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Abstract 

 Narcistische kenmerken lijken alom vertegenwoordigd in de wereld van de topsport. Dit 

roept de vraag op of en hoe narcisme leidt tot een goede prestatie. Eerder onderzoek stelt dat 

narcisme leidt tot een betere prestatie wanneer een prestatiesituatie perceived self-enhancement 

opportunity biedt. In het huidige onderzoek werd in drie studies onderzocht wat de invloed van 

narcisme van sporter en coach op individuele en teamprestatie is. Dit werd bekeken onder 

studentenroeiers tijdens een individueel prestatiemoment en zestien teamraces.  Gevonden is 

dat het narcisme van de roeier een positieve invloed heeft op individuele prestatie via perceived 

self-enhancement opportunity. Het narcisme van de coach heeft een positieve invloed op 

individuele prestatie en geen invloed op teamprestatie. Het gemiddelde niveau van narcisme 

binnen een team en de variatie hierin hebben een negatieve invloed op teamprestatie. 

Geconcludeerd wordt dat narcisme onder bepaalde omstandigheden kan bijdragen aan een 

betere prestatie. Praktisch en theoretische implicaties worden besproken.  
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“Ik kwam hier om precies dit te doen. Ik ben nu een legende. 

Ik ben de beste sporter allertijden.” 

– Usain Bolt 

 

Wanneer gevraagd wordt naar een voorbeeld van een narcistische sporter is Usain Bolt 

een goede keuze. Naast bovenstaande uitspraak kunnen ook de Bolt zo kenmerkende poses voor 

de start en het zichzelf op de borst kloppen meters voor hij de race überhaupt heeft gewonnen 

worden gerekend tot kenmerken van narcisme. Cristiano Ronaldo is een ander goed voorbeeld. 

Deze Portugese voetballer gaat in het veld altijd voor eigen succes en meent dat iedereen die 

vervelende dingen over hem zegt gewoon jaloers is op zijn talent. Wat opvalt is dat veel van de 

meest succesvolle sporters narcistische kenmerken vertonen. Het lijkt er op dat een bepaald 

niveau van narcisme nodig is om iets te bereiken in de wereld van de topsport. Narcisten hebben 

een haast onverzadigbare behoefte aan een gevoel van superioriteit (Brummelman, Thomaes & 

Sedikides, 2016) die duidelijk naar voren komt in competitieve contexten (Luchner, Houston, 

Walker & Houston, 2011). In de context van topsport, die gekenmerkt wordt door presteren 

tegen goede tegenstanders onder hoge ervaren druk met aanwezigheid van publiek en dus zeer 

competitief is, is het goed mogelijk dat deze behoefte leidt tot een sterke motivatie die 

vervolgens voor goede prestaties zorgt. 

Narcisme wordt gedefinieerd als overmatig bezig zijn met het eigenbelang en extreem 

zelfingenomen zijn. Dit betekent dat een narcist ervan overtuigd is speciaal te zijn en 

belangrijker dan wie dan ook (Grijalva & Harms, 2014). Ondanks de overduidelijke 

grootheidswaan en zelfoverschatting, heeft een narcist een constante behoefte aan bewondering 

van anderen (Rosenthal & Pittinsky, 2006).  

Er bestaat tegenwoordig een groot aantal onderzoeken waarin de positieve kanten van 

narcisme worden belicht. Zo blijkt dat narcisten over het algemeen goed presteren onder hoge 

druk (Wallace & Baumeister, 2002), waarbij het gaat om de door de presteerder ervaren druk. 
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Dit kan mogelijk verklaard worden door de aard van de prestatiesituatie. Situaties met hoge 

ervaren druk zijn ideaal voor narcisten om bevestiging te krijgen van hun positieve en 

superieure zelfbeeld. Een goede prestatie in een situatie waarbij veel publiek aanwezig is 

waarvan de mening ertoe doet is een optimale kans jezelf goed te presenteren, te laten zien wat 

je kan en daarmee bewondering te oogsten. De kans jezelf goed te presenteren wordt self-

enhancement opportunity genoemd en gedacht wordt dat narcisten het best presteren in situaties 

waarin zij zelf menen dat dit aanwezig is, waarin zij die kans waarnemen. Er is een aantal 

theorieën waarin geprobeerd wordt de goede prestatie onder deze ervaren druk te verklaren. 

Eén daarvan is de social facilitation theory van Zajonc (Zajonc, 1965). In deze theorie wordt 

gesteld dat wanneer personen goed getraind zijn zij een correcte dominante respons hebben. 

Deze dominante respons is de respons die onder de ervaren druk vertoond wordt, wat verklaart 

waarom goede sporters goed presteren onder druk. Een andere mogelijkheid is dat een hoog 

niveau van narcisme niet zorgt voor een betere prestatie onder hoge ervaren druk, maar slechter 

presteren onder deze druk (choking under pressure) voorkomt (Wallace, Baumeister & Vohs, 

2005). Met deze bevindingen in het achterhoofd kan gesteld worden dat sportprestaties op hoog 

niveau de optimale omstandigheden bieden voor een goede prestatie van een narcistische 

sporter. 

Naast het bekijken van de invloed van het narcisme van een sporter op de prestatie, is 

het belangrijk te kijken naar de invloed van het narcisme van de coach op deze prestatie. Elke 

wedstrijdsporter heeft te maken met een coach en een goede coach beïnvloedt de prestatie van 

zijn sporter positief door deze optimaal te coachen en te trainen (Jowett & Cockerill, 2003). De 

coach presteert in dezelfde situatie en heeft dus ook te maken met hoge ervaren druk én met de 

kans zichzelf via de sporter goed te presenteren. Ondanks dat de rol van de coach anders is, 

deze zou gezien kunnen worden als leider, is het goed mogelijk dat ook het niveau van narcisme 

van de coach invloed heeft op de prestatie. Wat deze invloed is, is echter tot op heden nog 
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onduidelijk. Het is mogelijk dat een narcistische coach de sporter traint vanuit het verlangen 

naar eigen succes. In de literatuur wordt het projecteren van de eigen narcistische ambities op 

een ander narcissistic extension genoemd (Hanna, 1993).  Over het algemeen wordt gevonden 

dat narcissistic extension negatieve effecten heeft. Zo leidt het verlangen succesvol te zijn door 

een zeer sterke identificatie met de organisatie tot slecht functioneren van de organisatie in 

kwestie (Galvin, Lange & Ashforth, 2015). Hoewel het mogelijk is dat het verlangen van de 

coach naar eigen succes via succes van de sporter het optimaal begeleiden van de sporters in de 

weg staat en de sporters hierdoor uiteindelijk slecht gaan presteren, is het ook mogelijk dat een 

narcistische coach door de eigen ambities meer gemotiveerd is en de sporters beter begeleidt 

waardoor deze uiteindelijk beter presteren. Eerder is al gebleken dat narcisme een positief effect 

kan hebben op de groepsprestatie (Cruickshank & Collins, 2015). Er kan daarnaast een 

interactie plaatsvinden tussen het narcisme van de coach en dat van de sporter. Onderzoek naar 

leiderschap in de arbeids- en organisatieliteratuur suggereert hierover twee tegenovergestelde 

opties. Zo is het enerzijds mogelijk dat er sprake is van complementariteit waarbij sporters beter 

luisteren naar een narcistische coach wanneer ze zelf juist onzeker en terughoudend zijn (Felfe 

& Schyns, 2006), iets dat ook in de sporter-coach relatie gevonden is (Jowett en Cockerill, 

2003). Daartegenover staat de mogelijkheid van gelijkheid, waarbij sporters beter kunnen 

samenwerken met een narcistische coach als ze zelf ook hoog scoren op narcisme (Felfe & 

Schyns, 2006).  

 Tot nu zijn alleen sporters die individueel presteren besproken, maar een groot deel van 

de topsporters presteert in een team. Een vraag die tot op heden onbeantwoord blijft in de 

sportliteratuur is of narcisme bijdraagt aan een goede prestatie binnen teamsporten. Het is goed 

mogelijk dat narcisme in teamsport totaal ondenkbaar is. Zo wordt vaak gesteld dat narcisten 

bij uitstek geen teamplayers zijn en dat in teamsport de individuele bijdrage van elk teamlid 

minder goed zichtbaar is; een situatie die haaks staat op de ideale prestatiesituatie waarin 
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narcisten floreren (Wallace & Baumeister, 2002). Er bestaat echter ook onderzoek waarin 

gevonden werd dat er een optimaal niveau van narcisme bestaat binnen een groep: tot een 

bepaald niveau zorgt een hogere mate van  narcisme voor een betere prestatie, wanneer dat 

niveau bereikt wordt neemt de prestatie af (Goncalo, Flynn en Kim, 2010).  

In het huidige onderzoek wordt gekeken naar de invloed van narcisme op sportprestatie 

waarbij perceived self-enhancement opportunity als mediator wordt bekeken en wordt gekeken 

naar de invloed van het narcisme van de coach en het niveau van narcisme binnen een team op 

de sportprestatie. Deze relaties worden in drie studies onderzocht in de roeisport. Deze sport is 

gekozen vanwege de mogelijkheid zowel de individuele prestatie als de teamprestatie te 

bekijken. Daarnaast is roeien een sport waarbij al gauw op professioneel niveau getraind wordt. 

Omdat het aantal echte topsporters in Nederland voor elke sport vrij klein is, is gekozen te 

kijken naar de studentenverenigingen binnen de roeisport waar gemiddeld acht keer per week 

wordt getraind en de wedstrijden van een hoog niveau zijn. Daarom wordt verwacht dat de 

roeisport een goede sport is om de hypothesen van dit onderzoek te testen. Met dit onderzoek 

kan de kennis over de invloed van persoonlijkheidseigenschappen, specifiek: narcisme, op 

sportprestaties worden uitgebreid. Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek 

belangrijke praktische implicaties opleveren voor sporters, coaches en selectie-instanties in de 

sportwereld. 

 

Narcisme, Perceived Self-Enhancement Opportunity en Roeiprestatie 

Narcisme wordt gedefinieerd als  het overmatig bezig zijn met het eigenbelang en 

extreem zelfingenomen zijn (Grijalva & Harms, 2014). Hiernaast wordt vaak gevonden dat 

narcistische personen zichzelf constant willen bewijzen aan anderen (Robins & Beer, 2001). 

Tot slot zoeken narcistische personen bevestiging van hun positieve zelfbeeld door anderen; ze 

willen waardering krijgen voor een goede prestatie (Rosenthal & Pittinsky, 2006),  iets wat 
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lastig samengaat met het gebrek aan empathie dat narcisme kenmerkt. Narcisten zijn ongevoelig 

voor anderen, zien anderen als minder belangrijk dan zichzelf en houden zich niet aan sociale 

regels. De acties die worden ondernomen om positieve feedback en bevestiging van hun 

superioriteit te krijgen mislukken dan ook, waardoor het lastig is het positieve zelfbeeld in stand 

te houden (Morf & Rhodewalt, 2001). Gesteld wordt dat narcisten door deze eigenschappen 

goed presteren in prestaties die self-enhancement opportunity bieden (Wallace & Baumeister, 

2002). Het is belangrijk op te merken dat wanneer in deze scriptie geschreven wordt over 

narcisten niet personen gediagnosticeerd met narcisme als persoonlijkheidsstoornis worden 

bedoeld. In plaats daarvan wordt narcisme in dit stuk behandeld als 

persoonlijkheidseigenschap: de narcisten die worden omschreven zijn “normale” personen die 

hoog scoren op het continuüm waarop narcisme gemeten wordt en vertonen dus meer 

narcistische trekken dan een ander.  

Een situatie biedt self-enhancement opportunity wanneer de taak waarop gepresteerd 

wordt uitdagend is, de ervaren druk hoog is en er publiek aanwezig is (Wallace & Baumeister, 

2002). Wanneer een taak uitdagend is zegt een goede prestatie daadwerkelijk iets over de 

kwaliteiten van de sporter: met een goede prestatie op een makkelijke taak valt weinig 

bewondering te oogsten. De meeste eer is volgens Wallace en Baumeister (2002) dan ook te 

behalen door een goede prestatie op een moeilijke taak. Een goede prestatie levert daarnaast 

meer waardering op wanneer deze gezien wordt door publiek dat bestaat uit personen van wie 

de mening ertoe doet. Een situatie zoals hierboven beschreven biedt narcisten de kans om 

superieur te zijn en hierin bevestiging te krijgen, iets wat ze graag willen (Brummelman, 

Thomaes & Sedikides, 2016). 

