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Is de wedstrijdspanning voor
een pauze anders dan daarna?

Wat is de relatie tussen de
invloed van de supporters en
begeleiding op een wedstrijd en
de wedstrijdspanning?
Na afloop van een wedstrijd hebben de
observanten ingevuld of de supporters
en begeleiding die bij de wedstrijd aanwezig waren een positieve, neutrale of
negatieve houding hadden tijdens de wedstrijd. De resultaten laten zien dat wedstrijden waarbij supporters en de begeleiding een positieve invloed hadden op
de wedstrijd, sportiever verlopen dan de
andere wedstrijden. Helaas is het gedrag
van de begeleiders en supporters alleen
aan het einde van de wedstrijd geregistreerd. Daardoor kunnen we geen oorzaak-gevolgrelaties vaststellen. Vooralsnog liggen voor deze resultaten twee
verklaringen voor de hand. De eerste is
dat in wedstrijden die positiever verlopen
minder wedstrijdspanning zit, en dat de
algehele sfeer ontspannen is, waardoor
de entourage ook positiever is. Maar het
kan ook andersom: doordat supporters
en begeleiding positiever zijn, is het in
het veld ook rustiger. In vervolgonderzoek hopen we meer inzicht te krijgen
in deze relatie.

Verschilt het verloop van wedstrijdspanning tussen het winnende en het verliezende team?
Tegen het einde van de wedstrijd wordt
het vaak duidelijk welke partij de meeste

teams nog strijden voor een gelijkspel
of de winst.

Wedstrijdspanning
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FIGUUR 2 GEMIDDELDE ONTWIKKELING (EN 95% BETROUWBAARHEIDSINTERVAL) WEDSTRIJDSPANNING, NAAR
UITEINDELIJKE SPORTIVITEIT.

2.0

Wedstrijdspanning

Om na te gaan of de wedstrijdspanning
rondom pauzes anders is, hebben we de
gemiddelde wedstrijdspanning voor de
pauze vergeleken met de gemiddelde wedstrijdspanning na de pauze. De wedstrijdspanning is tot vijf minuten na een pauze
bij de neutrale en minst sportieve wedstrijden significant lager. Zeker de minst
sportieve wedstrijden lijken kortstondig
baat te hebben bij pauzemomenten. In
deze wedstrijden daalt de wedstrijdspanning meer. Maar tien minuten na een pauze
daalt de wedstrijdspanning niet langer.
De wedstrijd gaat door en de spanning
bouwt langzaam weer op.
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FIGUUR 3 GEMIDDELDE ONTWIKKELING (EN 95% BETROUWBAARHEIDSINTERVAL) VAN WINNENDE EN
VERLIEZENDE TEAMS.

kans heeft om te winnen. Het is goed
mogelijk dat de partij die aan de verliezende hand is een uiterste inspanning
doet om de wedstrijd te kantelen. Meer
strijd zou tot een hogere wedstrijdspanning moeten leiden. Daarom zijn we bij
wedstrijden met een winnaar of verliezer
nagegaan wat het verloop van de wedstrijdspanning was tussen de uiteindelijke winnaar en verliezer.

Het verschil in wedstrijdspanning tussen
een winnend team en een verliezend team
wordt goed zichtbaar in de laatste tien
procent van de wedstrijd (zie figuur 3).
Gemiddeld genomen stijgt aan het einde
van de wedstrijd de spanning binnen een
verliezend team opmerkelijk snel, terwijl
het winnende team een relatief vlakke
wedstrijdspanning laat zien. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat verliezende

