
Athletic Skills Model (ASM)

Een andere manier van denken over bewegen

Het ASM is een visie op talentontwikkeling voor iedereen in de breedtesport, topsport, bewegingsonderwijs en 
sportrevalidatie en is gebaseerd op wetenschap en praktijk.

Waarom ASM?
We bewegen tegenwoordig te weinig en als we bewegen, sporten we vaak eenzijdig. De generatie kinderen 
nu is minder fit, zitten meer stil, spelen minder buiten en zijn vaker geblesseerd. Veel jeugd stopt met sporten 
rond 13-15 jaar omdat het vaak niet meer leuk genoeg is. ASM brengt hier verandering in! Door ASM worden 
sporters vaardiger, beter belastbaar, creatiever, hebben ze meer plezier in bewegen en raken ze minder 
geblesseerd. 

Hoe werkt het ASM?
Trainingen en lessen kunnen aan de hand van het ASM vernieuwd ingericht worden. Dit kan 
doordat niet de sport centraal staat, maar de vaardigheden (skills), concepten en 
competenties. Het ASM maakt vervolgens gericht gebruik van andere sporten en 
activiteiten. Het is niet een willekeurige combinatie van allerlei sporten, maar het kan voor 
elke sport, sporter of positie op maat worden ingericht waarbij de nieuwste inzichten vanuit 
het motorisch leren de trainingen beter en leuker te maken.  

Bekende sporters! 
Roger Federer, Marco van Basten, Michael Jordan, Teun de Nooijer, en Zlatan Ibrahimovic 
zijn zo enkele voorbeelden van bekende sporters die vertellen dat het doen van andere 
sporten, hen heeft geholpen voor hun sportcarrière. Zo heeft Zlatan in zijn jeugd op hoog 
niveau taekwondo beoefend. Dit heeft o.a. zijn trapvaardigheid, lenigheid, stabiliteit en 
duelkracht verbetert. Aanvullend heeft het ASM gericht aandacht voor skills die niet 

ontwikkeld worden binnen de doelsport. Dit voorkomt eenzijdige belasting en blessures. 

Eerst een atleet, daarna een specialist!
Sporters met een veelzijdigheid aan vaardigheden en competenties, met een gezonde geest in een gezond 
en evenwichtig ontwikkeld lichaam noemen wij een veelzijdig atleet. Deze atleten hebben een betere basis 
om te excelleren in sport en beleven een leven lang beweegplezier.  

www.athleticskillsmodel.nl
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