Een situatie die self-enhancement opportunity biedt leidt tot een goede prestatie bij 

narcisten. Zo blijkt dat personen die hoog scoren op narcisme beter presteren dan personen die 

laag scoren op narcisme wanneer een taak uitdagend is, de prestatie publiek geëvalueerd wordt 
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en de ervaren druk hoog is (Wallace &Baumeister, 2002). Daarnaast kiezen narcisten 

daadwerkelijk prestatiesituaties met self-enhancement opportunity uit: personen die hoog 

scoren op narcisme nemen langer deel aan taken wanneer deze interpersoonlijke competitie 

bevatten dan wanneer de taak voor de lol kan worden uitgevoerd (Morf, Weir & Davidov, 

2000). Tot slot presteren narcisten slechter wanneer het in een situatie ontbreekt aan de 

mogelijkheid zichzelf positief te presenteren (Wallace & Baumeister, 2002; Arthur, Woodman, 

Ong, Hardy & Ntoumanis, 2011). Sporters die hoog scoren op narcisme worden negatief 

beïnvloed door hoge verwachtingen van hun coach. In hun streven boven verwachting te 

presteren verkleinen de hoge verwachtingen de ruimte voor positieve zelfpresentatie door de 

narcist (Arthur et al. 2011).  

In meerdere studies is gekeken waarom narcisten beter presteren op taken die self-

enhancement opportunity bieden. Een algemene bevinding is dat narcisten vaak meer approach 

(toenaderings-) motivatie vertonen dan avoidance (verwijderings-) motivatie (Foster & Trimm, 

2008). Dit betekent dat narcisten sterk de neiging hebben positieve uitkomsten te benaderen en 

slechts zwak gemotiveerd zijn negatieve uitkomsten te vermijden. Een situatie die self-

enhancement opportunity biedt, biedt narcisten de mogelijkheid alle door hen gewenste 

uitkomsten te bereiken. Hierbij is te denken aan het tonen van hun superioriteit (Campbell & 

Campbell, 2009), het zichzelf willen bewijzen (Robins & Beer, 2001) en het krijgen van 

waardering (Rosenthal & Pittinsky, 2006). Dit in combinatie met de sterke approach motivatie 

zorgt ervoor dat narcisten extreem gemotiveerd zijn in situaties die self-enhancement 

opportunity bieden: iets wat de kans op een goede prestatie vergroot.  

Een tweede mogelijkheid wordt genoemd in de social faciliation theorie (Zajonc, 1965). 

De hoofdgedachte van deze theorie is dat personen onder hoge ervaren druk hun dominante 

respons vertonen en dat de kwaliteit van deze dominante respons bepaalt of de prestatie onder 

deze druk goed is of niet. Sporters die op hoog niveau presteren vertonen onder hoge ervaren 
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druk de correcte respons en presteren dus  beter. Bij sporters die op lager niveau presteren is de 

dominante respons niet per definitie de correcte en is de prestatie onder druk ook minder. Dit 

betekent dat de druk die bij veel prestatiesituaties in de sportwereld wordt ervaren een positieve 

invloed heeft op de prestaties van goede en ervaren sporters (Beilock & Gray, 2007).  

Een derde verklaring is dat narcistische sporters minder last hebben van choking under 

pressure (slecht presteren onder hoge ervaren druk) (Wallace, Baumeister & Vohs, 2005). Dit 

zou betekenen dat narcisme niet perse zorgt voor een betere prestatie onder ervaren druk, maar 

slecht presteren onder die druk voorkomt. Dit kan mogelijk verklaard worden door de 

overconfidence van narcisten (Campbell, Goodie & Foster, 2004). Door deze overconfidence 

zien narcisten een prestatiesituatie eerder als uitdaging (zij beschikken over de vaardigheden 

om goed te presteren) dan als een bedreiging waardoor een slechte prestatie wordt voorkomen 

(Blascovich & Tomaka, 1996).  

In competitieve sporten als roeien wordt op hoog niveau gepresteerd. De 

prestatiesituaties in deze sport voldoen aan de eisen voor self-enhancement opportunity. Zo 

wordt er direct tegen elkaar gestreden tijdens een zware race waarbij veel publiek aanwezig is. 

Naast de personen vanuit de vereniging is er standaard een aantal journalisten en fotografen bij 

om verslag te doen van de prestaties van de roeiers. Een goede prestatie wordt groots beloond 

en winst wordt duidelijk gevierd. Alleen op grote toernooien worden de nummers één tot en 

met drie gehuldigd, op alle andere wedstrijden krijgt alleen de winnaar een prijs. Op basis van 

bovenstaande bevindingen kan daarom allereerst verwacht worden dat narcisme van de sporter 

een positieve invloed heeft op de roeiprestatie. 

 

Hypothese 1.  Het narcisme van de roeier heeft een positieve invloed op de 

   roeiprestatie. 
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Hiernaast wordt verwacht dat de positieve relatie tussen narcisme van de sporter en de 

roeiprestatie verklaard kan worden door de perceived self-enhancement opportunity die de 

prestatiesituatie biedt. Dit omdat narcisten gevoeliger zijn voor zulke competitieve contexten 

en hierin ook een sterkere motivatie ervaren om goed te presteren.  

 

 Hypothese 2.  De positieve relatie tussen het narcisme van de roeier en de 

   roeiprestatie wordt gemedieerd door perceived self-enhancement 

   opportunity. 

 

Narcisme van de Coach en Roeiprestatie 

Voor wedstrijdsporters is het gebruikelijk een coach te hebben. Een goede coach 

beïnvloedt de prestatie van zijn sporter positief door deze optimaal te coachen en te trainen 

(Jowett & Cockerill, 2003). Uit meerdere recente onderzoeken blijkt dat leiders om effectief te 

zijn zowel bright (sociaal wenselijk) als dark (sociaal onwenselijk) leiderschapsgedrag 

vertonen (o.a. Cruickshank, Collins & Minten, 2014). Narcisme behoort tot de dark 

gedragingen (Paulhus & Williams, 2002). 

Het is, uitgaande van bovenstaande bevindingen, mogelijk dat een narcistische coach 

een positieve invloed heeft op de prestatie van de sporters. Hiermee in overeenstemming blijkt 

dat narcistische gedragingen, wanneer op het juiste moment vertoond, de prestatie van volgers 

kunnen optimaliseren (Cruickshank & Collins, 2015). Het is mogelijk dat een coach die zelf 

niet meer op het niveau kan presteren van de sporters, een goede prestatie van de sporters ziet 

als bevestiging van de eigen uitzonderlijke coachvaardigheid. Dit zou gezien kunnen worden 

als narcissistic extension: het projecteren van de eigen narcistische ambities op een ander 

(Hanna, 1993), waarbij in dit geval ook genoegdoening van de eigen ambities wordt gehaald 

uit het goed presteren van de sporters. Dit zou betekenen dat de coachsituatie de coach ook self-
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enhancement opportunity biedt: een goede prestatie van de sporter betekent een goede 

coachprestatie en zorgt voor roem.  

Verdere argumentatie voor een positieve invloed van narcisme van de coach op de 

prestatie komt van de opdeling van leiderschap in consideration (de mate waarin een leider de 

volgers respecteert, zich zorgen om hen maakt, ze steunt en ze waardeert) en initiating structure 

(de mate waarin een leider de eigen rol en de rollen van de volgers duidelijk definieert en 

organiseert, gericht is op het bereiken van doelen en efficiënte manieren van communicatie 

faciliteert) (Judge, Piccolo & Ilies, 2004). Uitgaande van de slechte interpersoonlijke 

vaardigheden (Morf & Rhodewalt, 2001) kan gesteld worden dat narcisten waarschijnlijk laag 

scoren op consideration. Het verlangen de eigen superioriteit te tonen en uitdagende doelen te 

bereiken (Brummelman, Thomaes & Sedikides, 2016; Wallace & Baumeister, 2002) en de 

grootse visie in combinatie met dominantie en charisma (Rosenthal & Pittinsky, 2006; Galvin, 

Waldman & Balthazard, 2010) lijken daarnaast te wijzen op een hoge score op initiating 

structure. Een hoge consideration van de leider is sterk gerelateerd aan de tevredenheid van de 

volgers, terwijl een hoge mate van initiating structure van de leider sterk gerelateerd is aan een 

goede prestatie (Judge, Piccollo & Ilies, 2004). Dit zou betekenen dat een narcistische leider 

zorgt voor een goede prestatie vanwege de hoge mate van initiating structure. Het is daarbij 

mogelijk dat de volgers van een narcistische leider minder tevreden zijn vanwege een lagere 

mate van consideration.  

Wanneer dit alles samen wordt genomen kan verwacht worden dat het narcisme van de 

coach een positieve invloed heeft op de prestatie van de sporter. Verwacht wordt daarnaast dat 

hetzelfde geldt voor teams, omdat de coach ook het succes van een team kan internaliseren en 

ook op de teamprestatie invloed uitoefent. 
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Hypothese 3.  Het narcisme van de coach heeft een positieve invloed op de 

   prestaties van de roeier (a) het team (b). 

 

Aan de andere kant zou verwacht kunnen worden dat het narcisme van de coach een 

negatieve invloed heeft op de prestatie van de sporter. Coaches zijn zelf van mening dat 

persoonlijkheid in grote mate bepaalt in hoeverre je een succesvolle coach bent (Laios, 

Theodorakis & Gargalianos, 2003). Eigenschappen die worden genoemd als belangrijk voor 

een goede coach zijn onder andere zelfvertrouwen, populariteit, sociabiliteit en beschikken over 

goede interpersoonlijke vaardigheden (Gibson, Ivancenich & Donnely, 1991, aangehaald in 

Laios, Theodorakis & Gargalianos, 2003). Zelfvertrouwen en populariteit zijn factoren die goed 

passen bij narcisten in de emerging zone (Campbell & Campbell, 2009). De emerging zone 

omvat situaties met onbekende mensen, relaties in de beginfase en contexten van korte termijn 

(Campbell & Campbell, 2009). Het zelfvertrouwen dat narcisten kenmerkt leidt tot populariteit 

onder een groep nieuwe mensen en zorgt ervoor dat narcisme positief gerelateerd is aan leader 

emergence, het opkomen als leider (Grijalva, Harms, Newman, Gaddis & Fraley, 2015). Echter, 

vaak wordt gevonden dat de populariteit van narcistische leiders met verloop van tijd afneemt 

vanwege hun gebrek aan goede interpersoonlijke vaardigheden (Blair, Hoffman & Helland, 

2008) en dat de effectiviteit van narcistische leiders in de enduring zone, situaties waarin 

personen elkaar goed kennen en die langer duren, niet hoger is dan die van leiders die niet 

narcistisch zijn (Campbell & Campbell, 2009, Grijalva et al., 2015). De afname van de 

populariteit van narcisten in de enduring zone wordt verklaard aan de hand van twee processen 

die beiden een samenhang vertonen met het gebrek aan goede interpersoonlijke vaardigheden. 

Narcisten hebben, zo stellen de onderzoekers, twee belangrijke gedragspatronen: dominant-

expressief gedrag (proactief, ondernemend, positief, vriendelijk) dat ertoe leidt dat narcisten 

gezien worden als assertief en de populariteit vergroot en arrogant-agressief gedrag 
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(onvriendelijk, opschepperig, gebrek aan empathie) dat ertoe leidt dat narcisten als 

onbetrouwbaar worden gezien en daarmee zorgt voor een afname in populariteit. In de emerging 

zone vertonen narcisten voornamelijk dominant-expressief gedrag en gedragen ze zich positief 

en ondernemend. Dit gedrag wordt door anderen positief beoordeeld. Echter, wanneer deze 

personen in de enduring zone terecht komen wordt het dominant-expressieve gedrag minder en 

wordt dit ook minder positief beoordeeld, want het valt minder op (proces 1). Tegelijkertijd 

neemt het arrogant-agressieve gedrag toe en wordt dit meer zichtbaar en daardoor negatiever 

beoordeeld (proces 2). Deze twee processen leiden ertoe dat narcisten negatiever beoordeeld 

worden naarmate de tijd verstrijkt (Leckelt, Küfner, Nestler & Back, 2015).  

