi l len ze over
lo 'n groot ( .nauwel i jks aangesproken )  ontwikkel ingspotent ieel
beschikken, dat eventuele verschi l len door een ger:-cÉtà t ra in int
overwonnen kunnen worden. Hlerbi j  moet bovendien worden opgemerkf
dat het kennel i jk  moei l i jk  is  om prestat ievermogen en taIèát/aan-
leg anders dan conceptueel  te ondárscheiden
Het is een grove gemeenplaats als we konstateren dac geen mens
hetzel fde is en onder dezel fde sociale omstandigheden opgroei t .
Teggl i jkert i jd duidt  deze opmerking wel op een reêel  probióem als
we bi jvoorbeeld aan de hand van de biograf ie van fameuze schakers
l inea recta een succesformule zouden wi l ren af le iden.
voor wat prakl i jkervar_ing9n betref t ,  l i jk t  het  z invol  om op basis
van biograf ieén van de 'Polgar-zusteré'  en Joshua waitákin te
proberen tot  een inventar isat ie te komen van factoren die moge-
t i jk  een ro1 hebben gespeeld a1s 's leuter tot  succes'  in É,rn
loopbaan aIs succesvol le schakers.
De legi t lmer ing hiervan is dat daar waar bepaalde opvatt ingen en
werkwiJzen kennel i jk  tot  resul taten le iden (er i ;  succes ge-
boekt !  )  ,  er  sprake is van 'ervar ingskennis '  waaraan ui t  het
gogpunt van nadere theor ievorming en prakt ische toepassingsmoge-
l i  jkheden niet  zonder meer voorbi i  gegàan mag word,en-.  of  om prót .
Donald T.  campbel l  (y in,  L9B4, p.-7j  aan te halen: "More and
more I  have come to the conclusion that the core of  the scient i -
f ic  method is not exper imentat ion per Sê, but rather the strategy
connoted by the phrase 'p lausible r ival  hypothesis ' .  This stratál
gy may start  i ts  ^ 

puzzre-sorving with 'evidence'  or  i t  may start
wi t !  'hypothesls '  .  Rather than present lng th is hypothei is or
evidence in the context- independent maÀner of  -posi t iv ist Íc
'conf i rmat ion'  (or  even of  post jposi t iv ist Íc 'corrobo-rat ion') ,  i t
is  presented instead in extended networks of  impl icat ions that
(whi le never complete) are nonetheless crucj-a1 to i . ts scient i f  ic
evaluat ion" .
Vanui t  wetenschappel i jk  onderzoek zi jn een aantal  factoren bekend
dle een ro1 kunnen spelen bi j  de ontwikkel ing van prestat ievermo-
gen.Het onderzoek van van Rossum (hoofdstuk 4) heeft  h ier  ook
cetrekking_op. Zoals vermeld zu1len we ons vooral  concencreren op
:e invloed van sociale determi-nanten. De dr ie factoren van
l ishout interacteren echter en hoewel ons perspect ief  dat  van de
:-nvloed van sociale determinanten is komen bok regelmat ig hiermee' ;erbonden facetten van potent ieel  en mot ivat ie áan de 

-orde. 
op

-: teratuur hierover wordt  verder niet  ingegaan. Diverse relevantè
ï :agen die samenhangen met mot ivat ie,  zel f -concept en gedrag

'serf-ef f icacy')  worden besproken door Koomen en Hoorenl  (dó
' ' : :es,  van der Pl igt ,  1991) in een bi jdrage aan de bundel  'cogni-
-- :eve sociale psychologie '  Voorts geven Thierry en Koopman-r*ema
ee: overzlcht  van de stand van zaken m.b.t .  mot ivat i .e-onderzoek

--984 )  en geeft  Martens (  L990 )  een prakt ische vertal ing van
::verse inzichten naar de sportprakt i jk .  Hi j  legt  h ierbi- j  ten
=a:zien van het mot iveren van jonge sporters tot  prestat j_es de
:a:ruk op een tweetal  factoren: plezièr en een posi t ief  ze\ f -

ï :cralsnog betref t  deze scr ipt ie een (zeker)  onvol ledige inventa-
: :sat ie,  waarbi j  het  bovendien niet  goed mogel i jk  l i jk t  het
: : ; j -cht  van de factoren def in i t ief  te bepalen. De redenen hier-
- - -^^F ry. i  . in :^ L-- , :  1 i  

- -^-J 
J ^ Ê -ï :o= z i jn voor de hand l iggend: de factoren interacteren en

' " 'e:Schi l  len móaÍê' l  ' i  ik  nêr inÁirr ' iÁrr  ên anft . r i l r t ra ' l  inacf  rcahi1len mogef i jk  per ind"" 'e:scnr-Lren moger j -  jk  per indiv idu en ontwikkel ingsf  ase qua
:;aarte.  Bovendien is empir isch onderzoek niet  a l t i ' jd voorhandén.ch onderzoek niet  a l t i jd voorhanden.rqrsrr  rÈ srrryrr lD\-r l  \Jr l \ - lË!áLJet l  r lJ-eL dJ.Ll-JLr v( . )9r I lcr I lL lgn.

l : .  :cofdstuk 5 zul len overwegingen van onder anderà Bl i tz en von



Ardenne worden aangehaald,  d ie danwel niet  d i rekt  op empir isch
onderzoek gebaseerd z i3n, maar niet temin de moeite vàn het
overdenken en nader onderzoek waard z;- jn.  rmmers,  waar men
empir isch onderzoek moet ontberen, is men in de prakt i jk  aangewe-
zen op een rat ionele probleem-analyse waarbi j  men z 'n toevlucht
dient te nemên tot  p lausibele overwegingen en exper imentat ie in
de prakt i jk .  Voor een aantal  nut t ige suggest ies vóor schakers om
een dergel i jke exper imentat ie vorm te geven, wordt  h ierbi j
venrezen naar het boek 'schachpsychologie '  van Munzert  (  1999 )  .
In een afs lu i tend hoofdstuk zal  worden geref lecteerd op wat in de
voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen. Op vooihand wordt
echter om voormelde reden al  verondersteld dat het onmogel i jk  is
te komen tot  een 'succes-modeI ' ,  een toverformule waarbi i  s léchts
wat aan de relat ieve verhouding van de ingrediënten gésleuteld
hoeft  te worden, oR vervolgens op Obel ix iaanse wi jze f rèt  k ind in
de toverpot te dompelen teneinde er een kampioen- ui t  te halen.
wóI l i jk t  het  haalbaar te streven naar een inventar isat ie van
belangr i jke aandachtspunten die,  met kennis van zaken en j -n
samenspraak met de betrokken jeugdschaker toegepast,  op basis van
rat ionele gronden le idraad kunnen vormen voor een traj .n ings-
prograrr ïma dat een gerede kans op succes biedt.
Trainingsprogramma's voor jonge schakers ztJn in de l i teratuur
over igens schaars.  Onder auspic iên van de Koninkl i jke Neder landse
Schaakbond is een schaakcursus voor jeugdige schaÈers verschenen
die vergezeld gaat van een didakt ische handleiding (Brunia, /v.Wi j -
gerden, 1988) en door onder andere de schr i jver van deze scr ipt ie
is een documentat ie-map geschreven die deels op prakt i jkervai in-
gen en deels op (sport-)psychologj-sche inzichten gebaseerd,  jonge
spelers en hun coaches handreik ingen biedt om tot  een ef f ic iënÉe
en op opt imale ontplooi ing ger ichte t ra in ingsopbouw te komen
(v .  Del f  t ,  Jonker,  L j .mbach, T j  iam ,  Ig92) .



H.2 -  De Polgar-zusters

wie z ich afvr_aagt in hoeverre_ kamploenen 'maakbaar '  z i jn,  kan
niet  om de Polgar-z_us.ters 

{  -of  
l ievór gezegd vader Laszf o" eof já i

heen. onder de t i te l  "De polgar-zusterÉ; oi :  de creat ie van dr ie
schaakgenieën heeft  de j_ournal ist  Ed van Eeden (L990) een biogra-
I i ._geschreven over de dr ie Hongaarse ' fenomenen' .  Íoor di t  boek
heeft  Van Eeden gebruik gernaaki  van ta1 van interviews die in
diverse schaakt i jdschr i f ten z!3n verschenen, een in 19g9 in het
Hongaars verschenen boekje met gesprekken met porgar onder de
!1ter Never j  zseni t  !  (  ' le idt  genieán op'  )  en een interview dat
hi j  zerf  met de polgarfami l ie heeft  gerràa (zíe Elsevier,  13 jan.
1990 )  .  In di t  hoofdstuk wordt de strókking van het boek in gíote
l i jnen- weergegeven, inclusÍef  een interview dat Van Eeden mét de
ontwikkel ingspsycholoog prof .  G.A. Kohnstamm heeft  gehad. Het
hoofdstuk wordt besloten met een aantal  kanttekeningen van prof .
A'D. de Groot die hi j  heeft  verwoord in een dr ietal  columns in
het t i jdschr i f t  Didakt ief  (  1990 )  .

0m direkt  aan te geven waartoe de schaakopvoeding van polgar
heeft_ geleid,  volgen hier enige 'harde ci j fe is '  :  . ruái t f r  behaalde
op 72- jar ige _leeft i jd de op die leef t i j 'd  nog nooi t  vertoonde
rat ing van 2555 en werd _op t4- jar ige teeÍt :_ id -de jongste groot-
meester al ler t i jden, Zsof ia won op 14- jar igé reetf i id '  . .n" to. . -
nooi  voor ta l  van grootmeesters en- behaàIde daarbi j  eLn zogeheten
. ' toernooi  prestat ie rat ing'  van 287g (a1leen Fisher scoorde ooi t
: roger )  en zsuzsa wist  z i -êh op 22- jar ige leef  t i  jd grootmeester .
Over igens doet de gemiddelde grootmeester er ru$r-vveg ook zo,n L7
:aar over om de t i te l  te behalen (Forbes, tgg2).

In 1965 ontmoet Laszlo Polgar in Boedapest Klara Alberger.  Beide
Sl in van joodse afkomst en op dat móment negent ien jaar oud.
KLara studeert  aan de Universi le i t  van noedapest ta len en Laszlo
s:udeert  naast een baan als lasser in de avbnduren psychologie,
pedagogiek en esperanto.  Kenmerkend voor hem is ; , ;  tomeÍoze
::zet ,  _hi j  werkt  zo'n v i j f t ien uur per dag, en hi j  wordt  n iet  moe
z: jn idealen *.P.t .  opvoeding ui t  te dragen. xeer op keer houdt
: : i  Klara voor dat op scholen talent word{ verspi ld d-oor versnlp-
;er ing van concentrat ie.  In 7967 trouwen ze en gaan ze vr 'onen in
3cedapest.  Veel  d iscussies worden besteed aan de íogel Í jkheid van
:€i .ere opvoedingsmogel i jkheden. Daarbi j  z i jn ze in het bi jzonder
;elnteresseerd in informat ie over wondérkiáderen en de jeÍgd van
;e: ieën. ui te indel i jk  beslui t  het  echtpaar een opvoedÍnlseiper i -
rÊ: t  te doen met hun eigen kinderen. rn 1969 wbrdt hun o-udste
: : :hter zsuzsa geboren, i r  tg74 Zsof ia en in Lg76 Judi th.  Hun
;: : ject  van intensieve begereiding kr i jgt  a l rengs vastere vormen
:-  vanaf 1981 wordt de opvoeding van- hun doóhters zel fs een"; : - ledige dagtaak.

