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Dit zesde nummer van Sportgericht in 2010 begint met een verslag van het 
Nationaal Coach Platform (NCP) over motorisch leren. Met name de lezing 
van Wolfgang Schöllhorn – professor, maar ook ex-coach en ex-topsporter 
– deed daar zeer veel stof oplaaien. Zijn verhaal met sterke metaforen en 
voorbeelden van ‘differentieel’ leren bleek voor 90% van de aanwezigen 
nieuw en redelijk schokkend. Eén van de aanwezige coaches verzuchtte later: 
‘Als dit al een jaar of vijftien aan de gang is, hoe komt het dan dat we er nog 
nooit eerder van hebben gehoord?’ Dat nieuwe kennis zich niet direct een 
plaats verwerft in de praktijk wisten we al. In Sportgericht waren sinds 2005 al 
 minimaal drie artikelen te lezen waarin aandacht was voor differentieel leren, 
maar die artikelen hebben mijn eigen praktisch handelen achteraf gezien ook 
niet erg beïnvloed. Maar hoe lang duurt het dan voordat kennis ‘aanslaat’? 
De incubatietijd van een ziekte (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting 
en de eerste klinische symptomen) kan  uiteenlopen van een aantal dagen 
tot vele jaren. In de sport lijkt het vooral om jaren te gaan. Maar Sportgericht 
helpt blijvend graag mee met de ‘besmetting’. Met naast het bovengenoemde 
nog tien prima en zeer diverse artikelen. Veel leesplezier.
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