 Samenvattend zou dit betekenen dat narcisten een grote kans hebben coach te worden, 

maar dat hun effectiviteit als coach afneemt naarmate ze langer met dezelfde sporters werken 

en in de enduring zone geraken (Campbell & Campbell, 2009) en dat narcisme van de coach 

uiteindelijk een negatieve invloed heeft op de prestaties van de sporter vanwege het gebrek aan 

goede interpersoonlijke vaardigheden dat leidt tot een afname in populariteit (Leckelt, Küfner, 

Nestler & Back, 2015), de vijandelijkheid van de narcistische leider (Rosenthal & Pittinsky, 

2006) en het gebrek aan empathie (Judge, Piccolo & Kosalka, 2009). Als alternatief voor 

hypothese 3 wordt dan ook verwacht dat het narcisme van de coach een negatieve invloed heeft 

op de prestatie van de sporter. Hetzelfde wordt verwacht voor de invloed van het narcisme van 

de coach op de teamprestatie. Omdat interpersoonlijke vaardigheden van de coach in teams 

mogelijk nog belangrijker zijn dan met een individu, kan verwacht worden dat deze relatie 

sterker is dan die tussen het narcisme van de coach en individuele prestatie. Zo blijkt dat het 

voor het goed functioneren van een team heel belangrijk is dat conflicten op een goede manier 

worden opgelost (Sullivan & Feltz, 2003), iets waar goede interpersoonlijke vaardigheden voor 

nodig zijn. 
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Alternatieve  Het narcisme van de coach heeft een negatieve invloed op de prestatie 

hypothese 3. van de roeier (a) en het team (b). 

 

De Interactie tussen het Narcisme van de Coach en het Narcisme van de Roeier 

 Naast een directe invloed van het narcisme van de coach op de prestatie van de sporter, 

is de kans groot dat het narcisme van de sporter ook meespeelt in deze relatie en de twee 

interacteren. De Leader-Member Exchange (LMX) theorie van Graen (Graen & Uhl-Bien, 

1995) is een theorie over een bepaald type relatie tussen leider en volgers, namelijk een 

uitwisselingsrelatie. In deze theorie wordt gesteld dat de kwaliteit van de relatie tussen leider 

en volger bepaald wordt door de mate waarin een leider en volger bronnen en steun uitwisselen 

bovenop wat hierover in hun contract wordt vermeld (Dansereau, Graen & Haga, 1975). In veel 

onderzoek is gevonden dat een goede LMX (een goede relatie tussen leider en volger) 

belangrijk is en bijdraagt aan een goede prestatie: de uitwisseling van bronnen en steun zorgt 

voor een betere prestatie bij een LMX van hoge kwaliteit dan bij een LMX van lage kwaliteit 

(Gerstner & Day, 1997). De LMX-theorie komt uit de organisatiewereld en het op LMX 

gerichte onderzoek is ook voornamelijk hier uitgevoerd. In de sport blijkt de aard van de relatie 

tussen coach en sporter ook erg belangrijk. Zo is gevonden dat een goede relatie tussen coach 

en sporter in sterke mate de tevredenheid, het zelfvertrouwen en tot slot de prestatie van de 

sporter te bepalen (Jowett & Meek, 2000). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de interesse in 

sporter-coach relaties in de sportwereld en de invloed daarvan op de sportprestatie de laatste 

jaren enorm gegroeid is (o.a. Jowett & Cockerill, 2003). In deze scriptie zal de relatie tussen 

sporter en coach ook omschreven worden als LMX, waarbij gesteld wordt dat een goede LMX 

een goede uitwisseling van bronnen en steun tussen coach en sporter omvat die tot tevredenheid 

leidt. 
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Over de interactie tussen narcisme van de coach en sporter bestaan twee 

tegenovergestelde ideeën. De eerste mogelijkheid is complementariteit waarbij sporters beter 

luisteren naar een narcistische coach wanneer ze zelf juist laag scoren op narcisme en 

bijvoorbeeld onzeker en terughoudend zijn omdat dit de bereidheid te luisteren naar de leider 

vergroot (Felfe & Schyns, 2006). In eerdere studies naar de sporter-coach relatie is algemeen 

bewijs gevonden voor deze complementariteitshypothese. Zo blijkt uit een onderzoek waarin 

twaalf Olympische medaillewinnaars zijn ondervraagd over de relatie met hun coach dat 

complementaire interacties positief gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de relatie tussen sporter 

en coach, het welzijn van de sporter en de uiteindelijke prestatie van de sporter (Jowett en 

Cockerill, 2003). Non-complementaire interacties, daarentegen, zorgden voor problemen 

omtrent macht en hadden een negatieve invloed op de relatie, het welzijn en de prestatie.  

Ook Grijalva en Harms (2014) pleiten voor de complementariteitshypothese. Gesteld 

wordt dat narcisme positief geassocieerd is met dominantie (o.a. Bradlee & Emmons, 1992) en 

dat volgens de interpersonal circumplex van Leary (Leary, 2004) complementariteit bereikt 

wordt door tegengestelde niveaus van dominantie (dominantie versus passiviteit) en gelijke 

niveaus van affiliatie. Hierbij geldt dat complementariteit leidt tot meer tevredenheid met de 

relatie (Shechtman & Horowitz, 2006) en tot een betere prestatie (Grant, Gino & Hoffman, 

2011). Wanneer een coach dus hoog scoort op narcisme moet de sporter, om een goede relatie 

en prestatie te kunnen bereiken, laag scoren op narcisme en wat passiever zijn. In een onderzoek 

naar de invloed van narcistisch leiderschap op de prestatie in een pizzabezorgingsdienst werd 

gevonden dat dominante leiders de groepsprestatie verbeterden wanneer de werknemers passief 

waren, maar dat dit effect omgekeerd werd wanneer de werknemers juist dominant en proactief 

waren (Grant, Gino en Hoffman, 2011). Vanwege de positieve associatie tussen narcisme en 

dominantie (Bradlee & Emmons, 1992) is het goed denkbaar dat deze bevinding ook op 

narcisme van toepassing is. De tevredenheid met de relatie is mogelijk een mediator in deze 
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relatie. Hierbij bepaalt de mate van complementariteit de tevredenheid en de tevredenheid heeft 

vervolgens invloed op de effectiviteit van de leider. Op basis hiervan kan worden voorspeld dat 

complementariteit in een relatie leidt tot meer tevredenheid en daardoor tot een hogere 

effectiviteit van de leider en een betere prestatie, waarbij complementariteit in de relatie in dit 

geval betekent dat wanneer de leider narcistisch is, de volger lager moet scoren op narcisme 

(Grijalva & Harms, 2014). 

Het is goed mogelijk dat bovenstaande resultaten ook gelden voor narcisme in de 

sporter-coach relatie en op basis van de bevindingen zou gesteld kunnen worden dat de relatie 

tussen het narcisme van de sporter en de sportprestatie positiever is wanneer de coach 

complementair is in het niveau van narcisme. In veel van het onderzoek naar leider-volger 

relaties wordt geredeneerd vanuit de leider en wordt gedacht dat het de leider is die hoog moet 

scoren op narcisme om goed te presteren en de volger laag. In het huidige onderzoek (hypothese 

1) wordt geredeneerd vanuit de volger (roeier) en verwacht dat niet per definitie het narcisme 

van de leider (coach) maar het narcisme van de volger (roeier) positief gerelateerd is aan 

prestatie. Vanwege deze gewenste hoge score op narcisme bij de roeier, moet de coach laag 

scoren op narcisme om complementariteit in de relatie te krijgen. Wanneer de coach hoog scoort 

op narcisme en de roeier laag is er ook sprake van complementariteit. Echter, omdat verwacht 

wordt dat het narcisme van de roeier een positieve invloed heeft op de prestatie en dit het 

uitgangspunt is, is de verwachte positieve invloed van deze laatste vorm van complementariteit 

minder sterk. Verder wordt verwacht dat de kwaliteit van de relatie tussen coach en roeier de 

relatie tussen complementariteit en prestatie verklaart: complementariteit met betrekking tot 

narcisme leidt tot meer tevredenheid over de relatie (een betere LMX) en de tevredenheid met 

de relatie heeft een positief effect op de prestatie. Zie Figuur 1 voor een grafische weergave van 

hypothese 4. 
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Hypothese 4. Het narcisme van de coach modereert de relatie tussen narcisme van de

   roeier en roeiprestatie: de relatie is sterker positief wanneer de 

   niveaus van narcisme complementair zijn en het sterkst positief 

   wanneer het niveau van narcisme van de roeier hoog is en dat van de 

   coach laag. 

Hypothese 5. De relatie tussen complementariteit en roeiprestatie wordt gemedieerd

   door LMX. Complementariteit zorgt voor een betere LMX en leidt 

   daardoor tot een betere prestatie. 

 

Hoewel het meeste bewijs in de richting van complementariteit wijst, is er veel 

onderzoek gedaan naar een tweede mogelijkheid: gelijkheid. Deze bevindingen kunnen niet 

worden genegeerd en zullen, samen met de implicaties die ze hebben voor de sporter-coach 

relatie, worden besproken. Felfe en Schyns (2006) omschrijven relaties gebaseerd op gelijkheid 

als relaties die tot betere uitkomsten leiden wanneer de betrokkenen gelijk scoren op bepaalde 

eigenschappen. Narcistische sporters zouden in dit geval beter kunnen werken met een coach 

Figuur 1. Grafische weergave van hypothese 4 
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wanneer deze ook hoog scoort op narcisme (Felfe & Schyns, 2006). Onderzoek dat gedaan is 

naar de gelijkheidshypothese in romantische relaties ondersteunt deze mogelijkheid. Zo blijkt 

dat de positieve effecten van gelijkheid op onder andere de kwaliteit van de relatie het sterkst 

en meest robuust waren voor narcistische eigenschappen: narcisten voelden zich meer 

aangetrokken tot andere narcisten dan tot mensen die laag scoorden op narcisme (Grosz, 

Dufner, Back en Denissen, 2015). Op basis van deze bevindingen kan verwacht worden dat de 

sporter-coach relatie tot meer tevredenheid leidt (een betere LMX) wanneer er sprake is van 

gelijkheid met betrekking tot narcisme en dat deze tevredenheid vervolgens leidt tot een betere 

prestatie. Zie Figuur 2 voor een grafische weergave van hypothese 6. 

 

Hypothese 6. Het narcisme van de coach modereert de relatie tussen narcisme van de

   roeier en de roeiprestatie: de relatie is sterker positief wanneer de 

   niveaus van narcisme gelijk zijn en het sterkst positief wanneer beide 

   niveaus hoog zijn. 

Hypothese 7.  De relatie tussen gelijkheid en roeiprestatie wordt gemedieerd 

   door LMX. Gelijkheid zorgt voor een betere LMX en leidt daardoor 

   tot een betere prestatie. 
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Het Niveau van Narcisme binnen een Team en de Teamprestatie 

 In de sportwereld presteren veel sporters in een team. Op collectieve groepstaken als 

een teamsport is de individuele bijdrage en prestatie van een sporter niet duidelijk, een situatie 

die haaks staat op de ideale prestatiesituatie waarin narcisten floreren. Omdat de te verdienen 

roem verdeeld wordt over het team is de mogelijkheid tot zelfverheerlijking en bevestiging van 

de superioriteit beperkt (Wallace & Baumeister, 2002). Wanneer narcisten erop uit zijn hun 

positieve zelfbeeld te bevestigen, iets dat veel onderzoek suggereert (o.a. Rosenthal & Pittinsky, 

2006), zouden ze minder gemotiveerd moeten zijn om collectieve taken uit te voeren dan 

individuele taken. Vaak wordt dan ook gesteld dat narcisten bij uitstek geen teamplayers zijn 

(Wallace & Baumeister, 2002). Op basis van deze bevindingen zou verwacht worden dat het 

gemiddelde niveau van narcisme binnen het team een negatieve invloed heeft op de 

teamprestatie: hoe hoger het niveau van narcisme binnen het team, hoe slechter de prestatie. 