le basis voor de opvoeding van de Polgar-zusters is de gedachte
: : - -  tarent geen erfel i jkè eigenschap is,  maar aan ieder k ind
: : ;Eebracht kan worden. polgar verwi jst  naar het fe i t  dat  3ot van
:: .Scbelpr i jswinnaars en de hel f t  vaá de wereld.kampioenen schaken
:: : : "  z i j l . .  Hi j  verklaarr  d i r  u i r  her fe i r  dar dË joodse opvoe-
: : : :  ger icht  is  op het st imuleren van leerpresl .at ies.  Door; : :Êgi" j - jdÍg onderwi js worden taarontwikkel ing er i  geheugen gest i -
: - -ee:d en went het k ind aI  vroeg aan heréenar6eid.  Daarnaast
" : : : : :2000 jaar jodenvervolging geleid tot  een indirekte st imu-



lus:  het  fe i t  dat  je op je meest gehaaste v lucht ar leen maar
kennis mee kunt nemen, schiep een sbciaal  k l imaat waar in grote
waarde wordt gehecht aan het ontwikkelen van intel lecËuele
vennogens.
Polgar gaat zel fs zover dat hi j  stel t  dat  genen in kwest ies van
talent van gener le i  betekenis z i jn.Hi j  meent dat een genie niets
anders is dan het produkt van hard werken en gunst ige sociale
omstandigheden. Dus kan iedereen genie worden op wif lekêur ig welk
terrein:  wat nodig is,  kan door t ra in ing bereik l  worden.
Een voorwaard.e daarbi j  is  dat  k inderên a1 op jonge leef t i jd
beginnen met hun training. Polgar stel t  dat  de 

-meirs 
èen veel  te

klein,  gedeel te van zí1n hersenen akt ief  gebruikt  en dat vroege
st imuler ing daaS posi t leve verander ing iá kan brengen. eolgár
heeft  z ich hierbi j  laten inspÍreren dóor de behavioi ist  watáon
die stelde dat hi j  van een wi l lekeur ig gezond en normaal k ind
ar les kon maken wat hem voor ogen stond-.  óok kan hi j  z ich volre-
dig v inden in het gedachtengoeá van de franse f i losóof nelvét ius
(1715- '71) die stelde dat de mogel i jkheid tot  het  oplossen van
eIk_mensel i jk  probleem in de opvoeding I igt .
Kinderen hebben een enorme bron van energie die beter benut moet
worden dan in de samenleving gebeurt .  Opvoeders kunnen kinderen
veel  zwaarder belasten, mits dat gebeul t  in harmonie met hun
gezondheid en ontwikkel ingspotent ieel ,  en ze kunnen hen a1 vroeg
wennen aan hard werken. Vooral  het  belang van de eerste zes jaai
kan hierbi j  n iet  onderschat worden. Een xina dat in staat i ;  om
binnen enkele jaren een enorme intel lectuele prestat ie te ver-
: ichten als het leren van een moedertaal ,  kán ook op andere
:erreÍnen tot  grote prestat ies komen.

lcor de bestuder ing van de levens van genieën aIs bi jvoorbeeld
Yozart  ontdekte Polgar dat e1k van deze mensen zich ar op jonge
-eeft i jd ges_pecial iseerd had, daarbi  3 Lerzi jde gestaan aóof eén
;edreven ouder of  leraar.  van vi taá1 belaíg dáarbi j  acht hi j
: : ,sc ip l ine,  n iet  a l leen ars middel  om het k i ;d aan rret  werk té
:cuden, maar vooral  ook als basls voor de onontbeer l i jke zel fbe-
:eersing en wi lskracht die nodig z i jn voor het bênaren van
sr,cces. Hierbi j  is  het  nodig dat het k ind voortdurend act ief
:est imuleerd wordt,  geprezen wordt bi j  goede resul taten en ertoe
;crdt  aangezet om van daarui t  verder te gaan. A1leen door van
:: jn bezigheden te houden, kan een kind tot  bui tengewone presE.a-
: :es komenr êD daarom is de l iefde voor de te verwérven váardic-
:e ien het eerste doel  van een goede opvoeding. voor di t  doer acÉt
?: lgar het bestaande schoolsysteem totaal  ongeschikt .  Hi j  stel t
:=:  het  gangbare schoolsys€eem kinderen zich laat  ve-rvelen,
:a-ent onbenut laat  en het toelaat dat begaafde kinderen door de
;:3ep en de docent wreed behandeld worden. polgar wi jst  er
: :arbi j  op dat onderbelast ing schadel i jker is voor een kind dan
::-- imale belast ing van aanwezige rnogel i jkheden. Omdat het niveau
ïa:  de lessen nu eenmaal is afgesternd op dat van de middelmaat,
; : : i t  het  leren saai  voor de goede leer l ingen, die al lesbehalve
;:s: imuleerd worden om te presteren.

l : -gar beplei t  een systeem waarin k inderen telkens het bereikbare
: :e-  van hun werk voor ogen staat,  êD waari-n ze zodanig belast
* : : ien,  dat  ze dat ervaren als een act ieve ontspanning. Hierbi j
: , :e:  het  venrerven van informat ie en het oplossen van ópgaven iÁ
:= ïcr Ín van een spel  worden gebracht,  waardbor een speleiément in
: : - -  ;erk wordt  ingebouwd en een werkelement in het sper van het



kind. Als de intensi te i t  en de leert i jd nauw gerelateerd worden
aan de leef t Í jC van het k ind in kwest ie,  J ian het onderwi is
stapsge,wi js en succesger icht  worden aangepakt.  Vorgens polgár
maakt deze vorm van ' intensieve opvoeding'-het k ind bewust ían
zi-3n eige_n kennis,  êtr  levert  daardoor zè1f vertrouwen en eigen
ini t iat ief  oP. Door de snelheid waarmee het merkbaar voortgáng
boekt,  kr i jgt  het  k ind steeds meer plezier in zí3n werl i  . í
ontwikkel t  het  een posi t ieve houding t .ó.v.  de reerstof .
Essent ieel  is  _dat vroegt i jd ig een speciat isat ier icht ing is
gekozen en dat daaraan wordt vastgehoudeÀ. Het k ind ver leer[ .  het
Ieren dan niet  en is j -n staat om ook op andere gebieden snel  en
gestructureerd kennis te verwerven. Polgar noemt di t  het  ' t rans-
fer-pr incipe'  .  Deze benader ing vereist  een act ieve ro1 van de
ouders.  Polgar meent dat zí j  moreel  ook verpl icht  z i jn of fers te
brengen voor hun kinderen, maar dat di t  de moeite waárd is omdat
het hun kinderen de mogel i jkheid biedt tot  opt imale zel f real ise-
r ing en een zo groot rnogel i jk  geluk te komen.
Van Eeden merkt  op dat Polgar s lechts heeft  wi l len aantonen dat
f , . t -  vorgens zí ln methode mogel i jk  is  genieën te maken. Hi j
beplei t  echter geenzins dat z i ln opvoediàgsmethode overal  stanl
daard_ ingevoerd wordt.  Hi j  wi l  s lechts aanlonen dat z i jn methode
een legi t ieme manier is om de maatschappi j  aan hoógraardige
special isten te helpen.

ï" t  schaa]<spel_ (een sport ,  wetênschap, kunst en spel  inéén) is
daarbi j  de lakmoesproef voor z i jn 

- ideeën 
gewordèn. Het spel

vereist  creat ieve en intel lectuele capaci te i ten en de resul taLen
ervan zí jn object ief  vast  te stel len.  Immers,  het niveau van een
speler kan over een aantal  gespeelde part i jen worden ui tgedrukt
in een sterkteci j fer ,  de zogeheten rat ing.

Binnen het exper iment op lange termi jn heeft  Po1gar een kleiner
exper iment ui tgevoerd om te bewi jzen dat k inderen bestand zí1n
tegen z$tare en langdur ige belast ing.  Hi j  schreef z i jn dochters in
1985 in voor de jaar l i jkse snelschaakmarathon in Dresden. De
zusters waren toen resp. 15, 9 en 7 jaar oud. Ti jdens di t  24-uurs
toernooi  werden per speler honderd part l jen gespeeld net beperkte
bedenkt i jd.  Er waren dr ie korte pauzes ván 2Ó rninuten tussendoor.
Een verzwarende factor was dat de meisjes tevoren t6 uur in de
trein hadden gezeten. Het was de meisjes toegestaan zich terug te
trekken ui t  het  toernooi  a ls de slaap of  de spannÍng hen teveel
zou worden. Geen van de meisjes maakte hier van gebruik.  Ondanks
de deelname van een aantal  (groot)meesters won Zsusza (evenals
het jaar daarvoor over igens!)  het  toernooi  met 91,5 t  van het
maximaaL aantal  haalbare punten en scoorden Zsof ia 66 t  en Judi t
68,5 t .  Hierbi j  werd bovendien t i jdens de tweede herf t  van de
part i jen beter gepresteerd dan de eerste hel f t .  De conclusie van
Polgar bi j  d i t  exper iment lu idde dat k inderen beter te belasten
zi jn dan volwassenen, en dat de duur van intense aandaeht ver-
groot kan worden als er een bereikbaar einddoel  in z icht  is .

Cver igens kent de geschiedenis van het schaakspel  meerdere
'wonderkinderen' .  Evenals br j  muziek of  wiskundé, waar ook
wonderkinderen worden aanqetrof fen,  kent het schaken een hoge
abstract iegraad, waard,oor leef t i jd of  ervar ing kennel i jk  eán
cndergeschikte ro1 spelen, êD waardoor ta lent z ich vroegt i jd ig
kan openbaren. Voorbeelden: de latere wereldkampioen CapáUtáncá
ïas met z 'n 1-2e cubaans kampioen en Reshevsky gaf op acht jar ige
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Leeft i jd in eel  matro_zenpakje in Amerika en Europa simultaans,
waarmee hi j  in het onderhoud van zí3n fami l ie voor lag.  Reshevsky
heeft  over igens jarenlang tot  de wereldtop behoort .  ook dê
nuidige wereldkampioen Kasparov deed a1 op jonge leef t i jd van
zich spreken._ Judi t  polgar behaalde op rz- jar lge leef t i jd al  de
:nternat ionaal  meester- t i te l .  Daarmee werd ze de jongste interna-
: ionaal  meester al ler  t i jden. Ter vergel i jk ing:  

-  
shórt  $/as zes-

' .1en, Kasparov v i j f t ien en Fisher veert ien.  Onlangs is ze zel fs
Ce jongste grootmeester al ler  t i jden geworden, een maand vroeger
Can Bobby Fisher!

Toen Laszlo Porgar met z i jn exper iment begon, had hi j  het  pro-
breem dat zí3n kj-nderen meisjes waren. En van meisjes lerd
algemeen aangenomen dat schaken voor hen slechts tot  op beperkte
Jtgog!.  weggelegd was. Dat di t  denken algemeen is ingebulgerd. ,
bt Í jk t  ook ui t  het  fe i t  dat  er  speciale vrouwenkampioénscháppen
worden georganiseerd,  êD er specj-ale vrouwent i te ls en een vrou-
wen-srereldkampioenschap bestaan .
De Porgar-zusters weigeren over igens doorgaans in dergel i jke
vrouwentoernooien ui t  te komen. Ze menen niet  voor mannen onder
te hoeven doen, menen zel fs dat het schadel i jk  voor hun ontwikke-
l ing zou kunnen zí1nr êf ,  ze z ien dan ook geeá reden aan dergel i j -
ke toernooien deel  te nemen. Dat vrouwen óver het algemeen Àinaér
presteren op schaakgebied acht Polgar het gevolg van een social j . -
ser ingsproces.