Conclusie: overwegend positieve gedragingen op de amateursportvelden
De gegevens uit de SportKlimaatApp
dragen bij aan het monitoren van een
veilig sportklimaat, en bieden daarnaast
inzichten in factoren die gerelateerd zijn
aan een veiliger sportklimaat. Uit onze
analyses met de SportKlimaatApp komt
naar voren dat op amateursportvelden
overwegend positieve gedragingen te
zien zijn. Ze laten verder zien dat als in
een wedstrijd eenmaal een excessieve
gedraging voorkomt, de kans aanzienlijk is dat er meerdere excessieve gedragingen volgen. We zagen ook dat wanneer de sportieve belangen toenemen,
het aantal onsportieve gedragingen toeneemt. Aan het einde van het seizoen zijn
meer onsportieve gedragingen zichtbaar
dan aan het begin. De wedstrijdspanning
stijgt gedurende de wedstrijd en dat is
helemaal het geval bij teams die aan de
verliezende hand zijn. Daarnaast zijn eerste
tekenen gevonden voor relevante factoren om de wedstrijdspanning te verlagen. Dit kan relevante informatie bieden
voor bijvoorbeeld sportbonden en -verenigingen om tot een veiliger sportklimaat
te komen. Het inlassen van een afkoelmoment of pauzes tijdens wedstrijden
heeft waarschijnlijk een kortstondig effect
op de wedstrijdspanning. Daarnaast is
een relatie gevonden tussen een positieve uitstraling van steun en begeleiding en een lagere wedstrijdspanning.
Het onderzoek van het Mulier Instituut
naar een veiliger sportklimaat is dit jaar
gericht op het vergroten van inzichten in
de oorzaak-gevolgrelaties van deze factoren, zodat dit kan bijdragen aan effectief beleid op dit gebied.
Meer weten over d e Monitor sportief
wedstrijdgedrag? Lees het rapport op
www.mulierinstituut.nl.
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Rick Prins is werkzaam als onderzoeker bij het
Mulier Instituut.
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Tekort aan vrijwilligers? Ga eens langs bij de buren
Wie doet de bardienst komende zondag
van twee tot vijf? Dat is de belangrijkste vraag voor het bestuur van mijn
kleine handbalvereniging, met 95 leden
en vier trainers voor elf teams. Bij de
MARIEKE REITSMA
afgelopen algemene ledenvergadering
werd bij het eerste agendapunt gesteld: “Deze vereniging heeft een groot vrijwilligerstekort en als er
niets verandert, bestaan we niet lang meer. En o ja,
er is ook een begrotingstekort voor komend jaar.”
Wat gaan we daaraan doen?
Ik dacht altijd dat initiatieven als de Open Club-gedachte
vooral zijn weggelegd voor grote clubs die hun zaakjes
goed op orde hebben. Het clubhuis openstellen voor
wijkbewoners, samenwerken met partijen uit andere sectoren, het aanbieden van sportactiviteiten voor nieuwe
doelgroepen. Als kleine vereniging met overal tekort
aan heb je daar toch helemaal geen tijd voor?

Inmiddels denk ik daar anders over. Juist ook kleine
verenigingen kunnen baat hebben bij de Open Clubgedachte of in ieder geval inspiratie opdoen, merk ik
tijdens een evaluatieonderzoek voor de provincie Gelderland, waarin het Mulier Instituut voor twee jaar verenigingen volgt die zich willen ontwikkelen tot Open
Club of vitaal sportpark. Zo had een voetbalvereniging een trainerstekort, waar door een samenwerking met het ROC inmiddels training door studenten
wordt gegeven. Een bootcampvereniging kampte met
gebrek aan opslagruimte. De club maakt nu gebruik
van ruimte bij de naastgelegen skeelerclub, en in ruil
krijgen de jonge skeeleraars nu eens per week krachttraining. Een derde vereniging kwam financieel niet
rond, maar ontvangt nu een welkome vergoeding
voor veld- en kantinegebruik door een beweegproject voor statushouders. Deze voorbeelden laten zien
dat open staan voor de omgeving en nieuwe samenwerkingen aangaan niet alleen dient om een extra

maatschappelijke functie te vervullen. Het kan ook
een oplossing zijn voor de problemen van (kleine)
verenigingen – gebrek aan vrijwilligers, financiën en
ruimte – en kan zo bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een vereniging.
Toen op de ALV van mijn handbalclub de gezichten
steeds treuriger werden, gooide ik voorzichtig een
balletje op: “Misschien moeten we eens gaan praten
met de andere clubs hier op het park?” Het bestuur
antwoordde: “Goed idee, maar daar hebben we voorlopig echt geen tijd voor.” Ik zal binnenkort de goede
voorbeelden uit Gelderland eens met hen delen.
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Marieke Reitsma is junior onderzoeker bij het Mulier Instituut
en doet onderzoek naar verschillende aspecten van sportverenigingen en vrijwilligerswerk.