 Echter, een heel andere mogelijkheid is dat er een curvilineaire relatie tussen narcisme 

binnen een team en teamprestatie bestaat. In onderzoek naar de invloed van het gemiddelde 

Figuur 2. Grafische weergave van hypothese 6 
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niveau van narcisme op de creatieve prestatie is gevonden dat, tot op een bepaald niveau, een 

hoger gemiddeld niveau van narcisme leidt tot een betere creatieve prestatie. Wanneer het 

niveau na dit punt toeneemt, neemt de creatieve prestatie af. Deze positieve invloed van 

narcisme op de teamprestatie wordt mogelijk verklaard aan de hand van het verlangen superieur 

te zijn dat bij narcisten sterk aanwezig is. Deze eigenschap zorgt voor competitie binnen de 

groep, omdat alle narcistische groepsleden superieur willen zijn. Die competitie leidt tot een 

competitieve norm binnen de groep waardoor de prestatie uiteindelijk omhoog gaat. Dit zou 

betekenen dat hoe hoger het gemiddelde niveau van narcisme binnen de groep is, hoe beter de 

prestatie. Er moet echter een grens gesteld worden: de relatie is complexer. Vanaf een bepaald 

niveau van narcisme zorgt extra narcisme voor een escalatie van de competitie binnen de groep 

waardoor het samenwerken wordt belemmerd en groepen juist slechter gaan presteren. De 

niveaus van narcisme net onder dit punt, dat in onderzoek het point of inflection of buigpunt 

wordt genoemd, omvatten precies de juiste combinatie van competitie en coördinatie waardoor 

een goede prestatie kan worden bereikt (Goncalo, Flynn en Kim, 2010). 

 Hoewel sportprestatie iets anders is dan creatieve prestatie, kan aan de hand van de 

resultaten van Goncalo, Flynn en Kim (2010) zeker beredeneerd worden waarom ook met 

betrekking tot sportprestatie een curvilineaire relatie met het niveau van narcisme gevonden 

zou kunnen worden: een narcistische sporter wil graag superieur presteren dus een bepaald 

niveau van narcisme kan de prestatie ten goede komen. Een competitieve norm kan ook binnen 

een sportteam leiden tot een betere prestatie omdat iedereen die superieur wil zijn zich nog meer 

in zal zetten dan de anderen en deze inzet leidt tot een goede prestatie. Daarnaast is aan de hand 

van de eerder genoemde redenen dat een narcist geen teamplayer zou zijn (Wallace & 

Baumeister, 2002) te beredeneren waarom ook in de sportwereld de prestatie vanaf een bepaald 

niveau van narcisme slechter wordt. Wanneer de competitie in het team door een te hoog 

gemiddeld niveau van narcisme te groot wordt zal door het verlangen individueel positief op te 
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vallen de coördinatie verminderen en hierdoor de prestatie slechter worden. Vooral in de 

roeisport is onderlinge coördinatie belangrijk, omdat er niet snel geroeid kan worden als niet 

iedereen hetzelfde doet en opgaat in het team. Wanneer de competitie te groot wordt en de 

roeiers zich uit alle macht individueel willen laten zien, zal dit afdoen aan de coördinatie en de 

prestatie van het team. Om deze redenen wordt verwacht dat het gemiddelde niveau van 

narcisme tot een bepaald punt een positieve invloed heeft op de teamprestatie en dat na dit 

buigpunt de prestatie slechter wordt wanneer het niveau van narcisme toeneemt. Het buigpunt 

zal in dit onderzoek wanneer mogelijk worden berekend.  

 

 Hypothese 8. Er is een curvilineaire relatie tussen het gemiddelde niveau van 

   narcisme in het team en de teamprestatie, waarbij de prestatie onder 

   lage en hoge gemiddelde niveaus van narcisme slechter is dan onder 

   gemiddelde niveaus van narcisme. 

 

Zie voor een overzicht van alle hypothesen Figuur 3. 
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Samenvatting van de Hypothesen en Overzicht van de Studies 

 In het huidige onderzoek worden de resultaten van drie studies vermeld waarin de relatie 

tussen narcisme en prestatie in de roeisport is bekeken. In Studie 1 wordt tijdens een 

gecontroleerd roeievenement de invloed van narcisme op de individuele prestatie (Hypothese 

1) onderzocht en wordt gekeken naar de rol van perceived self-enhancement opportunity 

(Hypothese 2). Verwacht wordt dat narcisme van de roeier de individuele prestatie positief 

beïnvloedt en dat deze invloed verklaard wordt door de perceived self-enhancement 

opportunity. Daarnaast worden de invloed van narcisme van de coach op de individuele 

prestatie (Hypothese 3a) en de interactie tussen de niveaus van narcisme van de coach en van 

de roeier en de rol van LMX bekeken (Hypothese 4-7). Met betrekking tot de invloed van het 

narcisme van de coach en het samenspel tussen narcisme van de coach en van de roeier zijn er 

competitieve hypothesen opgesteld en gekeken wordt welke de juiste zijn. In Studie 2 wordt de 

invloed van het narcisme van de coach op de teamprestatie (Hypothese 3b) onderzocht tijdens 

vier wedstrijdweekenden aan het einde van het roeiseizoen. Daarnaast wordt de invloed van het 

gemiddelde niveau van narcisme binnen een team op de teamprestatie (Hypothese 8) bekeken. 

Studie 3 is een kwalitatief onderzoek waarin in interviews met vier personen uit de wereld van 

het profroeien geprobeerd is de gevonden resultaten aan te vullen en verder uit te diepen.  

Studie 1 

In studie 1 werd gekeken naar de invloed van narcisme op de individuele prestatie 

tijdens het Nederlands Kampioenschap Indoor Roeien (NKIR) in december 2015. Aan het 

NKIR doet jaarlijks een groot aantal roeiers mee om onder gecontroleerde omstandigheden 

een afstand van twee kilometer op een roeiergometer af te leggen in een grote zaal met veel 

publiek. Het is de eerste echte krachtmeting van het jaar op basis waarvan veel selecties voor 

het wedstrijdseizoen worden gemaakt. 
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Methode 

Deelnemers 

Er zijn 452 roeiers begonnen aan de vragenlijst, waarvan uiteindelijk 188 de lijst 

volledig hebben ingevuld. Dit levert een respons ratio van 41.5% op.1 De 188 roeiers die de 

vragenlijst uiteindelijk volledig invulden zijn afkomstig van in totaal 49 verenigingen. Van de 

188 roeiers was 98 man en 90 vrouw. De gemiddelde leeftijd was 22.69 jaar (SD = 7.10). Het 

gemiddeld aantal jaar roeiervaring was 4.20 (SD = 5.41).  

Van de 188 roeiers die de vragenlijst invulden, namen er 111 ook daadwerkelijk deel 

aan het NKIR in december 2015.2 109 van deze roeiers legden tijdens het NKIR de gebruikelijke 

2 kilometerrace af en wanneer er in de analyses werd gekeken naar individuele prestatie werden 

daarom deze 109 deelnemers meegenomen, de overige twee deden een 1 kilometertest en 

werden om deze reden niet meegenomen in de analyse. Van de 109 roeiers was 56 man en 53 

vrouw. De gemiddelde leeftijd was 21.29 jaar (SD = 5.51), het gemiddeld aantal jaar 

                                                           
1 Aan de hand van een ANOVA werd gekeken of de deelnemers die de vragenlijst niet volledig invulden 

verschilden van de deelnemers die de vragenlijst wel afmaakten op de demografische variabelen, roeiervaring en 

op narcisme. Uit de resultaten van de ANOVA bleken geen significante verschillen voor geslacht, lengte, 

leeftijd, aantal jaar roeiervaring en narcisme. Het enige significante verschil tussen de roeiers die de vragenlijst 

volledig invulden en de roeiers die dit niet deden was te vinden in het gewicht van de roeiers F(1, 432)  = 

10.631, p = .001. Roeiers die de vragenlijst niet afmaakten (M = 73.35 kg., SD = 11.24 kg.) wogen significant 

minder dan roeiers die de vragenlijst wel afmaakten (M = 76.93, SD = 11.13). Een mogelijke verklaring voor dit 

verschil is te vinden in de indeling van het roeien in een zwaar en een licht veld. Lichte mannen mogen 

maximaal 72,5 kg. wegen, lichte dames 59 kg. Het is mogelijk dat roeiers die nog niet op dit gewicht zaten, maar 

die dus wel een laag gemiddeld gewicht hebben, meer aandacht aan hun gewicht besteedden in de laatste week 

voor het NKIR dan aan de vragenlijst en hem daarom niet volledig hebben ingevuld. Er wordt vanuit gegaan dat 

dit verschil geen effect zal hebben op de uiteindelijke resultaten. 

 
2 Aan de hand van een ANOVA werd gekeken of de deelnemers die de vragenlijst volledig invulden én aan het 

NKIR deelnamen verschilden van de deelnemers die de vragenlijst volledig invulden maar niet deelnamen. Uit 

de resultaten van de ANOVA bleken geen significante verschillen voor geslacht, lengte, leeftijd en narcisme. De 

enige significante verschillen werden gevonden in aantal jaar roeiervaring en aantal jaar met de coach. 

Onderzoeksparticipanten die niet aan het NKIR deelnamen hadden gemiddeld meer roeiervaring (M = 5.91, SD 

= 2.65) en waren langere tijd met hun coach (M = 1.85, SD = 1.93) dan onderzoeksparticipanten die wel aan het 

NKIR deelnamen (M = 2.98, SD = 2.65 voor aantal jaar roeiervaring) (M = 0.93, SD = 0.72 voor aantal jaar met 

coach). 
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roeiervaring was 3.00 jaar (SD = 2.70) en het gemiddeld aantal jaar met de coach was 0.95 jaar 

(SD = 0.71). Onder de deelnemers is drie keer €20,- verloot als dank voor deelname. 

Procedure 

Een week voor het Nederlands Kampioenschap Indoor Roeien (NKIR) 2015 werd de 

samengestelde online vragenlijst beschikbaar. Op verschillende websites is deze gepromoot en 

er is met een aantal wedstrijdcommissarissen contact opgenomen om te vragen of deze de link 

naar de vragenlijst wilden verspreiden onder de vanuit hun vereniging deelnemende roeiers en 

hen te vragen deel te nemen. Aan het begin van de online vragenlijst werden de deelnemers 

ingelicht over het onderzoek en werd hen gevraagd informatie te geven over geslacht, leeftijd, 

lengte, gewicht, opleiding, roeiervaring en roeiteam. Hierna werd de online vragenlijst 

afgenomen. In de vragenlijst werd gevraagd naar de percepties van de roeiers en naar hun 

percepties van de coaches. Vervolgens werden de racetijden van tijdens het NKIR voor alle 

deelnemers opgezocht en werden deze tijden gekoppeld aan de namen van de deelnemers. 

 

Materiaal 

Onafhankelijke variabelen 

Narcisme. Narcisme van de roeier werd gemeten met de Nederlandse versie van de 

Narcissistic Personality Inventory (NPI-40, Raskin & Terry, 1988) die bestaat uit 40 items. 

Deelnemers konden deze vragen, bijvoorbeeld “Bescheidenheid past me niet” en “Ik zal 

succesvol zijn”, beantwoorden met ‘waar’ of ‘onwaar’ waarbij waar = 1 en onwaar = 0. De 

scores op de NPI-40 varieerden van 4 tot 30 (M = 18.72, SD = 5.82) en de betrouwbaarheid was 

goed, α = .80. 

Narcisme van de coach. Deelnemers gaven in de NPI-16 (een verkorte versie van de 

NPI-40) (Ames, Rose & Anderson, 2006) zelf aan in hoeverre ze hun coach narcistisch vonden. 

Hierbij werd gevraagd uit twee opties de uitspraak te kiezen die het meest op hun coach van 



28 
 

toepassing was, bijvoorbeeld “Mijn coach denkt dat hij/zij speciaal is” of  “Mijn coach denkt 

niet dat hij/zij beter of slechter is dan anderen”. De scores op de NPI-16 varieerden van 1 tot 

16 (M = 7.50, SD = 3.37) en met een Cronbach’s alpha van .77 was deze vragenlijst 

betrouwbaar. 

 

Afhankelijke variabelen 

 Individuele prestatie. Na het NKIR werd van alle deelnemers aan het onderzoek de 

eindtijd op twee kilometer vastgesteld via de officiële website van het evenement. De eindtijden 

werden vervolgens gekoppeld aan de deelnemers.  

LMX. LMX werd meegenomen om te kijken naar de relatie tussen de coach en de sporter 

en werd gemeten aan de hand van de LMX-7 (Scandura & Graen, 1984; Graen & Uhl-Bien, 

1995) met een betrouwbaarheid van α = .87. De vragenlijst bestaat uit 7 items. Op een schaal 

van 1 (helemaal oneens) tot 5 (helemaal eens) gaven deelnemers aan in hoeverre ze het eens 

waren met stellingen als “De relatie tussen mij en mijn coach is te beschrijven als effectief”.  