Direkt  nadat zsuzsa had leren praten, begon de intensieve bege-
le id ing. Ze ging naar een Russische kleuterschool  en leerde a1
vroeg Russisch en Duits.  Thuis onderwees haar vader haar in
wiskunde. Toen zi j  dr ieënhal f  jaar oud was, besloot Laszlo haar
t .e leren schaken. Kenmerkend voor z i  jn aanpak $ras dat hi  j  de
kennis geduldig,  systemat isch en in een gestaag oplopende mbei-
l i jkheidsgraad onderwees. van vi taat  belang daàrbi i  was dat
Zsuzsa daarbiT zeJ-f  ontdekkingen deed, êo zo plezier hield in het
Ieerproces. Daarbi j  werd elke dag gespeeld en werd elke voorui t -
gang met een groot enthousiasme begroet,  omdat bewondering als
belangr i jke st imulans werd opgevat.  Successen bleven niet  u i t ,
want zsuzsa wist  a l  op v ier jar ige leef t i jd de f inale van het
Boedapester Jeugdkampioenschap voor k inderen tot  12 jaar met een
100t score op haar naam te bréngen
Cm de aandacht van het k ind niet  teveel  te versnj-pperen, besloten
haar ouders het wiskunde onderwi js grotendeels te laten voor wat
het was en de nadruk op schaken te leggen. Hiertoe werd een
aparte studeerkamer inger icht .  Omdat het f inancieel  en prakt isch
niet  haalbaar bleek de andere k inderen in bi jvoorbeeld muziek of
wiskunde te bekwamen, werd besloten dat ook zi j  g ingen schaken.
Met zorg koos vader Polgar wedstr i jden ui t  voor z 'n dochters die
noch te l icht  noch te zwaar waren: de resul taten moesten tot
zowel een st imulans als een ui tdaging le iden.

De bui tenwereld reageerde ui terst  negat ief  op het exper iment:
k le ine meisjes horen met poppen te spelen en niet  te schaken.
Toen de Zsuzsa de leerpl icht ige leef t i jd bereikte besloten de
Polgars hun dochter thuis zeJ-f  les te geven. De autor i te i ten
J.agen behoor l i jk  dwars,  maar ui te indel i jk  werd toestemming
gegeven op voorwaarde dat jaar l i jks aan examens deelgenomen zou
worden. omdat Polgar ook voor di t  onderwi js een soortgel i jke
:ntensieve leermethode hanteert ,  houden de meisjes t i jd genoeg

1n



over om te schaken. Dat het onderwi js niet  onder de aanpak te
leiden heeft ,_ moge onder andere bl i jkên dat de oudste dochi ter  op
5- jar ige leef t i jd al  a1le wiskunde voor de middelbare schooi
achter de rug had en na ver loop van t i jd acht ta l -en sprak.
Po1gar heeft  een ui- tgebreide schaakbibl iotheek aangeÍegd en zi jn
cochters al  vroeg leren omgaan met di t  documentat ieêentrum.
A1 voor hun t iende jaar waren zí j  hem al ledr ie te sterk.  Hi j
t reedt nu meer op a1s manager en huurt  regelmat ig t ra iners in.
Daarbi j  wordt  sterk de nadruk gelegd op een veelz i jd ige ontwikke-
l ing.  AI Ie facetten van het spel  moeten beheerst  wórdèn en hier in
bekwamen de meisjes zích door aan a11er le j -  vormen van wedstr i jden
deel  te nemen: van simultaans tot  teamwedstr i jden en van bl ind-
part i jen tot  snelschaaktoernooien.
Tal  van sterke schakers die en passant op bezoek kwamen, vraren
weLkom omdat hun bezoek een goede training inhield.

cmdat de Polgar-zusjes hoogui t  enkele maanden per jaar naar
school  g ingen en een strak t ra in ingsprogranma volgden, hadden ze
bi jgevolg ook wei_nig kontakt  met leef t i jdgenoot jeé.  polgar stel t
Cat hi j  n iet  v indt  dat z i jn dochters hiêrdoor Èe kort  Éomen. Te
ygel  voelen ju ist  begaafde kinderen zich niet  thuis op school  en
hi j  acht het belangr i jker dat z i jn k inderen in kontakt  komen met
nensen die dezel fde interesse en hetzel fde geestel i jke nivo
hebben a1s ziTzel f .  Hi j  acht de micro-samenleving van frót  gezín,
waarbinnen sterke vr iendschapsbanden kunnen bestaàn een al lészins
aanvaarbaar al ternat i -ef  voor de school .
in interviews hebben de meisjes volgens van Eeden we1 te kennen
gegeven hun training zeker in het begin als zwaar te hebben
ervaren. Later echter zagen ze meer de voordelen van het over de
i :e1e wereld kunnen reizen i .p.v.  in een schoolbank zi t ten wachten
:ot  er  vreer een bel  zou gaan.

Sndertussen moesten de ouders z ich zware opoffer ingen getroosten
cm deze wi jze van opvoeding te kunnen reál iseren.-  Klàra werkte's-morgens a1s lerares en Laszlo 's-middags. rn 1991 zorgde een
erfenis er voor dat zí j  het  f inancieel ,  wat gunst iger kregen.
Later begon het schaken van de kinderen zel f  geld op tè brengén.
legel j . jkert i jd werd ook een vete ui tgevochten met het Hongáarse
schaakestabl ishment dat nauwe banden met het regime van Kadar
cnderhield en wat le idde tot  pester i jen aIs het niet  verstrekken
van vj-sa voor internat ionale wedstr i jden. Vooral  de weiger ing van
:e_ Polgars voor vrouwenteams u1t te komen speelde hiêrbi j  een
:cl .  Op sol idar i te i t  van andere vooraanstaande schakers kondên de
?crgars daarbi j  n iet  rekenen, bang aIs men was voor het eigen
:achje.

legenwoordig brengen de Porgars de hel f t  van het jaar op toer-
:ooj-en door.  Daarbi j  z i jn ze een dankbaar object  voor journal is-
:en.  Ta1 van resul taten op Grootmeesterniveau worden daarbi j
:ehaald.  Nadat in 1988 de Polgarzusters ( toch) deelnarnen aan dé
v:ouwen olympiade in salonik i  en daar (als team gecompleteerd
lcor Madl)  zorgden voor een eindoverwinning werden ze vol ledig
geaccepteerd in Hongar i je.  In het bui tenland worden tegenwoordig
lcge startgelden ui tbetaald en in Neder land betaalde ex-Volmaó
3l:ecteur van oosterom zel fs honderdduizend dol lar  om enige
;eCstr i jden voor het Hi lversums Schaak Genootschap te spelen. Eón
-r- : ,er ikaans zakenman schonk een computer en al  met al  zí ln de
:- :cdelen dus beschikbaar om hooggekwal i f iceerde trainers en
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sparr ingpartners aan te t rekken.

)e dagindel ing van de Polgar-zusters kent een grote ef f ic iënt ie.
Er worden vaste t i jden aangehouden, waarbi j  enige uren ruimte is
ingedeeld voor zwenrmen of  tafel tennis spelen. Dagel i jks wordt  5
tot  I  uur besteed aan schaaktraining. 's-Avonds is er t i jd voor
cntspanning: snelschaak, theaterbezoek, muziek of  ontvangen van
gasten. Di t  schema wordt zeven dagen per week volgehouden.
Ti jdens bui tenlandse toernooien worden echter a1leen actueel
gespeelde openingen bi jgehouden en wordt meer t i jd aan slapen
besteed.

Kanttekeningen van G.A. Kohnstamm

Van Eeden haal t  Ín zLln boek de ontwÍkkel ingspsycholoog Prof .
G.À. Kohnstamm aan waar hi j  een interview mee heeft  gehad. Deze
stel t  dat  een belangr i jk  deel  van de intel l igent ie en aan intel-
l igent ie gerelateerde eigenschappen, zoals geheugenwerking en
visueel  herkennen van patronen, erfel i jk  Ís.  Een deel  echter van
de var iat ie die je bi j  een groep mensen aantref t ,  kan aan omge-
vingsinvloeden toegeschreven worden. Wat toch aI  gauw een marge
van 'Mavo tot  Gymnasium met Uni .versi te i t '  kan inhouden. Bovendien
geldt  daarbi j  dat  het dan om groepsgemiddelden gaat,  wat inhoudt
dat voor indiv iduen de afwi jk ingen van die geniddelden nog groter
kunnen zi jn.  Dat Polgar aan onderzoeksresul taten op het gebied
van de genet ica voorbi j  gaat,  wi j t  Kohnstamm aan het fe i t  dat
Polgar het Engels niet  macht ig is en aangewezen sras op wat j .n de
Oostblok landen gepubl iceerd is.  Hierbi j  zou het een handicap
zi jn dat de beoefeni-ng van gedragswetenschappen ideologisch
gekleurd werd (de leerstel l ing dat mensen gel i jk  z i jn bi j  de
geboorte en door de omgeving worden bepaald).  Kohnstamm meent,
aldus van Eeden, dat Polgars dochters kennel i jk  ta lent  hebben en
dat hun ouders er in geslaagd zi jn een warm gezin te creëren,
ofwel  een 'vei l ige hecht ings-relat ie ' .  Di t  omschr i j f t  Kohnstamm
als een mengsel  van autor i te i t  en grote warmte, een gelukkige
combinat ie van hele sterke discipl ine en mot ivat ie die gekweekt
is op de basis van een l iefder i jke interact ie.  Daarbi j  was van
belang dat de ouders vanaf het begin in hun dochters geloofd
hebben en hen dat voortdurend hebben laten merken. Daar zou een
enorme st Ímulans van ui tgaan. Kohnstamm meent dat Polgar,  b i j
gebrek aan een controle condi t ie niet  heeft  kunnen bewi)zen dat
zi jn theor ie geldig is,  maar dat hi j  we1 aannemel i jk  heeft
gemaakt dat er in taI  van gezinnen kinderen geboren worden
waarmee dergel i jke ouders hetzel fde zouden kunnen bereiken. Wat
ethische aspecten betref t ,  merkt  h i j  op dat gezien de Hongaarse
maatschappel i jke omstandigheden, dê meisjes door hun schaakcar-
r ière mogel i jkheden hebben gekregen die ze anders waarschi jn l i - jk
nooi t  zouden hebben gekregen. Hoewe] de meisjes minder met
leef t i jdgenoten hebben kunnen omgaan dan normaal het geval  is ,
hebben ze ín ieder geval  veel  sociaal  kontakt  met elkaar gehad.
Kohnstamm meent dat nog geen def in i t ief  oordeel  u i tgesproken kan
worden, daarvoor zouden de meisjes eerst  volwassen moeten worden,
maar dat het er voor lopig naar ui tz iet  dat  hun opvoeding de
indruk geeft  evenwicht ig en gezond te zí1n.
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(anttekeningen van A.D. de Groot

ïan Klara Polgar heeft  De Groot zel f  mogen vernemen dat haar man
:e successen van hun dochters ui ts lu i ténd toeschr i j f t  aan zi jn
: .cvoedingsrnethode. De Groot wi l  er  in z i  jn beschouwingen in nét
: i -ad Didakt ief  verder van ui tgaan dat Polgar heeft  bádoeId dat
z: . jn opvoedingsmethode voor aI Ie begaafde kinderen zou kunnen
;erken. Dan nog br i j f t  de belangr i jke bewering staan dat vroege
s-secial isat ie en het leveren van 'wonderkj-ndprestat ies '  n iét
s lecht maar goed zou zi jn voor de persoonl i jkheidsontwikkel ing.
laarbi j  memoreert  De Groot dat Polgar z i jn dochters van schoóI
:eeft  gehouden. Hi j  sneert  daarbi j  naar het gangbare schoortype
ïaaf naar_ zí}n zeggen ger i jkheid van kansen neerkomt op ger i jk-
:e id van leer-aanbod, en wat De Groot voor begaafde kináeien áts
sub-opt imaal kwal i f iceert .  op z 'n minst ,  mi€s de meisjes niet
aantoonbaar in hun persoonl i jkheidsontwikkel ing geschaad worden,
acht hi j  h ier  sprake van een leerzaam exper iment dat het waard is
Eevolgd te worden door deskundigen, z j - j  het  om pr ivacy redenen op
afstand. En passant geeft  De Groot een def in i t iè voor aanleg: hel
: ivo dat iemand kan bereiken Ín een voor het te bereiken doel
: .ot  imale omstandigheden .
ln een tweede column ci teert  De Groot ui t  een hem ter handen

-:esteld.manuscr ipt  
(kennel i jk  in het engels gesteld) van de hand

ïan de met de Polgars bevr iende f i losoof Endre Farkas dat ge-
sprekken met Polgar over zí1n opvoedingsmethode bevat.  De Gróot
: l teert  Polgar:  "Genius is not born;  genius is nurtured".  Hierbi j
zcu het k ind zerf  u i tdrukkel i jk  'co-author of  h is upbr ingingi
z: jn.  Nadruk legt  Polgar daarbi j  op vroege special isat ie (4 tot  5
-aar)  en op de rol  van de opvoeder.  Het doel  van de opvoeding is' : :appiness'  .  De waarde van Polgars levenswerk vat  De Groot samen
::r  de z insnede 'het  Ís niet  waar dat zoiets niet  kan !  '  .  wat hi j
: lermee bedoel t ,  bespreekt De Groot in een derde column. polgar
:eeft  volgens hem op goede gronden ter discussie gesteld dat:
: )  a l leen mannen goed kunnen schaken, 2) vroege special isat ie in
le opvoeding verkeerd is en 3) dat het niet  mogel i jk  is  d.m.v.
:pvoeding een wonderkind te maken. De Groot meent echter dat
?cIgar,  evenals meerdere bevlogen vernieuwers,  s lachtof fer  is  van
een 'a l t i jd of  nooi t ' -denken, waarbi j  wat voor sommigen hei lzaam
.<an zi jn,  verwordt tot 'het  moet kunnen voor aI len' .  De Groot
s:reekt in di t  verband van 'gel i jkheidsvooroordelen' ,  d ie schade-
- :3k z i jn omdat zí j  -  n iet  geworteld in de real j - te i t  -  tot

lomme' cr i ter ia le iden in het onderwi js,  vaLse verwacht ingen
:proepen en bi jgevolg ju ist  goed (namel i jk  d i f ferent ieel  )
: :derwÍ jsbeleid verhinderen .



