
C O Ö R D I N A T I E 

(door Gerard  Meurs) 

 

Coördinatie is het vermogen om lichamelijke bewegingen doelmatig en doeltreffend  

uit te voeren. 

 

Indien goed gecoördineerd wordt bewogen, wordt de beweging economisch uitgevoerd, 

Dat wil zeggen dat er minder spierkracht en daardoor minder energie nodig is. 

 

De beweging is dan niet schokkend maar gracieus en ritmisch. 

 

Als men bovendien toch sterk is en een goed uithoudingsvermogen heeft, lijkt het net of  

de beweging heel gemakkelijk is uit te voeren. 

 

Veel circusartiesten geven daarvan prachtige voorbeelden. 
 

De hoeveelheid training echter, het geduld, de discipline, het doorzettingsvermogen, het  

pijn lijden die verwerkt moeten worden om dat te bereiken zijn soms enorm. 

 

Om goed gecoördineerd te bewegen moet men vooral lenig zijn, terwijl andersom iemand 

heel lenig kan zijn en toch geen goed coördinatiegevoel behoeft te hebben. 

 

Daarbij komt ook nog dat coördinatie zeer specifiek van sport tot sport is. 

Sommige technisch begaafde voetballers die een geweldige wendbaarheid demonstreren en 

een prima ‘timing’ voor de bal, hebben totaal geen gevoel voor een goede coördinatie bij  

het schaatsen, zwemmen, etc. 

Anderzijds zijn er topathleten en prachtig coördinerende zwemmers die zich zeer onhandig  

op een speelveld bewegen en bij wijze van spreken geen bal kunnen raken. 

 

De coördinatie is dus eigenlijk de basis voor het aanleren van een techniek 

 

Overigens is het wel belangrijk dat men zich realiseert dat bij het aanleren van de juiste 

techniek niet alles tegelijk kan lukken. 

 

Door steeds elementen te benadrukken zonder de andere reeds aangeleerde te verwaarlozen, 

zal dit op den duur leiden tot een steeds beter automatisch bewegingsverloop. 

 

Er moet dus naar worden gestreefd om een beweging zo automatisch te laten verlopen en zo 

in te laten slijpen dat er tijdens een wedstrijd of een test nauwelijks meer aan gedacht hoeft  

te worden. Zodra dit wel moet, vervalt het automatisme en verloopt de beweging stroever. 

 

Vandaar ook dat iemand die een aangeboren lichamelijk talent heeft voor een bepaalde sport 

een zekere voorsprong heeft. 

De beweging zal bij hem/haar makkelijker kunnen vervolmaakt kunnen worden dan bij 

iemand die de beweging echt moet leren. 

 

Talrijke sporters moeten echter wel bedenken dat er veel meer nodig is dan een goede 

techniek om een topsporter te worden. 

 

 



En dàt wordt helaas nog wel eens vergeten  ! 
 

Als er extra inspaning moet worden geleverd, werkt dit blokkerend op de coördinatie met als 

gevolg dat minder goed wordt bewogen en men minder snel gaat. 

Men geeft zich als het ware gewonnen  ! 

 

Dit mentale probleem moet een paar maal worden ervaren om daaruit te leren dat men 

in elke situatie geconcentreerd moet blijven op een ontspannen bewegen. 
 

 

 

JONGE LEEFTIJD. 

Het leren coördineren begint al op heel jonge leeftijd. 
 

Gebrek aan coördinatie is deels een gebrek aan aanleg, maar veel meer een gebrek aan 

stimulering tot goed bewegen in de eerste levensjaren. 

 

Opvallende verschillen tussen goed en niet goed bewegende kinderen is dan ook vooral te 

wijten aan het onvoldoende ontplooien van de bewegingsmogelijkheden die een kind krijgt. 

 

Vandaar dat kleutergymnastiek en het jong leren zwemmen zo ontzettend belangrijk zijn  

Voor de totale lichamelijke ontplooiing van het jonge kind. 

 

Vooral tussen het 7
e
 en 14

e
 jaar is het kind zeer ontvankelijk voor het aanleren van 

bewegingen waarbij coördinatie, evenwichtsgevoel, reactievermogen, bewegings- 

frequentie en durf een belangrijke rol spelen. 

 

In deze leeftijdsfase dient alle aandacht aan technisch juist bewegen worden besteed. 

 

De belangrijkste componenten van de coördinatie voor het zwemmen zijn vooral: 

 reactievermogen;  van belang bij het starten en bij het beantwoorden van tussen- 

sprints 

 koppelingsvermogen;  het vermogen om optimaal te coördineren van deelbewe- 

gingen en enkelvoudige bewegingen binnen een totaalbeweging. 

 

 

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen om de perfecte uitvoering te beheersen onder 

verschillende omstandigheden dwingt de zwemmer tot coördinatie en doorzettings-

vermogen. 

 

 