Perceived self-enhancement opportunity. De perceived self-enhancement opportunity 

werd gemeten aan de hand van vijf items waarop geantwoord kon worden op een schaal van 1 

(helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). “Een goede prestatie op het NKIR zorgt 

ervoor dat anderen mij bewonderen” en “Op het NKIR kan ik me onderscheiden” zijn 

voorbeelditems. Deze items zijn ontwikkeld voor dit onderzoek op basis van de conceptuele 

definitie gegeven door Wallace en Baumeister (2002). De vragen zijn te vinden in Appendix II. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam een Cronbach’s alpha van .84. 

Extra variabelen voor exploratieve analyses 

Persoonlijkheid. De persoonlijkheid van de deelnemers werd gemeten aan de hand van 

de Ten-Item Personality Inventory (TIPI) met Cronbach’s α van .61, .36, .51, .62 en .16 voor 

respectievelijk extraversie, aardigheid, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid voor 
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nieuwe ervaringen. Deze waarden zijn relatief laag, maar dit gebeurt vaker met korte 

instrumenten (Denissen, Geenen, Selfhout & Van Aken, 2008). In eerder onderzoek is de TIPI 

gevalideerd en werden alpha’s van .68, .40, .50, .73 en .45 voor respectievelijk extraversie, 

aardigheid, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid voor ervaringen gevonden (Gosling, 

Rentfrow & Swann, 2003). Het is onrealistisch heel hoge alpha’s te verwachten wanneer er 

gebruik gemaakt wordt van korte instrumenten om brede domeinen te testen. Wanneer het voor 

het onderzoek nuttig is een kortere vragenlijst te gebruiken kan dit, zeker wanneer het 

instrument niet de belangrijkste variabelen binnen het onderzoek bevat, geen kwaad (Gosling, 

Rentfrow & Swann, 2003). In de TIPI gaven deelnemers op een schaal van 1 (helemaal mee 

oneens) tot 7 (helemaal mee eens) aan in hoeverre ze bepaalde persoonlijkheidstrekken bij 

zichzelf vonden passen. Een voorbeelditem is: “Ik zie mezelf als extravert, enthousiast”.3  

Similarity met coach. Om te kijken in hoeverre een goede relatie tussen coach en sporter 

te verklaren was door overeenkomsten tussen beiden werd de gelijkheid tussen sporter en coach 

gemeten. Daarnaast werd gekeken of sporters zich bewust zijn van overeenkomsten en 

verschillen tussen henzelf en de coach. Hiervoor werden twee vragenlijsten gebruikt: de drie 

item-schaal van Turban en Jones (1988) en drie items van Liden, Wayne en Stilwell (1993). 

Deelnemers gaven op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens) aan in 

hoeverre ze het eens waren met stellingen als “Mijn coach en ik lijken op elkaar in meerdere 

aspecten” en “Mijn coach en ik gaan op dezelfde manier met problemen om”. De 

betrouwbaarheid van de eerste drie items was α = .77, van de laatste drie items α = .66. 

Effectiviteit van de coach. De effectiviteit van de coach werd door de roeiers beoordeeld 

op 5 items. De eerste drie items kwamen van De Hoogh, Den Hartog en Koopman (2005). De 

                                                           
3 In een linear mixed model analyse waarin gecontroleerd werd voor geslacht, lengte en gewicht is gekeken naar 

de invloed van deze vijf persoonlijkheidsvariabelen op de prestatie. Consciëntieusheid, Extraversie, Aardigheid 

en Neuroticisme hadden allemaal geen invloed op de prestatie, ts < .89, ps > .376. De invloed van Openheid op 

prestatie was marginaal significant, b = 1.54, t(101.31) = 1.89, p = .062, 95% CI [-.08, 3.16]. Gezien de niet 

significante resultaten en gezien het feit dat deze laatste variabele het minst betrouwbaar gemeten bleek te zijn, is 

besloten geen veranderingen in de analyses in te voeren op basis van deze bevindingen. 



30 
 

laatste twee items over structuur en autonomie zijn ontwikkeld voor deze studie. Deelnemers 

konden op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens) aangeven in 

hoeverre ze het eens waren met stellingen als “Mijn coach is effectief als coach”. De 

betrouwbaarheid van de totale schaal was goed, α = .73. 

Tijd met de coach. De deelnemers gaven aan hoeveel maanden ze samenwerkten met de 

coach4 om te kijken wat het effect is van tijd met de coach op de invloed van de coach op de 

prestatie. Dit omdat verwacht wordt dat de invloed van de coach mogelijk verandert naarmate 

de coach en de sporter meer tijd doorbrengen samen.  

Controlevariabelen.  

Ter controle werd ook naar geslacht van de roeier (mannen zijn gemiddeld sterker en 

sneller dan vrouwen en zijn gemiddeld narcistischer), het geslacht van de coach (mannen zijn 

gemiddeld narcistischer dan vrouwen), roeiervaring (als je langer roeit, ben je gemiddeld  

sneller) en eerdere NKIR/2k tijden gevraagd. De BMI werd berekend aan de hand van de lengte 

die en het gewicht dat deelnemers opgaven. Zelfvertrouwen werd gemeten aan de hand van de 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE, Rosenberg, 1965) met een betrouwbaarheid van α = .86.  

Data analyse 

De data in dit onderzoek zijn niet onafhankelijk, omdat de deelnemende roeiers vrijwel 

allemaal in teams en bij verenigingen roeien. Om met deze teamclusters rekening te houden 

zullen de data geanalyseerd worden met een multilevel-analyse, met linear mixed models 

waarbij een random intercept wordt toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Door een fout in de originele vragenlijst ontbraken de vragen naar de tijd met de coach en het geslacht van de 

coach. Om die reden is later een mail rondgestuurd naar de 109 NKIR-deelnemers met het verzoek deze vragen 

alsnog te beantwoorden zodat dit handmatig in het databestand kon worden bijgewerkt. 100 van de 109 (respons 

rate: 92%) deelnemers reageerden hierop en vulden deze vragen in. 
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Tabel  1 

Betrouwbaarheden schalen (Studie 1) 

 

 

Resultaten  

Descriptive statistics. Om te kijken naar de verbanden tussen de onderzochte variabelen 

zijn de correlaties hiertussen geanalyseerd. Een aantal was significant, waaronder de correlatie 

tussen geslacht en narcisme, waarbij blijkt dat mannen (M = 20.64, SD = 5.05) hoger scoren op 

narcisme dan vrouwen (M = 16.68, SD = 5.93). Dit is in eerder onderzoek ook gevonden 

(Grijalva et al., 2015). Daarnaast werd er een significante correlatie gevonden tussen het 

geslacht van de roeier en de prestatie op het NKIR, r = .80, p < .001. Hierbij bleek dat mannen 

(M = 06:38,07, SD = 00:20,27) beter presteren dan vrouwen (M = 07:34,14, SD = 00:21,70). 

Deze correlaties geven aan dat geslacht een confound is en het de prestatie zou kunnen 

verklaren in plaats van het niveau van narcisme. Om deze reden wordt in de analyses voor 

geslacht gecontroleerd.  Naast de correlaties met geslacht bleken ook de correlaties tussen 

Vragenlijst Cronbach’s α 

 

Self-efficacy 

Ten-Item Personality Inventory 

Perceived Self-Enhancement Opportunity 

NPI-40 voor roeiers 

NPI-16 over coach 

LMX over coach 

Similarity over coach 

Effectiveness over coach 

 

.86 

O: .16, C: .51, E: .61 A: .36, N: .62 

.84 

.80 

.77 

.87 

.77 

.73  
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lengte en prestatie en gewicht en prestatie significant r = -.73, p < .001 en r = -.59, p < .001. 

Waarbij roeiers die langer en/of zwaarder zijn beter presteren. Zie Tabel 2 voor een overzicht. 

Zelfvertrouwen en narcisme correleren positief met elkaar, r = .38, p < .001.5 Geslacht, lengte 

en gewicht worden om deze reden meegenomen als controlevariabelen in de verdere analyses.  

                                                           
5 Controleren voor zelfvertrouwen had geen invloed op de richting van de resultaten. Zo bleek de invloed van 

narcisme van de roeier op de prestatie, bij controle voor zelfvertrouwen, nog steeds in dezelfde richting, b = .36, 

t(90.58) = 1.12, p = .265, 95% CI [-1.00, .28]. Het effect van zelf-vertrouwen op de prestatie bleek niet 

significant, b = 2.44, t(87.11) = .69, p = .491, 95% CI [-4.56, 9.43]. 
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Tabel 2.  

Descriptive Statistics: Gemiddelden, Standaardafwijkingen en Pearson Correlaties tussen variabelen (Studie 1) 

  

Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Geslacht                   

  

          

2. Lengte (cm) 183.32 9.12 -,566**             

  

          

3. Gewicht (kg) 77.25 11.06 -,403** ,766**                       

4. Roeiervaring (jaar) 3.02 2.65 -,010 -,151 -,049                     

5. Aantal jaar met coach 0.95 0.71 -,022 ,129 ,166 ,188                   

6. Geslacht coach     ,280** -,184 -,035 ,027 ,152                 

7. Narcisme roeier 18.72 5.82 -,342** ,259** ,248** -,041 ,005 -,051               

8. Narcisme coach 7.50 3.37 -,256** ,161 ,178 ,065 -,038 -,237* ,267**             

9. Zelfvertrouwen 3.10 0.48 -,070 -,030 -,050 ,091 -,008 -,012 ,383** ,032           

10. Perceived Self-Enhancement Opportunity 4.90 1.17 -,220* ,167 ,267** ,007 -,032 ,065 ,364** ,138 ,114 
 

      

11. LMX 28.40 4.00 -,158 ,098 -,067 ,075 -,042 ,018 ,089 ,011 ,101 ,077       

12. Gelijkheid 28.97 4.86 -,101 ,037 -,120 -,009 -,195 ,086 ,207* -,153 ,160 ,062 ,473**     

13. Effectiviteit van de coach 30.16 3.19 -,019 ,126 -,086 ,118 ,012 ,143 -,044 -,098 -,097 ,014 ,665** ,428**   

14. Prestatie (mm:ss:ss) 07:05,33 00:35,06 ,803** -,726** -,593** -,029 -,119 ,281** -,329** -,295** -,019 -,304** -,131 -,010 -,009 

Note. Geslacht en Geslacht coach: 1 = man, 2 = vrouw 

N  = 100 - 109 

* p < .05 

** p < .01 
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Narcisme van de roeier en prestatie. In hypothese 1 werd voorspeld dat het narcisme 

van de roeier een positieve invloed heeft op de individuele prestatie. Uit de analyse bleek het 

effect van narcisme van de roeier op de roeiprestatie wel in de juiste richting, maar niet 

significant b = -.39, t (90.91) = -.1.16, p = .250, 95% CI [-1.05, .28]. Er werd gecontroleerd 

voor geslacht en BMI. Geslacht had een negatief effect op de prestatie, b = -54.28, t (95.53) = 

-13.80, p < .001, r = .82, 95% CI [-62.10, -46.47]. Mannen leggen de twee kilometer significant 

sneller af dan vrouwen. Ook het effect van BMI op de prestatie bleek negatief, b = -3.20, t 

(103.54) = -3.67, p < .001, r = .34 , 95% CI [-4.92, -1.47]. Hoe hoger de BMI, hoe sneller de 

race werd afgelegd. 

Perceived Self-Enhancement Opportunity als mediator. Uit de analyse aan de hand van 

het linear mixed model blijkt een positief effect van narcisme van de roeier op de perceived 

self-enhancement opportunity, b = .07, t(107) = 4.04, p < .001, r = .36, 95% CI [.04, .11]. Hoe 

hoger roeiers scoren op narcisme, hoe meer ze prestatiesituaties waarnemen als situaties waarin 

ze positief kunnen opvallen. Het effect van perceived self-enhancement opportunity op de 

roeiprestatie blijkt negatief, b = -3.00, t(87.62) = -2.12, p = .037, r = .22, 95% CI [-5.82, -.19]. 