Kenmerken van de Polgar-opvoeding

LaszIo Polgar bl i jk t  van een groot aantal  veronderstel l ingen ui t
te gaan. we vatten de belangr i jkste punten hier samen:

school ,  cul tuur en maatschappÍ j

-  scholen verspi l len ta lent (o.a.  gebrek aan di f ferent iat ie)
-  cul turele waarden zi jn van invroed op de opvoeding en bi jgevolg

op de leerprestat ies
- de methode is een manier om de maatschappi j  aan hoogir^raardige

special isten te helpen
- dat-  meisjes vaak minder presteren is het gevolg van een socia-

l iser ingproces

-:eren en presteren

- leerprestat j .es dienen vroegt i jd ig gest imureerd te worden
- er z i jn geen genet ische invloeden op prestat j ,es
- een. genie j -s het produkt van hard werken en gunst ige omstandig-

heden
- het is berangr i jk  k inderen posi t ieve feedback te geven
- om prestat ies te kunnen leveren dienen kinderen intr insiek

gemotiveerd te z j -Sn
- het is van berang hoge, doch bereikbare doelen te sterren
- leren dient een spel-element te bevatten
- om prestat i -es te kunnen leveren is het van beLang vroegt i jd ig

kinderen zerfbewust te maken; daarbi j  z i jn ze- 'co-aÉtrrór ót
their  upbr inging'

-  het  is  van belang om veelz i jd ig te oefenen
- om prestat ies te kunnen leveren 1s discipl ine,  een strak

schema, van belang

eigenschappen van kinderen

- k inderen hebben een groot ontwikkel ingspotent ieel  en kunnen
meer belast  worden dan algemeen wordt aangenomen

- k inderen kunnen veel  aan (a1s ze zich terug mogen trekken)

cuders

- ouders vervul len een belangr i jke ro1 bf j  het  ontwikkelen van
het prestat ievermogen van hun kinderen

- ouders hebben de morele verpl icht ing hun kinderen in de
gelegenheid te stel len z lch opt imaal te ontplooien.

persoonl i jke ontplooi  j -nq

- z 'n dochters verkeren niet  in een sociaal-  isolement want ze
hebben elkaar en volwassenen met wie ze interesses delen

- een dergel i jke aanpak is goed voor de persoonl i jkheidsontwikke-
l ing
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ï ,3 -  Joshua Waitzkin

in 'Searching for Bobby Fischer '  (1-988) beschr i j f t  de journal ist
l red wai tzkin.  _ervar ingen met zí1n zoon Joshua, waarvan op zes-
;ar ige leef t i jd duidel i jk  werd dat hl j  aanleg en j .nteresse voor
: :et  schaken had. Besloten werd om de bntwikkát ing van Joshua te
st imuleren en di t  le idde ui te indel i jk  tot  het  behalen van het
Àner ikaans jeugdkampioenschap .

' r ía i tzkin maakt er geen geheim van dat hi j  z ich sterk betrokken
voel t  b l j  het  schaken van zi jn zoon. Hi t  schr i j f t :  ' r  used to
ïorry about my career,  Ry heal th,  my mair iage, ry f r iends, my
lcther.  Now r _mosl ly r^rorry about Joshua's cheès i  .  toen Joshua oË
zesjar ige leef t i jd van zi jn vader leerde schaken, bleek hi j  . ra-n
neet af  aan enthousiast .  Veel  behoefte aan uJ-t leg van z!1n íader
: :ad hi j  n iet ;  h i i  vond het l iever zel f  u i t .  oo-k bleek -hi j  erg
ambit ieus:  h i j  moest en zou wj-nnen en weigerde het aanboá vaá
?i jn vader om met een stuk minder te spelèn. Hoewel-  zí3n zoon
fanat iek bleek, stel t  Waitzkin z ich van méet af  aan afgevráagd te
:ebben of  het n- iet  z i jn eigen ambit ies konden zí3n áie r t i j  op
1r in zoon_ p-rojekteerde (  'or  maybe i t  was my dream, not hi l '  ) - .
Emot ioneel  l iet  het  spelver loop Joshua ondèrtussen nÍet  onbe-
roerd.  Een nede_rIaag ging gepaard met een tr i l lende ond.er l ip en
rat  j .n twee werd vergezerd door een tr iomfantel i jke gr imlach.-
l ia enige maanden werd er een schaakclub bezocht met Éet doel  meer
en sterkere tegenstanders te v inden. Een aardig detai l  is  dat
: rer met scepsis op werd gereageerd,  maar dat ter  p lekke een
part i j  tegen een van de volwassen aanwezigen werd geÉpeeld die
--oshua won.
Àlgauw werd hi j  sterker dan z 'n vader die z l -1n toevlucht nam tot
:heor ieboeken om zi jn zoon zo lang mogel i jk  Èegenstand te kunnen
: ieden. opval lend aan het spel  van Joshua was dat hi j  heer snel
en accuraat voortzet t ingen bleek te kunnen berekenen. op acht-
;ar ige leef t i jd was hf j  veel  sterker dan zí1n vader.  Toch ver loor
:r j  nogal  eens van hem door onnauwkeurig spèt.  Het leek alsof  h i j
: iet  van zi jn vader wi lde winnen. Vanaf het moment dat Waitzkin
zich di t  real iseerde werd er onder l ing nog nauwel i jks gespeeld.
;a i tzkin nam vanaf toen vooral  de ro1 van coach en fán op zich.
3ui ten z i ln schaakakt iv i te i ten was Joshua op school  een druktema-
l<er die met veel  p lezier basketbal  en voetbal  speelde. Eenmaal
achter het schaakbord echter leek hi j  een metamoifose te onder-
;aan: ztn l ichaam verst i j fde enigzins en z 'n gezicht  leek sereen
=:r  leef t i  jdsloos.
l . : :dere ouders oefenden onderwi j l  regelmat ig kr i t iek op waitzkin
:r t  omdat hi j  z i jn zoon l iet  schaken i .p.v.  tennj-s-  of  p lanoles-
sen te volgen of  Hebreeuws te leren. Voor Waitzkin werd di t  een
Eewetensvraag. Mj-sschien had men gel i jk ,  maar anderzi jds \^ras hi j
ie vader en moest hi j  verantwoordel i jke besl issingen nemen.

ïai tzkin beschr i j f t  hoe de match Fischer-spassky ( t972, Reykja-
; :k)  tot  de verbeelding van veel  amerikanèn sprak,  n iet  in 

-de

-aatste plaats tot  d ie van hem zel f .  Fischer weld een idool ,  h i j
k '*am in tv-shows ( ' the object  is  to crush the other man's mind')
en honderdduizenden exemplaren van Fishers boeken werden ver-
kccht.  Met zí3n terugtreden, zakte de popular i te i t  van het
schaken echter even hard weer in.

Pegelmat ig ging waitzkin met z 'n zoon naar het washington square
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?ark in hun stad New york.  rn dat 'park speren ta1 van schakers
snelschaak om geld met het publ iek.  Hoewe1 ze vaak van meester-
s:erkte zí7n is hgt nogar eens de vraag of  er  's-avonds wei geld
:s voor eten. Joshua raakte al  gauw vertrouwd met veel  van áeze
spelers en hi j  oefende regelmat ig na school t i jd in het park met
schoolspi jbelaars,  gepensioneerden, schaakmeesters en al tohol is-
--en. Waitzkin merkt  op dat de zorgzaamheid en de lessen die velen
:n het park a1n _Joshua gaven, veel  hebben bi jgedragen aan zi jn
cntwj-kkel ing.  Belevenissen als die keer dat èèn beÍ<ende spelér
ui t  het  park a1 _rappend (  ' to k j - r l  a vampire you gotta put a ètake
rn his heart '  )  de dui tse GM Lobron in Èwee-minuÈen pai t i j t jes op
3-3 hield moeten diepe indruk op Joshua hebben gemàakt ( ' Í .  goi
ruthin,  Grand.master.  r  said you got nuthin.  what you thinÈ youïre
Eonna do to my brack ass?. .  )  .  Een vasLe gast in het park wás ook
lsrael  Zi lber die dert ig jaar eerder MicÉae1 Ta1 nog had versla-
gen in het kampioenschap van Let land. Joshua speeláe regelmat j -g
ret  hem. Zi lber verdiende per foto die men van hèrn nam of part i j :
t ie d"!  h i j  speelde één dol lar .  Hi j  sr iep in het park ên geia
weigerde hi j  verder aan te nemen van waiÈzkin:  h i j -  had Tal  met
:wee ui t  dr ie versIagen.. . . .  !

ïoen Joshua op zesjar ige leef t i jd een keer in het park speelde,
" terd 

hi j  opgemerkt  door de bekende schaaktrainer Bruce paáaol t i -
: i  '  Deze benadrukte het belang van formele schaaklessen. Waitzkin
ging hierop in en algauw kreeg Joshua tweemaal per week anderhal f
- rur  pr ivéles van Pandol f in i .  Éandol f in i  is  auteur van schaakleer-
coeken, columnist ,  commentator en wat dies meer zí j  om de kost
als schaker te verdienen. Zi jn grote l iefde betref l  echter het
-esgeven aan jonge schaaktalenten. Het ui t leggen van een toren-
eindspel  gaat bi j  hem gepaard met het t rekken van analogieën van
raskettbalwedstr i jden, ui tdelen van dinosaurus-plaat jes voor
prestat ies en gezamel i jk  consumeren van popcorn.  rn zí3Á benade-
: ing bleek hi j  heel  empat isch. waar Joshua volhardde Ín het
vroegt i jd ig in het spel  brengen van zi jn dame, straf te pandol f in i
c i t  in een snerschaakpart i j t je gemoedel i jk  êf ,  terwi j r  h i j  b i j
een 'meesterzet '  van de jongen direkt  een l t icker ui tdeelde.-Coeá
verdienen was er voor Pandol f in i  ondertussen niet  b i j ,  aangezien
schaken in de V.S. een zeer lage sociale status kent.