Hoe meer roeiers een situatie waarnemen als een situatie waarin ze zichzelf positief kunnen 

presenteren, hoe beter ze presteren. Echter, vanwege de niet significante relatie tussen narcisme 

van de roeier en prestatie is een mediatie-analyse volgens de stappen van Baron en Kenny 

(1986) niet mogelijk: aan de eisen van de eerste stap (een causale relatie tussen onafhankelijke 

variabele narcisme en afhankelijke variabele prestatie) wordt niet voldaan. Het is toch mogelijk 

dat er een indirecte relatie bestaat tussen narcisme van de roeier en prestatie via PSEO, zelfs als 

er geen significante relatie bestaat tussen narcisme van de roeier en prestatie. In dit geval 

verkiezen de meeste onderzoekers te verwijzen naar het indirecte effect van de onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele via de mediator in plaats van te spreken van mediatie 

(Hayes, 2009). Als alternatief voor de causal steps approach van Baron en Kenny wordt de 
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Monte Carlo Method of assessing mediation aangeraden (Preacher & Selig, 2012). Wanneer 

deze wordt uitgevoerd op de data wordt het volgende 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het 

indirecte effect gegeven [0.02, 0.51]. Het betrouwbaarheidsinterval bevat geen 0, wat betekent 

dat het indirecte effect significant is. In Figuur 4 wordt het indirecte effect van narcisme op 

prestatie via perceived self-enhancement opportunity schematisch weergegeven. 

 

Figuur 4. De hoofd- en mediatie-effecten van narcisme van de roeier en perceived self-enhancement 

opportunity op prestatie. 

*  p < .05, ** p < .01. 

 

Narcisme van de coach. Hypothese 3 voorspelde een positieve invloed van het narcisme 

van de coach op de prestatie van de roeier. Dit betekent dat er een negatieve b-coëfficiënt wordt 

verwacht: hoe hoger de coach scoort op narcisme, hoe lager de eindtijd van de roeier en hoe 

beter dus de prestatie. In de alternatieve hypothese wordt gesteld dat het narcisme van de coach 

een negatieve invloed heeft op de prestatie van de roeier, wat zich uit in een langzamere eindtijd 

en dus een positieve b–coëfficiënt. Uit de linear mixed model analyse bleek een negatief effect 

van narcisme van de coach op individuele prestatie van de roeier wanneer gecontroleerd wordt 

voor het aantal jaar met de coach en het geslacht van de coach6 en de roeier b = -1.60, t(89.66) 

= -2.51, p = .014, r = .26, 95% CI [-2.86, -.33]. De negatieve b-coëfficiënt duidt op een positief 

                                                           
6 Er werd gecontroleerd voor het geslacht van de coach omdat dit samenhing met het narcisme van de coach. 
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effect op de prestatie en dit effect is middelgroot.7 Hiermee wordt hypothese 3 bevestigd en de 

alternatieve hypothese ontkracht.    

Interactie tussen narcisme van de coach en narcisme van de roeier. In hypothese 4 en 6 

werd een interactieeffect voorspeld van het narcisme van de roeier en het narcisme van de coach 

op de prestatie. In de analyse met het linear mixed model werden geslacht van de roeier en 

aantal jaar met de coach meegenomen als controlevariabelen. Er bleek geen interactieeffect van 

het narcisme van de roeier en het narcisme van de coach op de prestatie, b = .11, t(84.72) = 

1.10, p = .276, 95% CI [-.09, .31]. Hypothese 4 en  6 worden dus  niet bevestigd.  

LMX als mediator in de relatie tussen de interactieterm van narcisme van de roeier en 

narcisme van de coach en prestatie. In een linear mixed model analyse is het interactieeffect 

van narcisme van de roeier en narcisme van de coach op de LMX getest met aantal jaar met 

coach als controlevariabele. Er bleek geen interactieeffect van het narcisme van de roeier en het 

narcisme van de coach op de LMX, b = -.78, t(95) = -1.64, p = .104, 95% CI [-1.73, .16]. 

Exploratieve analyses. In dit onderzoek is een aantal variabelen gemeten buiten de 

variabelen in de hypotheses. Op basis van de literatuur zijn er analyses met deze variabelen 

uitgevoerd. Wanneer de data niet geclusterd zouden zijn, zou er naar correlaties gekeken 

kunnen worden. Echter, vanwege de clustering zijn linear mixed model analyses uitgevoerd. 

Hierbij is op basis van theorie of logisch redeneren steeds één van de twee variabelen als 

afhankelijke variabele en één als onafhankelijke variabele meegenomen. Vaak is het zo dat de 

relatie tussen personen (de LMX) beter is wanneer deze personen op elkaar lijken. Dit kan 

verklaard worden door similarity attraction waarbij mensen die zichzelf in een ander herkennen 

                                                           
7 Als gecontroleerd werd voor het narcisme van de roeier bleef het hoofdeffect van het narcisme van de coach 

significant, b = -1.50, t (87.81) = -2.32, p = .023, r = .24, 95% CI [-2.77, -.21]. 
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diegene aardiger vinden (Byrne, Griffitt & Stefaniak, 1967). Hiermee in lijn werd in de huidige 

studie een positief verband tussen gelijkheid en LMX gevonden, b = .39, t(107) = 5.55, p < 

.001, 95% CI [.25, .53]. Ook het verband tussen het narcisme van de roeier en het narcisme van 

de coach was positief, b = .15, t(106.87) = 2.81, p = .006, 95% CI [.04, .26], wat betekent dat 

roeiers die hoog scoren op narcisme vaker een coach hebben die ook hoog scoort op narcisme. 

Een derde variabele die aan zowel gelijkheid als LMX gerelateerd blijkt is effectiviteit van de 

samenwerkingsrelatie. In eerder onderzoek werd gevonden dat de relatie tussen mensen die 

samenwerken van hogere kwaliteit is wanneer deze mensen op elkaar lijken. Deze gelijkheid 

hangt tevens samen met betere resultaten en dus een hogere effectiviteit (Allen & Eby, 2003). 

Dit onderzoek lijkt deze bevindingen te repliceren: zowel gelijkheid en effectiviteit b = .28, 

t(107) = 4.89, p < .001, 95% CI [.17, .39] als effectiviteit en LMX, b = .83, t(103.80) = 9.30, p 

< .001, 95% CI [.66, 1.01] zijn positief aan elkaar gerelateerd. Er is tot slot gekeken of LMX, 

gelijkheid, effectiviteit en het bewust zijn van de stand effect hadden op de prestatie. Dit was 

voor geen van de variabelen het geval, alle t-waarden waren lager dan -1.29 en de p-waarden 

waren allemaal hoger dan .201.  

Discussie 

 Uit Studie 1 blijkt narcisme van de roeiers geen invloed te hebben op de prestatie. 

Echter, het narcisme van de roeier heeft wel invloed op de prestatie via perceived self-

enhancement opportunity. Roeiers die hoog scoren op narcisme zien prestatiesituaties vaker als 

kans om positief op te vallen en het positieve zelfbeeld te bevestigen. Het waarnemen van een 

prestatiesituatie als een kans om positief op te vallen draagt vervolgens bij aan een betere 

prestatie. Dit werd ook in eerder onderzoek gevonden (Wallace & Baumeister, 2002). Het 

narcisme van de coach heeft een positieve invloed op de prestatie. Hoe hoger de coach scoort 

op narcisme, hoe sneller de roeier de afstand aflegt. De alternatieve hypothese, waarin gesteld 

werd dat het narcisme van de coach een negatieve invloed op de prestatie van de roeiers zou 
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hebben, wordt niet ondersteund. Het lijkt er dus op dat het gebrek aan interpersoonlijke 

vaardigheden niet de negatieve invloed heeft die verwacht werd of dat dit gebrek niet bestaat 

of wordt waargenomen. Tot slot lijkt het narcisme van de coach vooralsnog geen invloed te 

hebben op de relatie tussen het narcisme van de roeier en de prestatie. 

 In de exploratieve analyses werd een positief verband gevonden tussen het narcisme van 

de coach en het narcisme van de roeier. Dit kan wijzen op similarity attraction wat inhoudt dat 

mensen die op elkaar lijken elkaar aardiger vinden (Byrne, Griffitt & Stefaniak, 1967). Het is 

mogelijk dat er in de roeiwereld sprake is van een selectie-effect. Deze wereld kenmerkt zich 

door selecties waarin de coaches een belangrijke stem hebben. Het kan zijn dat de coaches 

roeiers kiezen die veel op hen lijken. De gegevens over het narcisme van de coaches in deze 

studie zijn ingevuld door de roeiers en het gaat dus om de perceptie van het niveau van 

narcisme. Het kan daarom ook goed zijn dat narcistische roeiers hun coaches hoger inschatten 

op narcisme en dat de scores daardoor met elkaar correleren. Hiermee rekening houdend 

worden in studie 2 ook de coaches zelf gevraagd de vragenlijst over narcisme in te vullen. Op 

deze manier kan er gekeken worden of er ook een verband tussen beiden bestaat wanneer het 

om de percepties van de coaches zelf gaat en wat de invloed van het narcisme van de coach is 

wanneer de coach dit zelf heeft beoordeeld. 

In Studie 2 wordt de invloed van narcisme op de groepsprestatie bekeken. Omdat 

narcisten het liefst presteren in situaties waar ze op kunnen vallen en die mogelijkheid in een 

groep afneemt (Wallace & Baumeister, 2002) wordt verwacht dat narcisme een ander effect 

heeft op de groepsprestatie dan op de individuele prestatie. Zo is het mogelijk dat er een 

optimaal niveau van narcisme bestaat binnen een groep: tot dit optimale niveau zorgt een hogere 

mate van  narcisme voor een betere prestatie, na dit niveau neemt de prestatie af (Goncalo, 

Flynn en Kim, 2010). Het is van belang te kijken in hoeverre het idee dat de invloed van 

narcisme op de groepsprestatie verschilt van de invloed op de individuele prestatie klopt. 
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Daarnaast wordt zoals gezegd in plaats van enkel naar de percepties van de roeiers over hun 

coaches te vragen, ook een vragenlijst afgenomen bij de coaches zelf. Hierin zal ook gevraagd 

worden naar de coachingstijl. 

Studie 2 

Methode 

 In studie 2 werd gekeken naar de invloed van narcisme op groepsprestatie. Om deze 

reden werd een aantal vragen aan de vragenlijst van studie 1 toegevoegd. Een ander verschil 

met studie 1 is dat er een vragenlijst was speciaal voor de coaches van de teams. Daarnaast 

werden stuurmannen/-vrouwen (in roeiersjargon: stuurtjes) betrokken in deze studie. Deze 

tweede groep werd meegenomen omdat stuurtjes tijdens de races een coachende rol hebben. 

Door het meenemen van coaches en stuurtjes was het mogelijk om naast de perceptie van de 

coaches door de roeiers te kijken naar de antwoorden van de coaches zelf en dus hun niveau 

van narcisme te checken. Verder kon gekeken worden of de bevindingen uit Studie 1 bevestigd 

worden en kon de coachingstijl worden bekeken. Om de prestatie te meten werd de roeiers 

gevraagd welke wedstrijden ze in welk veld zouden starten gedurende vier 

wedstrijdweekenden, namelijk de Koninklijke Holland Beker, de ZRB, de ARB en de NSRF 

Slotwedstrijden. De uitslagen werden opgezocht op de website van de Koninklijke Nederlandse 

Roeibond (KNRB) om vervolgens splittijden, eindtijden en rankings te kunnen noteren. 

Deelnemers 

Er zijn 524 roeiers begonnen aan de vragenlijst, waarvan 153 de lijst volledig hebben 

ingevuld. Dit levert een respons ratio van 29.2% op.8 De oorspronkelijke 524 roeiers waren 

                                                           
8 Aan de hand van een ANOVA werd gekeken of de roeiers die de vragenlijst volledig invulden verschilden van 

de roeiers die dit niet deden op demografische variabelen, roeiervaring en narcisme. Het enige significante 

verschil dat tussen beide groepen werd gevonden was in het aantal jaar roeiervaring F (1, 301) = 6.882, p = .009. 

Roeiers die de vragenlijst niet afmaakten (M = 3.73, SD = 3.66) roeiden significant langer dan roeiers die de 

vragenlijst wel afmaakten (M = 2.82, SD = 2.06). Een mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn dat 

roeiers met meer ervaring meedoen aan andere wedstrijden dan roeiers met minder ervaring en dat ze stopten 
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verdeeld over 229 teams. De 153 roeiers die de vragenlijst afmaakten waren verdeeld over 104 

teams, wat neerkomt op gemiddeld 1.47 roeier per team. Van de 153 roeiers die de lijst volledig 

invulden waren 135 teamroeiers. Deze waren uiteindelijk verspreid over 101 teams, wat 

neerkomt op gemiddeld 1.34 roeier per team. Van de 135 teamroeiers was 63 man en 72 vrouw. 