In de zomer van t984 vertrokken Waitzkin en Pandol f ln i  naar
Moskou om daar als journal ist  verslag te doen van de match
Kasparov -  Karpov. Joshua ging met hen mee. De weken voorafgaand
"-"9k hi  j  echter totaal  geen interesse meer voor het spel  te
nebben en ver l ies deerde hem niet  i  z 'n speelgoedautoot jeJ waren
belangr i jkef .  Dat Moskou aan de andere kànt ían de weield rag,
zeí hem ook niet  zoveel .  De entourage van de match was nét
tegendeel  van wat men in de v.s.  gewend was: t iental len journa-
- isten, ui tgebreide tv-reportages en massa's mensen dió,  vaak
ievergeefs,  t rachtten een kaart je voor de match te bemacht igen.
ln parken werd door duj-zenden geschaakt,  schaakmeesters genoten
een groot aanzien en goede trainers werden goed betaald (staats-
subsidie).  Volgens Botwinnik zou deze hoge sociale status ook een
psychologisch voordeel  voor russische spelers z i jn:  men weet dat
r ,en gewaardeerd wordt en di t  vergroot het zel fbewustzi jn.
l i jdens de match trof  Joshua het zoont je van een russische
schaakmeester.  Aanvankel i jk  werd er met auioot jes gespeeld,  maar
al  gaub/ vroegen de jonget jes om een zakschaakbotd eá speelden met
g:oot enthousiasme. Waitzkin merkt  op dat hi j  zíchr real iseerde
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dat hi j  voorafgaand aan de reis zo gepreoccupeerd was met het
voorbereiden en mot iveren van zí1n zoon op het spelen van part i j -
en in Rus1and, dat hf j  totaal  u i t  het  oog ver loren was hoe erg
Joshua van het spel  houdt.

Ti jdens de match werd ook kennis gemaakt met de befaamde Rus-
sische trainer Mark Dvoretsky.  Waitzkin vroeg hem zi jn zoon enige
lessen te geven, wat Dvoretsky weigerde omdat zí jn lessen ger icht
z i jn op spelers van meestersterkte.  Waitzkin merkt  daarbi j  op dat
het in de V.S. ondenkbaar is op dergel i jk  n ivo nog getraind te
kunnen worden. Hoewe] de Àmerican Chess Foundat ion ta lenten als
Joshua sponsort ,  is  er  geen fol low up voor oudere spelers.
Dvoretsky benadrukte het belang van psychologische begeleiding
van schaaktalenten en gaf het voorbeeld van een heel  voorzj-cht i -
ge speler die veel-  remiseerde. Zi jn opdracht om of te ver l iezen
of te winnen le idde tot  veel  meer vecht lust  en creat iv i te i t  b i j
betrokken speler.  Hi j  stel t :  'When I  take on a student I  work on
his personal i ty as a whole,  not  just  chess knowledge. I 'm not
interested in teaching people how to memorize.  Rather,  r  develop
the psychological  capaci ty for  making decis ions in di f ferent
si tuat ions'  (p.  60 )  .

Ondanks tegenwerking van de autor i te i ten s laagt Waitzkin er toch
in een schaakschool  te bezoeken. Zí1n conclusie is dat jonge
talentvol le k inderen aI  gauw zo'n 20 uur per week schaken,
waarbi  J zí j  speciale scholén bezoeken \^raar scÉaken deel  van het
Iesprogramma is.  De roemruchte prestat ies van de russische
schakers acht Waitzkin het produkt van een combinat ie van vroeg-
t i jd ig selecteren van talenten, hard werken, het bieden van veel
ontplooi ingsmogel i jkheden en mot ivat ie (o.a.  ook door de sociale
status van het schaken).  Waitzkin stel t :  'We s/ere looking for
secrets,  but  there were no secrets,  Do techniques that American
teachers didn' t  rout inely use. The advantage for chi ldren here
was simply their  constant exposure to the game' (p.  85).

In Sokolnik i  Park werd een schaakclub bezocht \^raar Joshua ook
tegen een van de aanwezigen speelde. Waitzkin wi jst  er  op dat op
een besl issend moment z 'n acht jar ige zoon twint ig minuten ui t t rok
voor een zet en daarbi j  u i terste concentrat le toonde. Een van de
spelers op de club vtas Valent in Arbakov, die z ln geld verdiende
met snelschaken. HoeweL hi j  daarmee bi j  u i tzonder ing ver loor van
grootmeesters was hi j  nooi t  echt doorgebroken. Een bevr iende
russische schaakmeester meende dat di t  door het veelvuldig
snelschaken zou komen, wat funest zou zi jn voor een goede schaak-
ontwikkel ing.  Die zel fde schaakmeester won ook een aantal  part i j -
en van Joshua's t ra iner Pandol f in i .  Voor Joshua was dat een grote
schok, hi j  achtte ztn leermeester onversLaanbaar.  Di t  b leek ook
toen hi j  t i jdens de K-K-match GM Miguel  Najdorf ,  aI  bf j  leven een
iegende, ontmoette.  Joshua vroeg hem of hi j  Bobby Fischer had
verslagen en toen Najdorf  bevest igend gl imlachte,  vroeg hi j  hem
direkt :  'd i -d you ever play Bruce Pandol f  in i? '  .

Ondanks al le mogel i jke tegenwerking wisten Waitzkin en Pandol f in i
kontakt  te leggen met de dissidente GM Boris Gulko en hem thuis
te bezoeken. Gulko had een plus-score tegen Kasparov,  maar werd
vanwege zí7n emigrat ie-verzoeken op vr i jwel  ieder toernooi
geweerd. Hi j  zag er jaren ouder ui t  dan hi j  fe i te l i jk  was en
sprak van een 'creat ieve dood'  ( ' for  me chess is f inding ideas,
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beaut i fu l ,  paradoxical  ideas'  )  .

Terug in Amerika hernamen de schaaklessen van Joshua en Pandol f i -
n i  weer hun aanvang. Daar waar op zesjarÍge leef t i jd de trainin-
gen een heel  speels karakter droegen, leek de training twee jaar
later meer op een meditat ieve bi jeenkomst.  Pandol f in i  legde
Joshua problemen voor,  waar hf j  zeJ-f  ztn concLusies ui t  moest
trekken. Pandol f in i  beperkte z ich daarbi j  tot  het  geven van
hints.  De achter l iggende idee hierbi j  is  dat  het voorkauwen van
ideeën en technieken resul teert  in mechanisch spel  en schadel i jk
is voor de creat ieve ontwikkel ing van een jeugdspeler.  Een
over last  aan informat ie zou daarbi j  s lechts remmend op de ver-
beeldingskracht werken en resul teren in een speelwi jze waarbi j
het  k ind bang wordt niet  aan de verwacht ingen van z 'n docent te
voldoen.

In 1985 speelde Joshua om het kampioenschap van Amerika voor
zi jn leef t i jdscategor ie.  In de laatste ronde verspeelde hf j  de
t i te l  doordat hi j  in een va1 l iep die hi j  a l  vaak met Pandol f in i
had besproken. De spanningen belemmerden z 'n denkvermogen kenne-
I i jk .  Die zomer kreeg Joshua het te kwaad met schaken.Hi j  r iep
(niet  ten onrechte waarschi jn l i jk)  dat  iedereen van hem wi lde
winnen en hi j  wi lde enige t i jd stoppen met schaken.

In het najaar besloot Waitzkin z i jn zoon naar een Da1ton-school
in ManhaÈtan te sturen waar schaaklessen onderdeel  van het
leerplan vormden. Deze school  bracht ta l  van nat ionale schaak-
tal-enten voort .  Leermeester Jovanovich hanteert  daarbi j  de
stel l íng dat ta lent  geen subst i tuut  voor hard werken is.
Joshua had het aanvankel i jk  moei l i jk  op z 'n nieuwe school .  Hi j
miste z 'n oude vr iendjes ên in z ' r í  schaaklessen met Pandol f in i
b leek hi j  geen zín meer te hebben .  Z 'n prestat ies kelderden en
t i jdens de trainingen keek hi j  meer naar de klok dan naar het
schaakbord.  Pandol f in i  kwam tezel fdert i jd bi jkans om in z i jn werk
en had nauwel i jks t i jd voor Joshua. Hun relat ie,  d ie tot  dan toe
heel  intens was geweest,  bekoelde en kwam op een dieptepunt.
Di t  le idde er toe dat Pandol f in i  en Waitzkin bi j  zíchzel f  te rade
gingen. Wel l icht  hadden ze te veel  van de jongen verwacht en hem
te weinig kans geboden ook met neder lagen om te leren gaan.
Wel l icht  was het beter geweest Joshua wat meer in part i jen z 'n
eigen ervar ingen op te laten doen, ook a1 betekende dat meer
ver l iespart i jen.  Besloten werd minder de nadruk op prestat ies te
Ieggen en meer op leuke dingen. Ti jdens de trainlngen begon
Pandolf in i  meer aandacht te besteden aan de dagel i jkse beslomme-
r ingen die Joshua zoal  bezighielden ( 'what do you do on an
afternoon play-date wi th a gir l  who doesn' t  l ike footbal l? '  )  .
Bovendien werden schaakproblemen behandeld die twee jaar eerder
a1 aan de orde geweest waren en die makkel i jk  opgelost  konden
worden. Àf en toe werd er gevoetbald en blunders staren aanleiding
tot  grapjes in plaats van vermaningen. À1 gauw keerde het vroege-
re plezier van Joshua in het spel  terug en zí3n spel  werd \^reer
sprankelend. Niet  veel  later speelde Joshua op de Manhattan Chess
CIub enige part i jen tegen Jeff  Sarwer,  een zevenjar ig ta lent  dat
door z 'n vader van school  gehouden werd. Hi j  won en Jeff  hui lde
verschr ikkel i jk .  HeeI betrokken bf j  de prestat ies van z 'n zoon
vroeg Waitzkin later wie volgens Joshua het sterkste van beiden
was. Joshua haalde z 'n schouders op en zeL dat hi j  d i tmaal had
geeronnen, maar dat het een volgende keer evengoed omgekeerd zou
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kunnen zi1n. Waitzkin merkt  h ierover op: 'perhaps at  least  one of
us was beginning to ]earn something' .

Op diverse plaatsen in zí1n boek beschr i j f t  Waitzkin de ro1 van
de ouders van talentvol le jonge spelers.  Als begeleider,  chauf-
feur,  kortom zonder aI  hun prakt ische ondersteuning zi jn ze
onmisbaar.  Di t  betekent omgekeerd over igens dat k inderen zonder
zulke ouders,  ook a1 z: .Sn ze qua aanleg hoog begaafd,  de weg naar
de top nooi t  zul Ien weten te v inden. Wat opval t  volgens Waitzkin
(en op een wi l lekeur ig toernooi  in Neder land zal-  men niet  a; .ders
ervaren) is de sterke emot ionele betrokkenheid van veel  ouders
van jeugdige topspelers.  Een aantal  van hen wi l  het  l iefst  geen
gl imp missen van de part i jen van hun kinderen en sommigen trekken
bi j  dreigende neder lagen asgrauw weg. Waitzkin merkt  daarbi j  op
dat het belangr i jker is dat de ouders z ich rekenschap geven van
wat hun kinderen emot ioneel  doormaken. Hf j  verhaal t  van een
zeven- jar ig k ind dat na een neder laag twint ig minuten lang
hui lde.  Z 'n moeder (een psychologe) legde het k ind geduldig ui t
( 'chess isn' t  about l iv ing and dyÍng')  dat  schaakpart i jen het
niet  waard waren om er zo overstuur van te raken en ze drong er
bi j  hem op aan de zaken in perspect ief  te z ien.  Het k ind hield op
met hui len,  maar z 'n prestat ies werden alras minder en na ver loop
van t i jd stopte hi j  zel fs met schaken. Waitzkin vraagt z ich
daarbi j  af  wie wat niet  goed in perspect ief  z iet  en of  het  n iet
inherent aan het schaken is dat men moet walgen van een neder laag
wi l  men beter gaan presteren. Opval lend acht Waitzkin verder hoe
sterk veel  ouders z ich met de prestat ies van hun kinderen ident i -
f iceren, hoeveel  rat ional isat ies ze te berde brengen (het spel  j -s
esthet isch, het st imuleert  logisch denken enz. )  om hun tomeloze
inzet te rechtvaardigen en hoe weinig ouders neder lagen van hun
kinderen in relat ie brengen met hun eventuele beperkte capaci te i -
ten.  Waitzkin c i teert  in di t  verband enige schaakexperts die
stelLen dat veel  ouders schaakprestat ies associëren met 'genius'  ,
maar dat naar hun mening deze prestat ies meer van doen hebben met
jaren van toegewi jde t ra in ing en dat iedere volwassene met
normale intel l igent ie het meesternivo zou moeten kunnen bereiken.