De gemiddelde leeftijd was 21.28 jaar (SD = 2.37). Het gemiddeld aantal jaar roeiervaring was 

2.68 jaar (SD = 1.94), het gemiddeld aantal jaar met de coach was 1.26 jaar (SD = 0.65) en het 

gemiddeld aantal jaar met de stuur was 1.08 jaar (SD = 0.45). 

De vragenlijst voor coaches is begonnen door 49 coaches, waarvan 31 coaches de lijst 

ook volledig hebben ingevuld. De respons ratio voor deze vragenlijst is 63.3%.9 Van de 31 

coaches was 15 man en 16 vrouw. De gemiddelde leeftijd was 25.84 jaar (SD = 8.40). Het totaal 

aantal jaar coachervaring was gemiddeld 3.45 jaar (SD = 4.02) en het gemiddeld aantal jaar 

coachervaring met het huidige team was 1.07 jaar (SD = 0.25). 

Van de 38 stuurtjes die aan de vragenlijst voor stuurtjes begonnen, maakten 24 deze af. 

Dit betekent dat de respons ratio voor deze vragenlijst 63.2%10 was. Van de 24 stuurtjes was 6 

man en 18 vrouw. De gemiddelde leeftijd was 21.29 jaar (SD = 2.33). Het totaal aantal jaar 

stuurervaring was gemiddeld 2.57 jaar (SD = 1.83), het gemiddeld aantal jaar stuurervaring met 

het huidige team was 1.10 jaar (SD = 0.30).  

 

                                                           
met de vragenlijst toen bleek dat deze over wedstrijden ging waaraan ze niet mee zouden doen. Er wordt niet 

verwacht dat dit verschil effect zal hebben op de uiteindelijke resultaten. 
9 Aan de hand van een ANOVA werd gekeken of er verschillen bestonden tussen coaches die de vragenlijst wel 

volledig hadden ingevuld en coaches die dit niet hadden gedaan op demografische variabelen, coachervaring en 

narcisme. Aan de hand van de analyse werden geen significante verschillen tussen beide groepen gevonden. 
10 Aan de hand van een ANOVA werd gekeken of er verschillen bestonden tussen stuurtjes die de vragenlijst wel 

volledig hadden ingevuld en stuurtjes die dit niet hadden gedaan op demografische variabelen, stuurervaring en 

narcisme. Uit de analyse bleek dat er geen significante verschillen bestonden tussen beide groepen. 
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Procedure 

 In de week voor het eerste wedstrijdweekend werd de samengestelde online vragenlijst 

beschikbaar. Deze is wederom op verschillende websites gepromoot. Daarnaast is met de 

wedstrijdcommissarissen van alle deelnemende verenigingen contact opgenomen met de vraag 

de link naar de vragenlijst onder hun roeiers te verspreiden. Aan het begin van de online 

vragenlijst werden de deelnemers ingelicht over het onderzoek en werd hen gevraagd informatie 

te geven over geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, opleiding, roeiervaring en roeiteam. 

Vervolgens werd voor elk van de komende vier wedstrijdweekenden11 gevraagd aan welke 

wedstrijden de deelnemer meedeed en, zo ja, in welk veld de deelnemer zou starten. Hierna 

begon de online vragenlijst waarin werd gevraagd naar de percepties van de roeiers en naar hun 

percepties van de coaches en de stuurtjes. Voor de coaches en stuurtjes begon de vragenlijst 

hetzelfde, deze was alleen wat korter en hen werd alleen naar percepties over henzelf en het 

team als geheel gevraagd. Tot slot werden voor iedere race van elke deelnemer zowel de 

tussentijden als eindtijden opgezocht, genoteerd en gekoppeld aan de deelnemers. Per 

wedstrijdweekend kon een deelnemer aan maximaal vier races meedoen: voorwedstrijd en 

finale op zaterdag en zondag. Dit komt neer op maximaal zestien races per deelnemer. 

Materiaal 

Onafhankelijke variabelen in de vragenlijst voor roeiers 

 Narcisme. Zelfde als in Studie 1. De scores op de NPI-40 voor roeiers varieerden van 2 

tot 30 (M = 18.22, SD = 6.05), α = .83. 

                                                           
11 Data werd verzameld over races tijdens de volgende wedstrijdweekenden: De Koninklijke Holland Beker (4 

en 5 juni), de ZRB (Zuidelijke Roeibond) Wedstrijden (11 en 12 juni), de ARB (Amsterdamse Roeibond) 

Wedstrijden (18 en 19 juni) en de NSRF (Nederlandse Studenten Roei Federatie) Slotwedstrijden (2 en 3 juli). 
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Narcisme van de coach en stuur. Zelfde als in Studie 1. De scores op de NPI-16 over 

coaches varieerden van  0 tot 16 (M = 7.68, SD = 3.98), α = .83 en de scores op de NPI-16 over 

stuurtjes varieerden van 0 tot 16 (M = 6.40, SD = 4.21), α = .85. 

Onafhankelijke variabelen in de vragenlijst voor coaches en stuurtjes.  

Narcisme van de coach/het stuurtje. De coaches en stuurtjes vulden de  NPI-40 in. De 

scores op de NPI-40 voor coaches varieerden van 5 tot 27 (M = 18, SD = 5.76). De scores op 

de NPI-40 voor stuurtjes varieerden van 9 tot 30 (M = 18.96, SD = 5.74). Beide vragenlijsten 

waren voldoende betrouwbaar, α = .78 (NPI-40 voor coaches), α = .76 (NPI-40 voor stuurtjes).  

 

Afhankelijke variabelen 

 Teamprestatie. Om de teamprestatie te bepalen werd gekeken naar eindtijden en ranking 

over twee kilometerraces. Alle 101 teams die de vragenlijst volledig hebben ingevuld hebben 

aan tenminste 1 van de 16 races meegedaan. Het gemiddelde aantal races per team is 6.18 (SD 

= 3.19) en het maximaal aantal races waaraan een team mee heeft gedaan is 13. De meeste van 

de 101 teams, namelijk 16 (15.1%), deden mee aan 8 races. 

In Studie 1 was de eindtijd een zeer gecontroleerde prestatiemaat. Dit omdat de races 

binnen plaatsvonden waardoor het weer (wind, temperatuur, koud versus warm water) geen 

invloed had. Daarnaast waren de races individueel. De eindtijd in Studie 2 werd helaas door 

veel zaken beïnvloed. Hierbij is te denken aan het weer (wind, temperatuur, koud water versus 

warm water), het moment van de dag en de grote verschillen in aantal deelnemers per veld per 

wedstrijd. In de correlatieanalyse werd er een positieve correlatie gevonden tussen geslacht en 

eindtijd waarbij mannenteams (M = 06:37,75, SD = 00:25,26 ) sneller zijn dan vrouwenteams 

(M = 07:30,90, SD = 00:27,73), r = .72, p < .001. Lengte en gewicht correleren negatief met 

eindtijd waarbij langere en zwaardere roeiers sneller varen dan kleinere en lichtere roeiers en 
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zijn deze meegenomen als controlevariabelen. De correlaties waren  r = -.61, p < .001 en r = -

.50, p < .001 voor lengte en gewicht.12 Dit alles maakt dat de eindtijd als afhankelijke variabele 

in deze studie een minder betrouwbaar beeld geeft. Om deze reden is ervoor gekozen in Studie 

2 de proportionele ranking (de eindklassering per race gedeeld door het aantal deelnemers per 

race) als afhankelijke variabele (maat van prestatie) mee te nemen. Hoe lager deze waarde, hoe 

beter de ranking is. Zo presteert iemand die eerste wordt van de tien (1/10 = 0.10) beter dan 

iemand die achtste van de tien wordt (8/10 = 0.80). 

Perceived Self-Enhancement Opportunity. Zelfde als in Studie 1. De vragenlijsten 

waren voor alle groepen voldoende betrouwbaar, α = .77 (roeiers) α = .78 (coaches), α = .70 

(stuurtjes).  

Extra variabelen voor exploratieve analyses in vragenlijst roeiers 

 Persoonlijkheid. Zelfde als Studie 1. Met Cronbach’s α van .66, .27, .41, .60 en .31 voor 

respectievelijk extraversie, aardigheid, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid voor 

nieuwe ervaringen. Net als in Studie 1 zijn deze waarden relatief laag. Echter, ook in deze 

Studie geldt de onderbouwing dat het onrealistisch is heel hoge alpha’s te verwachten wanneer 

er gebruik gemaakt wordt van korte instrumenten om brede domeinen te testen.  

 LMX. Zelfde als in Studie 1. Deze is in de Studie als extra variabele meegenomen en 

niet als afhankelijke variabele omdat hij niet onder de in deze studie geteste hypotheses valt. 

                                                           
12 Vanwege het starten in verschillende boottypes werd daarnaast het aantal roeiers in de boot (codering: 1 = 1 

roeier, 2 = 2 roeiers, 3 = 4 roeiers, 4 = 8 roeiers), het aantal riemen waarmee geroeid werd (codering: 1 = 2 

riemen, 2 = 4 riemen, 3 = 8 riemen), het type roeien (codering: 1 = boordroeien, 2 = scullen) en het gegeven of 

de boot gestuurd of ongestuurd was (codering: 1 = gestuurd, 2 = ongestuurd) meegenomen. De correlaties tussen 

boottypen en gemiddelde eindtijd zijn allen significant, r = -.61, r = -.35, r = .53 en r = .22 voor aantal roeiers, 

aantal riemen, boordroeien versus scullen en gestuurd versus ongestuurd respectievelijk, ps < .015. Dit betekent 

dat hoe meer roeiers er in de boot zitten, hoe sneller de boot gaat. Daarnaast gaat een boot sneller wanneer er met 

meer riemen wordt geroeid. 
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De betrouwbaarheid voor deze schaal over de coaches was α = .89 en die voor de schaal over 

de stuurtjes α = .88.  

 Similarity met coach en stuur. Zelfde als in Studie 1. De betrouwbaarheid voor de schaal 

over de coach was α = .89, die over het stuurtje was α = .91.  

 Effectiviteit van de coach en de stuur. Zelfde als in Studie 1. De betrouwbaarheden voor 

deze schalen waren voldoende, α = .86 voor de coaches en α = .88 voor de stuurtjes. 

 Tijd met de coach en de stuur. Om dezelfde redenen als in Studie 1 werd ook in deze 

studie gevraagd naar de tijd met de coach. Wanneer de deelnemers ook gestuurde nummers 

startten werd hen ook gevraagd naar de tijd met de stuur.  

Identificatie met het team. Identificatie van de roeier met het team werd gemeten met 

een vragenlijst van  Kark, Shamir en Chen (2003) met een betrouwbaarheid van α = .87. Op 

een likert schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens) konden de deelnemers 

aangeven in hoeverre ze het met een tiental stellingen eens waren. Deze stellingen zijn 

aangepast aan de sportcontext, het origineel is van toepassing op organisaties. Voorbeelditems 

zijn: “Het interesseert mij zeer wat anderen denken van mijn team” en “Als ik het heb over de 

sporters in mijn team spreek ik vaker over ‘wij’ dan over ‘zij’”.  

Conflicten in het team. Tot slot werd de roeiers gevraagd naar de mate van conflict in 

het team aan de hand van een vragenlijst van Jehn (1997) die was aangepast aan de roeicontext. 

De betrouwbaarheid van deze lijst was goed, α = .81. Op een schaal van 1 (helemaal niet/nooit) 

tot 5 (heel veel/vaak) konden deelnemers aangeven in hoeverre ze het eens waren met stellingen 

als “Hoe vaak heb jij ruzie met jouw teamgenoten over de taken die jullie uitvoeren?”.  
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Extra variabelen voor exploratieve analyses voor coaches/stuurtjes. 

Identificatie met het team. Identificatie van de coaches/stuurtjes met het team werd 

gemeten met dezelfde vragenlijst als bij de roeiers (Kark, Shamir en Chen, 2003) met een 

betrouwbaarheid van α = .80 voor de coaches en α = .77 voor de stuurtjes.  

Perceptie van de teamprestatie. De perceptie van de teamprestatie door de coach en stuur werd 

gemeten met een aangepaste individuele prestatieschaal bestaande uit twee items (Walumbwa, Morrison 

& Christensen, 2012) met een betrouwbaarheid van α = .71 bij de coaches en α = .83 bij de stuurtjes. 