In de zomer van 1986 stond weer het Amerikaans jeugdkampioenschap
op de agenda. Joshua had zíc} : ,  dat  jaar intensief  met schaken
beziggehouden en zí1n vader merkt  op dat het ongewoon is dat een
kind aI  op zo'n jonge leef t i jd intensief  de grenzen van zi jn
kunnen aan het af tasten is.  Daar stel t  h i j  echter tegen over dat
al leen maar de \^rens om ergens in ui t  te bl inken niet  genoeg is:
men moet er hard voor werken. Joshua bleek zich ondertussen
emotioneel  ook op het kampioenschap voor te bereiden en hi j  u i t te
di t  door de opmerking dat een tweede plaats voor hem een misluk-
king zou betekenen. Pandol f in i  en Waitzkin beraadden zích op de
beste manier van voorbereiden waarbi j  ze in ogenschouw nanen dat
Joshua het afgelopen jaar wel- iswaar veel  techniek had geleerd en
inzicht  in posi t ioneel  spel  had verkregen, maar dat zí jn speel-
wi jze (wel l icht  daardoor)  v lak en afwachtend htas geworden.
Ter:wi j l  andere k inderen zich in toernooien met leef t i jdsgenoten
op het kampioenschap voorbereidden, besloot men het anders aan te
pakken. Joshua's spel  moest creat iever worden en het leek daarom
een goed idee hem zich voor te laten bereiden door veel  te spelen
in l íashington Square Park.  De speelwi jze daar bras meer geent oP
improvisat ie,  of fers,  tact ische trucs en intui t ief  spel ,  waarbi j
men algauw bui ten de gangbare theoret ische inzichten trad. Àl
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gauvt begonnen velen in het park z ich met Joshua's voorbereiding
bezig te houden. De een kende nog een openingsval ,  een ander een
bepaalde aanvalstact iek en col lect ief  werd besLoten alcohol  en
marlhuana bui ten het gezichtsveld van de jongen te houden. Maar
wat zou het pracht ig z i jn als iemand ui t  hun park kampioen werd!
Het kampioenschap zei- f  werd een succes. Zi j  het  n ipt ,  werd Joshua
wegens meer weerstandspunten Amerikaans jeugdkampioen. ZiTn
tegenstander in de laatste ronde was Jeff  Sarwer (de jongen die
niet  naar school  g ing).  De part i j  werd remise. Waitzkin be-
schr i j f t  de grote emot ies die hi j  t i jdens deze part i j  onderging,
waarbi j  het  door zí1n hoofd f l i ts te dat het hier om meer dan
enkel  winnen of  ver l iezen ging. 'This game between t$ro chi ldren
was about fatherhood, l i fe choices,  happiness and fai lure ' .

Het verhaal  e indigt  aIs Joshua op el f - jar ige leef t i jd in 1988 een
(Àmerikaanse? )  rat ing van 2L00 heeft  en in een simultaan remise
speel t  tegen Kasparov.  Botwinnik hron ooi t  van Capablanca, maar
dat was op twaal f jar ige leef t i jd.
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conclusies en relevante kwest ies m.b. t .  de wai tzkin-opvoeding

Waitzkin roert  in z i jn verhaal  een groot aantal  kwest ies aan die
relevant (b) l i jken m.b.t .  de opvoeding en coaching van jonge top-
schakers.  Deze kwest ies worden hier puntsgewi js geinventar iseerd:

school .  cul tuur en maatschappi j

-  een opvoedingsmethode die ger icht  Ís op.het leveren van
ui tzonder l i jke prestat ies kan stui ten op weerstanden ui t  de
direkte sociale omgeving.

de soclale status die het schaken heeft  in een bepaaLde
samenleving I i  jk t  van invloed te zL3n op de mate waar j -n
ouders hun kinderen st imuleren tot  grote prestat ies op
schaakgebied.

de schoolkeuze kan van invloed zí jn op het prestat ievermogen
van een kind op een speci f iek terrej-n;  een school  waar
schaken op het lesrooster staat en waar het een hoge sociale
status kent,  is  bevordel i jk  voor de schaakontwikkel ing.

-  de direkte sociale omgeving en trainingspartners bl i jken zich
sterk te kunnen ident i f iceren met een jeugdig sport ta lent .

-  in algemene zin kan men zich afvragen welke ro1 men het
st imuleren van topprestat ies toebedeel t  in de opvoeding van
een kind.

leren en presteren

- top-schakers beginnen al  op jeugdige leef t i jd (ong. zes jaar
oud) te t ra inen; di t  I i - jk t  een voorwaarde voor lat .er  succes.

-  een omgeving waarin het k ind ta l  van ui teenlopende en
aansprekende st imul i  ontvangt,  l i jk t  bevordel i jk  voor de
ontwikkel ing.

-  van belang voor de ontwikkel ing van het prestat ievermogen l j - jk t
een gekwal i feerde en betrokken trainer die voorzj .et  in
regelmat ige Iessen; de didakt iek van deze lessen kenmerkt
z ich doordat ze aanslui- t  op de belevingswereld van het k ind.

-  de ontwikkel ing van het prestat ievermogen ver loopt niet
recht-evenredig aan de hoeveelheid t ra in ings-uren die het
kind heeft  gekregen; de ontwikkel ing gaat gepaard met ups en
downs en di t  geldt  ook voor de interesse die het k ind voor
het spel  heeft .

-  de vraag is in hoeverre prestat ievermogen sterk afhankel i jk  is
van aangeboren eigenschappen of  dat di t  meer een kwest ie is
van factoren als hard werken, ontplooi ingsmogel i jkheden,
mot ivat ie en een st imulerende omgeving.

-  het  soort  ervar ingen dat ondergaan wordt,  is  mogel i jk  ook van
invloed op het prestat j .evermogen (snelschaken) .

-  belangr i jk  l i jk t  het  dat k inderen bi j  het  leren zeJ-f  hun
conclusies kunnen trekken en dat gelet  wordt  op het ju ist
doseren van de hoeveelheid aangeboden informat ie.

-  het  gevaar bestaat dat a1s k inderen teveel  winnen ze
faalangst ontwikkelen omdat ze niet  met neder lagen weten om
te gaan en bang worden niet  te kunnen voldoen aan de
verwacht ingen van hun ouders en/of  t ra iner.

-  naast een goede technische training mag het belang van een
posi t ief  zel fbeeld en daarmee verbonden de ontwikkel ing van
creat ieve vermogens als determinanten van prestat ievermogen
niet  onderschat worden.
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-  het  is  van belang kinderen zeJ-f  ervar ingen op te laten doen; om
prestat ies te kunnen leveren, moet men ook kunnen incasseren
en al leen a1 om die reden moet men kinderen niet  overal
tegen wi l len beschermen.

-  het  is van belang goed de verhouding in het oog te houden
tussen extr insieke mot ivators (bekers,  kampioenschappen) en
intr insieke mot j -vators (de fascinat ie voor het spel) .  Het
l i jk t  aannemel i jk  dat het voora.L intr insieke mot ivators z i3n
die bevordel i jk  z i jn voor een creat ieve speelwi jze en
bi jgevolg op het prestat ievermogen.

-  k inderen maken f  outen; de manier r , raarop een trainer daarop
reageert  (afbekken of  een geint je)  is  van invloed op het
zel fvertrou$ten en de spelvreugde van het k ind en bi jgevolg
op het prestat ievermogen.

door k inderen problemen die ze al  eerder behandeld hebben (en
die ze daarom makkel i jk  v inden) te laten oplossen, kan men
hen posi t ief  bekracht igen. Van dergel i jke ' re j ,nforcers '  gaat
een posi t ieve st imulans ui t  op het zel fbeeld en bi jgevolg
ook op het prestat j -evermogen (mede ook omdat het geheugen
'opgefr ist '  wordt  )  .

-  u i t  het  oogpunt van het ontwikkelen van een opt imaal
prestat ievermogen is het van belang een analyse te maken van
het nut voor het k ind van dj-verse trainingsmethodieken en
mogel i jke faci l i tators ( t ra inen in het park).  De ouders en
de coach spelen hierbi j  een belangr i jke ro1.

eigenschappen van kinderen

- k inderen bl i jken van zichzel f  u i t  intr insiek sterk gemotiveerd
te kunnen zi jn tot  het  leveren van prestat j -es.

-  k inderen kunnen al  op jeugdige leef t i jd bl i jk  geven van een
groot concentrat ievermogen en een grote mate van rekenvaar-
digheíd.

-  k inderen bl i jken, daar waar ouders nog wel eens louter op
succes gef ixeerd kunnen raken, soms over een heel
oorspronkel i jk  re lat iver ingsvermogen te beschikken.

-  u i t  e igener beweging verbinden kinderen zel fwaarder ing aan
winnen of  ver l i ,ezen.

-  het  leveren van prestat ies laat  k inderen emot ioneel  n iet
onberoerd.

-  ook bi j  k inderen bl i jk t  de spanning die het belang van de
ui tkomst van part i jen oproept,  van invloed op hun
denkvermogen.

ouders

- om j .n staat te z i jn tot  het  leveren van prestat ies is er een
ouder nodig die de ontwikkel ing van het k ind steunt en
r icht ing geeft .

-  een probleem kan zí1n dat ouders overdreven verwacht ingen op
kinderen projecteren.

-  k inderen kunnen het een probleem vinden tegen hun ouders te
moeten spelen en daarbi j  te winnen; hun trainer is niet
al1een leermeester,  maar heeft  ook een idool- funct ie.

-  het  gevaar bestaat dat ouders te sterk gepreoccupeerd raken met
de successen van hun kinderen waardoor het perspect ief  en de
intr insieke mot j .vat ie van het k ind ui t  het  oog ver loren
kunnen worden.
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-  het  is  van belang dat de ouder en trainer inzicht  tonen in de
persoonl i jkheidskenmerken en -ontwikkel ing van jonge
topspelers;  d i t  n iet  a l leen ui t  het  oogpunt van peisoonl i jk
welz i jn,-  maar ook ui t  het  oogpunt van bpt imale prestat iós
(Dvoretsky).

-  naarmaÈe er langer en intensief  wordt  samenge!,rerkt  tussen een
jonge schaker en z 'n coach, ontstaat er een steeds diepere
emotionele band tussen hen; raakt de relat ie op mensel i3k
vlak verstoord,  dan heeft  dat  gevolgen voor de prestat ies.

persoonl i  jke ontplooi ing

- jongg top-sporters z i jn al  re lat ief  vroeg bezig met het
af tasten van grenzen van hun capaci te i ten;  mogel i jk  draagt
di t  b i j  aan een vergroot zel fbewustzi jn
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H.4 -  Talent-ontwikkel ing bi j  topsporters

Onder de t i te l  "Talent-ontwikkel ing;  loopbaan en kenmerken van
topsporters is onlangs een rapport  verschenen waarin verslag
wordt gedaan van een onderzoek bi j  de Neder landse select ies van
vier ol lnnpische takken van sport :  judo, schaatsen, tafel tennis en
zwenmen (van Rossum, 1992).  In di t  rapport  wordt  op getracht tot
een inventar isat ie te komen van kenmerken van topsporters en
factoren die mogel i jk  een ro1 hebben gespeeld bi j  het  behalen van
hun successen. Daarbi j  is  n iet  gekeken naar indiv iduele loopba-
nen, maar naar gemiddelden over de geselecteerden per tak van
sport .
Van Rossum stel t  dat  onderzoek naar de ontwikkel ing van sport-
ta lenten relat ief  recent is en problemen bl i jk t  op te leveren
wanneer op een bepaald t i jdst ip geprobeerd wordt een voorspel l ing
over later presteren te doen. Hi j  concludeert  dat  middels een
enkele test  of  met ing ta lent niet  opgespoord kan worden. Hi j  acht
taLent- ident i f icat ie een herhaald en cont inu proces: door regel-
mat ig t ra in ingen en wedstr i jden te volgen kan men pas talent
ident i f iceren.

van Rossum ci teert  Bloom ( 1985 )  .  volgens hem zí1n de ouders een
belangr i jke factor bi j  het  bereiken van sueces. Veelal  wordt  een
houding gepropageerd van 'afmaken waar je aan begonnen bent '  en
'al t i jd je ui terste best doen'  De ouders geven vaak zel f  ook het
goede voorbeeld.  Daarbi j  wordt  de nieuwsgier igheid van het k ind
aangemoedigd, worden vragen met zorg beantwoord en worden de
kinderen aangemoedigd deel  te nemen aan favor iete bezigheden van
de ouders.  De ouders t reden aanvankel i jk  zerf  a ls 'docent '  op bi j
het  leren van elementaire vaardigheden en ze pr i jzen hun kinderen
daarbi j  voor hun inzet en vorder ingen. Hoewe1 het k ind aangemoe-
digd wordt tot  bezig zí7n bÍnnen het door de ouders belangr i jk
gevonden talent-gebied (bi jv.  sport  of  muziek),  wordt  er  door de
ouders geen druk ui tgeoefend om een speci f ieke invul l ing te geven
binnen het ta lent-gebied.
Na ver loop van t i jd heeft  het  k ind betere begeleiding nodig en
wordt ui tgezien naar een betere docent.  Omdat die vaak verder weg
woont,  brengt di t  extra geld en reist i jd voor t ra in ingen met z ich
mee. De ouders hebben di t  er  voor over en ze bl j - jven nauw betrok-
ken bi j  de ontwikkel ing.  Ze steunen hun kind emot ioneel  en
bl i jken betrokken bi j  de planning en voorbereiding van wedstr i j -
den. Ontwikkel t  het  k ind z ich nog beter,  dan gaat men veelal  op
zoek naar een nog weer betere t ra iner.

Volgens Bloom wordt de eerste docent gekozen omdat hi j  'b i j  de
hand'  is .  Over ige kenmerken van di t  soort  docenten zi3n: ze
houden van kinderen, z i ln enthousiast  voor het ta lent-gebied,
geven les met de nadruk op speelse act iv i te i t ,  belonen via
lofpr i jz ing met veel  posi t ieve feedback en met duidel i jke normen
over voorui tgang.
In een volgend stadium wordt de best beschikbare docent gezocht.
Kenmerken van deze docenten: ze nemen niet  iedereen tot  leer l ing,
ze zí1n perfect ionist isch en eisen discipl ine en toewi jd ing van
hun leer l ingen, terwi j l  t i jdens de training de nadruk l igt  op
technische en mentale aspecten. De kinderen weten in deze fase
dat ze in staat z i jn tot  het  leveren van ui tstekende prestat ies.
De overgang van het ene type docent naar het andere is een
belangr i jk  moment in de sport loopbaan.
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fn het derde stadium van de loopbaan staat perfect ioner ing
centraal .  De leer l ing gaat over naar een 'master teacher ' ,  d ie
kleine technische onvolkomenheden helpt  wegwerken, de leer l ing
helpt  om te komen tot  wedstr i jdstrategieën en tot  het  analyseren
van kenmerken van de tegenstander.  Deze docent heeft  oog voor
detai ls,  helpt  de leer l ing bi j  de analyse van de eigen prestat ie
en geeft  de leer l ing de ruimte om een eigen persoonl i jke st i j l  te
ontplooien. Deze docent is in fe i te bezig z ichzel f  overbodig te
maken door de zel- fstandigheid van het ta lent  te vergroten.

Uit  het  onderzoek van Van Rossum bl i jk t  dat  de sporters,  afhanke-
l i jk  van de beoefende sport ,  t2 tot  18 uur aan training besteden
en 7 uur aan reist i jd kwi j t  z i jn.  De begeleiding is vooral  in
handen van trainer-coaches, maar de ro1 van de ouders mag ook
nÍet  worden onderschat.  In het algemeen wordt ongeveer rond het
t j -ende jaar een kind a1s talent onderkend. Meestal  gebeurt  dat
door de trainer-coach van dat moment.
De betekenis van de ouders voor de sport loopbaan mag niet  onder-
schat worden .  Ze vervul len ta1 van noodzakel i jke funct ies:
f inanciële steun, opvangen van de sporter bi j  problemen, zorgen
voor vervoer,  a lgemene ondersteunlng door het huishouden op de
sport  aan te passen (etenst i jden, voeding, bras e.d.) ,  morele
steun geven.
De loopbaan kent in het algemeen een doel ,  men wi1 j .ets bereiken
t i jdens de loopbaan.
Van Rossum ci teert  h ier  Davies (  1-989 )  d ie stel t  dat  het doel  dat
men zich stel t  real ist isch, bereikbaar,  concreet,  speci f iek,
ui tdagend en noch te moei l i jk ,  noch te makkel i jk  moet z i jn.  Di t
verwoordt men ook we1 onder de term 'goal-set t ing' .

Van Rossum heeft  de begeleiders van de sporters een l i js t  met
algemene en psychologische kenmerken voorgelegd met de vraag aan
te geven welk van de factoren men welk gewicht toekent.  Hierui t
b l j - jk t  dat  de begeleiders het over het gewicht dat aan de diverse
factoren toegekend moet worden, maar mat ig eens zí3n. Wel bl i jk t
echter dat de factoren'zel fvertrouwen'  en 'wi l  om te winnen'  b i j
de dÍverse sporten hoog scoren.

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkel ing van sport- ta l -ent in
algemene zin overeenkomst vertoont met dat op andere ta lent-
gebieden: men is lang onderweg voordat men de top bereikt .  Verder
word.t  men in het algemeen snel  a ls taLent ontdekt en in het
algemeen heeft  men geen trainer-coach die geschikt  is  voor al le
ontwikkel ingsstadia.  De direkte sociale omgeving moet worden
beschouwd als een belangr i jke steun voor het ta lent  (de ouders
spelen een grote rol) .  Ook vraagt het onderhouden en ui tbouwen
van de sportprestat ie veel  oefent i jd.  Duidel i jk  i -s ook dat door
de sporters een duidel i jke ambit ie wordt  u i tgesproken tot  verbe-
ter lng van de prestat ie.
Van Rossum meent dat daar waar men systemat isch noodzakel i jke
kenmerken in beeld kan brengen, men hier bi j  de t ra in ing en
begeleiding rekening mee kan houden. Over igens is het daarbi j  wel
zo dat men hiervoor kwal i tat ief  goede meet instrumenten ter
beschikking zou moeten hebben. Hi j  benadrukt  het verzamelen van
zoveel  mogel i jk  object ief  verkregen ci j fermater iaal  en hi j  meent
dat toekomst ig onderzoek zich zou kunnen r ichten op de aspecten
van de directe sociale omgeving van de sporter alsmede op de
persoonskenmerken van de sporter.
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H.5 -  Diverse overwegingen bi j  ta lent-ontwikkel ing

In z i jn boek 'De winnaar is gezien'  stel t  Bl i tz (1989) dat de
toekomst ige topsporter doorgaans op jeugdige leef t i jd begint  en
dat de ouders vooral  b i j  succesvol le k inderen een belangr i jke
plaats j .nnemen. Kenmerkend voor topsport  is  dat het algauw 25 uur
trainen per week met z ich meebrengt.  BI i tz stel t  dat  er  geen
enkel  onderzoek bekend is waarui t  zou bl i jken dat vroegt i jd ige
beoefenj-ng van topsport  schadel i jke gevolgen heeft  voor de
sociale en intel lectuele ontwikkel ing van het k ind.
Hi j  betoogt dat mensen nu eenmaal niet  in capaci te i ten gel i jk
zí1n aan elkaar en dat het rampzal ig zou zi jn wanneer calv in ist i -
sche of  pedagogische voor ingenomenheid de ontplooi ing van jong
talent zouden belemmeren.
Een probleem echter vormen ouders die hun kinderen teveel  st imu-
leren tot  presteren, te hoge verwacht ingen etaleren, tê kr i t isch
zi jn of  te nadrukkel i jk  aanwezig zí1n. Hoe goed wel l icht  ook
bedoeld,  dergel i jk  gedrag vormt een belast ing voor hun kinderen
en werkt  daarmee remmend op hun ontwikkel ing.  De beste garant ie
dat een kind zich opt imaal ontwikkel t ,  bestaat ui t  j ,ntr insieke
motivat ie bi j  het  k ind:  het moet zeLf wi l len!  Ouders kunnen die
mot ivat ie voeden door regelmat ig en frekwent de gemaakte progres-
sie duidel i jk  te maken, waarbi j  het  belangr i jk  is ter loops te
werken aan een vergroot zel fbewustzi jn van het k ind.

In het European Journal  for  High Abj . l i ty  (1990) bespreekt Prof .
Manfred von Ardenne aspecten van het faci l i teren van de ontwÍkke-
l ing van talenten. Zí3n betoog is niet  zozeer op empir isch
onderzoek gebaseerd,  maar draagt meer een beschouwend karakter.
Kenmerkend voor veel  getalenteerde jonge mensen is dat zLj  de
aandacht t rekken doordat zí)  a l  op jeugdige leef t i jd opval lende
prestat ies verr lchten. Daarbi j  geven zíJ bl i jk  van een geweldig
energie-potent ieel .  Von Ardenne komt,  tot  de conclusie dat men
intel l igente k inderen op 8- tot  t2- jar ige leef t i jd inspirerende
ervar ingen moet laten opdoen die hun fascinat ie pr ikkelen,
waardoor z i j  gemot iveerd zul len raken ui t  e igener beweging zich
te verdiepen in het interessegebied van hun keuze. Daarbi j  is  het
zaak dat wetgevers en onderwi jskrachten het k ind enerzi jds voor
al  te eenzi jd ige ontwikkel ing behoeden, maar anderzi jds ook de
mogel i jkheden bieden zl ln fascinat ie te bevredigen.
Von Àrdenne baseert  z ich op di t  standpunt op basis van het lezen
van talr i jke biograf ieën van succesvol le persoonl i jkheden en
wetenschappers.

Von Àrdenne beplei t  een dr ie- fasen aanpak: ident i f iceren, selec-
teren en op laten groeien van talent.  Hi j  meent dat het st imule-
ren tot  except ionele prestat ies kan plaatsvinden door een ge-
schikte omgeving te creëren (op zowel school- ,  universi ta i r  en
post-academisch niveau) die bÍ j  voorkeur deels gestructureerd
wordt door eveneens getalenteerde personen. Hi j  beplei t  het
ontwikkelen van methodes om bi jzonder getalenteerden op zeer
jeugdige leef t i jd te ident i f iceren en te selecteren. Belangr i jke
cr i ter la acht hi j  of  jonge kinderen opmerkel i jk  ongewone vragen
stel len,  creat ief  z i jn of  gemot iveerd zí3n kennis op te doen op
een bepaald gebied. Voorts dient men bi j  het  nemen van maatrege-
len ger icht  op het bevorderen van vaardigheden en prestat ies
systemat isch te werk te gaan.
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Per onderscheiden onderwi jsniveau doet Von Àrdenne een aantal
aanbevel ingen
M.b.t .  het  eerste niveau:

De ouders moeten een voorbeeldfunct ie vervul len en het k ind in
zi jn speci f ieke interesses steunen
- aandacht vragen voor le idende f iguren op wetenschapsgebied

de waarde van except ionele prestat ies benadrukken 
-

voorzien in een st imulerende omgeving waardoor het k ind ruim de
gelegenheid kr i jgt  op het gebied van zi jn speci f ieke special isa-
t ie op al lerrei  manj-eren kennis en ervar ing op te doen en met
geestverwanten van gedachten kan wisselen
- lee_r l - ingen n j .et  selecteren op gemiddelde ci  j  f  ers ,  maar op
gebieden waarop ze getalenteerd bl i jken.
Een belangr i jk  aspect bi j  d i t  a1les is dat het de jeugd niet  te
gemakkel i jk  moet worden gemaakt i  ze moeten weer leren vechten
( 'The wêapons which lead to genuine abi l i ty  in l i fe are only
developed by f ight ing'  ) .
M.b. t .  het  tweede niveau:
-  de massal- i te i t  en anonimÍtei t  d ie het onderwi js kenmerken,
moeten worden teruggedrongen; k le ine groepen begaafde studenten
moeten direkter kontakt  met een professor op het gebied van hun
special isme kr i jgen; de st imurerende interact ieé die in een
dergel i jke groep plaatsvinden zul len nlet  zonder ef fect  b l i jven

daar Ltaar mensen autodidakt isch zich sterk bl i jken te ontwikke-
len,  d ient hen waar nodig steun gegeven te worden

select ie r ichten op studenten die gepassioneerd zí1n van hun
special isme en niet  op carr ière-makers.
M.b. t .  het  derde niveau:
-  het  onderkennen van de noodzaak van een creat ieve intel lectuele
el i te en creëren van omstandigheden waaronder deze mensen, die
gekenmerkt  worden door 's tudying as a hobby'  ,  z ich duurzaam
opt imaal kunnen ontplooien en bezighouden met de wetenschap;
waarbi j  nen de middelen en de t i jd kr i jgt  toebedeeld z ich met
wezenr i jke vraagstukken bezig te houden i .p.v.  gebukt te gaan
onder een versnipperd werkende publ ikat iedwang die lange-termi jn
werk belemmert .

Von Àrdenne inventar iseert  tot  s lot  een aantal  aspecten die
creat iv i te i t  b i j  ta lenten st imuleren. Men dient hen gefasci-neerd
te laten raken door de geheÍmen van de evolut Íe.  Men dient de
ontwikkel ing van die (persoonl i jkheids)eigenschappen te st imule-
ren die kenmerkend zi jn voor wetenschappel i jke pioniers:  bui ten-
gewone vaardigheden, creat ieve nieuwsgier igheid,  kr i t ische
verbeeldingskracht,  een opt imist ische levensinstel l ing die
gepaard gaat met durf  om r is ico's te nemen, gedrevenheid,  e inde-
loos geduld,  n iet  af latend doorzett ingsvermogen en agressief
zel fbewustzi jn.  Von Àrdenne ci teert  tweevoudig Nobelpr i jswinaar
Otto l^ larburg (en leraar van vi j f  'Nobel  laureates') ,  d ie gevraagd
naar welke gebeurtenis in zí1n leven het meest van invloed eras
geweest op zi jn succesvol le carr ière,  antwoordde met ' the con-
frontat ion wi th genius at  an ear ly age'  (z i jn vader Lras een
vooraanstaand fysicus en bevr iend met mensen als Max Planck en
Àlbert  Einstein).  Von Ardenne trekt  h ierui t  de conclusie dat het
verkr i jgen van verantwoordel i jkheid en onafhankel i jkheid,  a lsook
het ervaren van succes door ondervonden erkenning belangr i - jke
pr ikkels z i jn voor creat ieve ontwikkel ing.  Hi j  voegt daaraan toe
dat het belangr i jk  is  dat deskundige ouderen de jeugd begeleiden
bi j  het  z ich toeleggen op vraagstukken die zowel maatschappel i jk
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van berang ars ui tdagend zi jn.  Daarbi j  zaL de frequent ie van
betekenisvol le creat ieve resul taten tevens afhangen van de mate
waarin getalenteerde mensen er in s lagen of  in staat gesteld
worden om intel lectuele act iv i te i ten te rat ional iseren. Dat wi l
zeggen dat ze in staat zí3n om tal  van losstaande bevindingen met
elkaar in samenhang te brengen.

Radford (1990) geeft  in z i jn boek "chi ld prodigies and except io-
nal  ear ly achievers" enkele gegevens over de carr ière van Nigel
Short .  Op zes- jar ige leef t i jd begon Short  te schaken en hi j
toonde van meet af  aan een geweldig enthousiasme. op zi jn twaal f -
de jaar wj .st  h i j  z ich te kwal i f iceren voor de f inale van het
Engers kampioenschap. z i jn vader speelde een belangr i jke ro1 bi j
de begereiding van Nigel ;  zo start te hi j  een ei-gen schaakclub om
opt imale t ra inJ.ngsmogel i jkheden voor hem te creëren. Ook coach
Leonard Barden speelde een belangr i jke ro1 in Shorts carr ière.
Barden zorgde er bi jvoorbeeld voor dat diverse jonge talenten
cont inu informat ie over elkaars prestat ies kregen om hen aldus te
st imuleren. Radford geeft  Lerzi jde de leef t i jden hraarop dlverse
l-atere top-grootmeesters een bepaald rat ing-niveau bereikt
hadden. Hierui t  b l i jk t  dat  de ontwikkel ing kenrrel i jk  n iet  b i j
iedereen volgens het zel fde tempo ver loopt.

Radford stel t  verder dat het heel  aannemel i jk  is  dat ouders of
verzorgers een grote j -nvloed op de ontwikkel ing van begaafde
kinderen ui toefenen. Hi j  baseert  z ich hierbi j  op ta l  van auteurs
(o.a Chamrad en Robinson, L986; F1ohr,  1987; Shaughnessy en
Nee1y, 1987).  Een belangr i jk  pr incipe is volgens hem 'maximum
reasonable autonomy':  het  k ind moet vr i j  z í3n in z i jn handelen,
tenzi j  d i t  duidel i jk  schadel Í jke gevolgen heeft .  Vr i jheid in eên
context  van steun en aanmoediging verdienen de voorkeur boven
dwang en restr ict ies.  Hi j  c i teert  daarbi j  Slobada (1988) die
beschr i j f t  hoe bi j  music i  negatÍeve bekracht ig ing duurzame
inhibi t ie-ef fecten kan hebben op de ontwikkel ing van muzikale
competent ie en daarmee op het prestat ievermogen.
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rs het met een ger ichte aanpak mogel i jk  normaal begaafde kinderente st imuleren tot  het  behàren , ian l rote su"cesien op schaak_gebied? we herhalen hier de vraag en maken de balans op van onze1 i teratuuror iëntat  ie .
Elshout def in ieert-  prestat ies als een funct ie van 1) potent ieel ,2 )  

-  
verkregen 

-  
mogel i ikheden zich te bekwamen . . r - - i  )  mot ivat ie inheden en ver leden. we concludeerden aI  in de i -ntáiaing dat di tbetekent dat 'prestat ievermogen'  n iet  à ls iets ausJuuts (  je hebt

!"t o_f j_e hebt het niet ) opgévat mag worden .
Dat de factoren die bi jdragen aan het kunnen leveren van goedeprestat ies al thans voor-een-deeI t raceerbaar z i in,  nr i jk t  we1 ui tde biograf ieën van de Polgar-zusjes en Joshua waitzkin.  ook hetrapport  van van Rossum toónt di t  duidel i jk  . . r r ,  

- ; í j  
het  dat  hethier om bewe.gingssporters gaat.  Laszlo polgar heeft  bovendiengetoond dat het mogel i  jk  ié inzlcht  in a.r"ger i  j r .Ê f  actoren tevertalen in e-en prograrunat i -sche aanpak die -zeeí Luccesvor kanzi jn 'Bi j  Fred waitzkin l i jk t  het  *à. .  te gaan om zeLfkr i t ische,rvar ingsleren, 

_waarbi j  sucèes hem niet  ontz iga kan worden.Het bela-ng van de ro1 van ouders voor de ontri ikkerirrg van kinde-ren wordt nogmaals onderstreept in een betoog 
"á" 

Br i tz,  d ieouders daarbi j  wi jst  op_ het ue-tang .rr"r  intr insieke mot ivat ie enhet st imuleren van zèl fbewustzi jn br j  k inderen. ook Radfordbeklemtoont di t  en bi j  von Ardenie val ien =ooi t ! " r i jke geluidente beluisteren'  waarbi3 hr j  een aantal  beleiàsá;Ëi ; ;  aanbevel in-gen doet.
Telkens.bl i jk t  $reer dat daar waar door jeugdige (denk)sporters
prestat ie-s,  geleverd worden, er een volwassené in het sper is diede ontwikker ing steunt en ,  r ichl ing _ s. . ta regel i jkert i jd kangeconstateerd worden dat het de 3eu!a:_-ge sporter zeit is "die 

á;prestat ie moet leveren. Di t  verondefstJr t  áoodzakel i jker:vr i js  
"""zekere mate van zel fbewust _ handelen. besr issin-gen kunnen endurven nemen. str i jd- ig zí ln deze zaken niet :  het  2 i in er-ementendie elkaar in een dynamiiche ontwikkel ing in 

" . r . r* i .ht  
moetenhouden.

Kinderen hebben een groot ontwikkel ingspotent ieeL, van naturehebben ze ook. een- geweldige. gnlelgoi infsdrang (Maria Montessor i )en het is niet  a l leen een-pl ichi .  (s idnóy poi t ier  in , ,cuess who,scoming to dj-nner" )  maar ook een voorrechi  hen de nóter i jkheden tàbieden hier ui t ing aan te geven.
De startmot ivat ie van kiáderen is ni .euwsgier igheid.  wi l  dezemotivat i -e echter over_ lange_re t i  jd behouden-bl i j í ; ; ;  dan zar . í jgevoed moeten worden door 'het  p1-ezier van het k-unnen'  (eruni"-ài
van wi jgerden,_ 1988, p.7).  we hoeven op deze plaats niet  ar lesweer te herhalen, maar de diverse aaigehaaldle auteurs l i jkenvoldoende duidel i jk  te hebben_ gemaakt,-  dat  het mogeri jk isresul taten te boeken alsook welki  kwest ies men daarbi j  in ogen_schouw dient re nemen. Dar her in de besproken t id;ui i laï-o*
kinderen gaat met een wel l icht  _bovengemiddelde aanleg en omstan-digheden die verschi l len van Nederlanáse kinderen doet hier nietsaan af .  Duidel i jk  is  gemaakt hoe groot de invloed van socialedeterminanten op l t . t  p iestat i " r r"r*o!"n 

-  
is  en dat geldt  onverkortvoor k inderen onder normare. omstanáigheden in náderrand. Ai ; ; :stemd 

-op concrete omstandigheden ér,  speci f ieke indiv iduelemogel i jkheden en interesses í t  I  kan men een trainingsprogranma
maken dat een 

-waarborg 
vormt voor progressie in het l restat lever-mogen van kinderen.
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Dat het van belang is het k ind bi j  het  maken van een dergel i jk
prograrnma te betrekken, is niet  a l leen van betekenis $taar het
-gaa[ 

om het k ind te mot iveren en te st imuleren tot  groter zel fbe-
wustzi jn,  maar ook om daar de begeleiding (doelen, methoden) bi j
te kunnen stel len waar di t  nodig bl i jk t  (  " the one who chooses has
the r ight  to be wrong" Gi lbert  O'Sul l ivan).
Hierbi j  d ient  nog benadrukt te worden dat het van belang is .goed
oog tè hebben voor de trainingspr incipes (Munzert ,  1989) 9t
diáakt ische werkvormen die men hanteert .  Die methoden en tech-
nieken verdienen aanbevel ing waarbi j  k inderen opt imaal intr insiek
gemotiveerd raken en waarbi  j  ze in staat gesteld worden van en
met elkaar te leren.
A1 het bovenstaande in ogenschouw nemend I i jk t  de conclusie
gerechtvaardigd dat sociale determinanten een grote invloed
i i toefenen op het prestat ievermogen van kinderen en dat het met
een ger ichte-aanpak- mogel i jk  is  d j . t  prestat ievermoge! aanzienl i jk
te vèrgroten. l te l  welz i jn van kinderen en het bevredigen val  hgt
interesses zi jn daarbi i  a l lerminst  in het geding en het 1i- jkt
niet  te gewaagd te suggèreren dat het ontwikkel ingspotent ieel  van
kinderen- aldul  groter kan bl i jken te z i jn dan veeLal  veronder-
steld wordt .
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