De items zijn: “Dit team voert de taken uit die van hen verwacht worden” en “Dit team voert de 

aangewezen taken goed uit”.  

Coachingstijl. Tot slot gaven de coaches en stuurtjes bij twaalf scenario’s aan in 

hoeverre ze het met twee mogelijke reacties eens waren (Matosic et al., 2015). Met de twee 

mogelijke reacties werd bekeken in hoeverre ze een controlling of autonomy supportive 

leiderschapsstijl hadden. In de scenario’s kwamen de twaalf meest belangrijke eigenschappen 

van narcisme naar voren: overgevoeligheid voor kritiek, autoriteit, zelfredzaamheid, 

superioriteit, exhibitionisme, uitbuiting, het gevoel ergens recht op te hebben, gevoel van 

inferioriteit, gebrek aan empathie, amoraliteit, arrogantie en het gevoel grandioos te zijn.  De 

scenario’s omschreven veel voorkomende coachingsituaties die ertoe kunnen leiden dat de 

narcistische trekken van de coach en het stuurtje naar voren komen. Een voorbeeld van een item 

is: 

Aan het eind van een belangrijke wedstrijd verzamelde de coach het team 

op het veld om het verlies te bespreken. Nadat de coach klaar was met 

praten, stond een aanvoerder op en bekritiseerde de coach voor de manier 

waarop het team gespeeld had. De coach was duidelijk beledigd en werd 

erg vijandig als reactie op de kritiek.  
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De mogelijke reacties bevatten autonomie ondersteunende gedragingen (bijvoorbeeld: “De 

speler uitnodigen voor een één-op-één meeting om te bespreken hoe deze zaken kunnen worden 

opgelost”) en controlerende gedragingen (bijvoorbeeld: “Schreeuwen naar de speler en dreigen 

met het verlies van zijn aanvoerderspositie”).  De coaches werd gevraagd op een schaal van 1 

(helemaal mee oneens) tot 6 (helemaal mee eens)  aan te geven in welke mate beide typen 

reacties gepast waren in de scenario’s. De schaal waarmee de controlling stijl werd gemeten 

had een betrouwbaarheid van α = .70 en α .75 voor respectievelijk coaches en stuurtjes. De 

betrouwbaarheid van de autonomy supportive schaal was aan de lage kant, α = .64 voor de 

coaches en α = .55 voor de stuurtjes. In het originele artikel waarin deze scenario’s voor het 

eerst werden gebruikt is de betrouwbaarheid van de schaal die controlling gedrag meet α = .71 

en die van de autonomy supportive schaal α = .70. Dat de waarden van deze laatste schaal wat 

lager zijn ligt mogelijk aan de ambiguïteit van de items. Alle items bevatten een manier waarop 

de autonomie werd ondersteund, maar de mate waarin dit duidelijk naar voren komt lijkt te 

variëren. De ambiguïteit speelt in deze studie mogelijk een grotere rol vanwege het lage aantal 

deelnemers.  

Controlevariabelen  

Ter controle werd in Studie 2 wederom naar geslacht van de roeier (mannen zijn 

gemiddeld sterker en sneller dan vrouwen en zijn gemiddeld narcistischer), het geslacht van de 

coach en de stuur (mannen zijn gemiddeld narcistischer dan vrouwen) en roeiervaring (als je 

langer roeit, ben je gemiddeld sneller) gevraagd. Zelfvertrouwen werd gemeten aan de hand  

van de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE, Rosenberg, 1965) met een betrouwbaarheid van α 

= .87. Met de Generalized Self-Efficacy assessment (Scholz, Gutiérrez-Doña, Sud, & 

Schwarzer, 2002) aangepast voor de groepscontext (Salanova et al. 2003) werd de collective 
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self-efficacy gemeten. Een voorbeelditem is: “Ik heb vertrouwen in het vermogen van mijn 

groep om goed te presteren op deze taken”. De betrouwbaarheid van deze vragenlijst was goed,  

α = .83. 

Tabel  3.  

Betrouwbaarheden schalen (Studie 2) 

 

 

Vragenlijst Cronbach’s α 

 

Self-efficacy 

Ten-Item Personality Inventory 

Need for Structure 

Perceived Self-Enhancement Opportunity 

NPI-40 voor roeiers 

NPI-40 voor coaches 

NPI-40 voor stuurtjes 

NPI-16 over coach 

LMX over coach 

Similarity over coach 

Effectiveness over coach 

NPI-16 over stuur 

LMX over stuur 

Similarity over stuur 

Effectiveness over stuur 

 

.87 

O: .31, C: .41, E: .66, A: .27, N: .60 

.83 

.77 

.83 

.78 

.76 

.83 

.89 

.89 

.86 

.85 

.88 

.91 

.88 
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Data-analyse 

Bij de analyse van de data uit Studie 2 is een geaggregeerde file gebruikt, waarbij alle 

roeiers die in hetzelfde team roeien zijn samengevoegd op basis van een teamID. De data zijn, 

tenzij anders vermeld, net als in studie 1 geanalyseerd met een multilevel analyse. Er is bij de 

analyse van deze Studie echter geen random intercept toegevoegd omdat de data op 

groepsniveau zijn. 

Aggregatie van groepsmetingen.    

Voor alle analyses die op groepsniveau worden gedaan zijn de gemiddelden, 

standaardafwijkingen en maximale scores van teamgenoten geaggregeerd. Hierover werden 

vervolgens de intraclass correlation coefficients (ICC) berekend. Dit werd gedaan om te kijken 

naar de overeenstemming in mening tussen de roeiers binnen hetzelfde team. De richtlijnen 

omtrent de hoogte van de ICC (Cicchetti, 1994) zijn als volgt: een ICC lager dan 0.40 is slecht, 

een ICC tussen de 0.40 en 0.59 is voldoende, een ICC tussen de 0.60 en 0.74 is goed en een 

ICC tussen de 0.75 en 1.00 is uitstekend. Uitgaande van deze richtlijnen scoren vier schalen 

voldoende en de rest goed. De vier schalen die voldoende scoren zijn schalen die de 

persoonlijkheid meten. Het is niet nodig dat er overeenstemming is binnen de teams op 

persoonlijkheid. De relatief lage waarden op deze schalen laten zien dat er voldoende spreiding 

zit in deze metingen. In Tabel 4 is een overzicht van de ICCs te vinden. 
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Tabel 4. 

 ICCs van de geaggregeerde schalen (Studie 2) 

Vragenlijst ICC1 

 

Need for Structure 

Perceived Self-Enhancement Opportunity 

Self-Esteem 

LMX over coach 

Similarity over coach 

Effectiveness over coach 

LMX over stuur 

Similarity over stuur 

Effectiveness over stuur 

Teamsfeer 

Collective Self-Efficacy 

Team Identification 

NPI-40 Roeiers 

NPI-16 over coach 

NPI-16 over stuur 

 

 

.59 

.59 

.49 

.69 

.68 

.63 

.72 

.69 

.74 

.61 

.54 

.64 

.69 

.75 

.67 
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Resultaten 

Descriptive statistics. Ook in Studie 2 zijn de correlaties tussen de onderzochte 

variabelen geanalyseerd. De correlatie tussen geslacht en narcisme bleek net als in Studie 1 en 

in ander eerder onderzoek (Grijalva et al., 2015) negatief,  r = -.41, p < .001. Hierbij scoren 

mannenteams (M = 19.59, SD = 5.24) hoger op narcisme dan vrouwenteams (M = 15.11, SD = 

4.93). Het verband tussen geslacht en perceived self-enhancement opportunity bleek negatief, 

r = -.30, p = .004. In mannenteams werden prestatiesituaties in grotere mate ingeschat als 

situaties om individueel op te vallen (M = 5.42, SD = .95) dan dat in vrouwenteams het geval 

was (M = 4.88, SD = .73).  

Uit de correlatieanalyse kwam één significante positieve correlatie naar voren met 

proportionele ranking, namelijk die tussen proportionele ranking en roeiervaring, r = -.24, p = 

.021. Dat wil zeggen: hoe meer ervaring een team gemiddeld heeft, hoe beter de ranking is. In 

analyses waarin de proportionele ranking de afhankelijke variabele is, is roeiervaring daarom 

als controlevariabele meegenomen. Zie Tabel 5 voor een overzicht van alle correlaties.  
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Tabel 5 

 Descriptive Statistics: Gemiddelden, Standaardafwijkingen en Pearson Correlaties tussen variabelen (Studie 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Geslacht en Geslacht coach/stuur: 1 = man, 2 = vrouw 

Correlaties zijn op groepsniveau 

* p < .05 

** p < .01 

 

  

  

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Geslacht                                   

2. Lengte (in cm) 183.97 8.97 -,696**                             

3. Gewicht (in kg) 76.80 11.33 -,559** ,799**                           

4. Roeiervaring (in jaren) 2.83 1.83 ,017 -,042 ,037                         

5. Tijd met coach (in jaren) 1.29 0.74 ,027 ,050 ,219* ,469**                       

6. Geslacht coach     -,022 ,061 ,108 -,030 -,089                     

7. Tijd met stuur (in jaren) 1.05 0.43 -,024 ,084 ,248* ,271** ,402** ,040                   

8. Geslacht stuur     ,110 -,112 -,111 -,087 -,087 -,187 ,010                 

9. Eindtijd 07:00.75 00:36.82 ,660** -,576** -,508** ,078 ,071 -,050 -,201 ,092               

10. Proportionele ranking 0.56 0.19 ,010 -,137 -,057 -,209* -,043 -,120 -,213 ,106 ,138             

11. Perceived Self-Enhancement Opportunity 5.18 0.89 -,177* ,097 -,193* -,045 -,078 ,065 -,032 -,367** -,155 -,152           

12. Narcisme roeier 18.89 5.80 -,395** ,308** ,253** -,099 -,018 ,146 -,040 -,142 -,279** ,054 ,252**         

13. Narcisme coach 18.00 6.20 ,003 -,051 ,092 ,218 -,014 -,187 -,089 ,148 ,038 -,204 ,042 ,023       

14. Narcisme stuur 17.55 5.55 -,018 ,080 ,181 ,115 -,029 ,176 .c -,200 ,303 ,309 -,240 ,247 -,087     

15. Narcisme coach (door roeier) 7.17 4.17 -,011 ,009 -,036 -,006 ,127 -,133 ,064 -,073 ,063 ,093 ,292** ,200* ,029 -,083   

16. Narcisme stuur (door roeier) 7.02 4.22 -,020 ,139 ,111 -,079 -,003 -,070 ,175 -,080 ,085 ,030 ,038 ,023 -,170 ,409 ,012 
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Narcisme van de coach en teamprestatie. In hypothese 3 werd voorspeld dat het 

narcisme van de coach een positieve invloed heeft op de teamprestatie, wat betekent dat er een 

negatieve b-coëfficiënt werd verwacht: hoe hoger het niveau van narcisme van de coach, hoe 

lager de proportionele ranking van de roeier en dus hoe beter de prestatie. In de alternatieve 

hypothese wordt gesteld dat het narcisme van de coach een negatieve invloed heeft op de 

teamprestatie, wat zichtbaar zou zijn in een hogere waarde bij de proportionele ranking en een 

positieve b-coëfficiënt. De hypotheses werden onderzocht aan de hand van een linear mixed 

model analyse en tijd met de coach in jaren en aantal jaar roeiervaring werden meegenomen als 

controlevariabelen. In de analyses werden de skiffeurs (N = 10) die de vragenlijst hadden 

ingevuld niet meegenomen. Een skiff is een eenpersoonsboot en skiffeurs roeien dus niet in een 

team wat hun prestatie een individuele prestatie maakt. In de eerste analyse is gekeken naar de 

invloed van het narcisme van de coach zoals beoordeeld door de roeier. In de tweede analyse 

is gekeken naar de invloed van het narcisme van coach, zoals deze zichzelf beoordeelde. Uit de 

eerste analyse bleek geen invloed van narcisme van de coach zoals beoordeeld door de roeier 

op de teamprestatie, b = .00, t(75) = .63, p = .531, 95% CI [-.01, .01]. Uit de tweede analyse 

bleek dat er ook geen invloed van het narcisme van de coach zoals door zichzelf beoordeeld op 

de teamprestatie was, b = -.01, t(18) = -1.07, p = .300, 95% CI [-.02, .01]. Geen van de 

hypotheses kon worden bevestigd. Het narcisme van de coach lijkt geen invloed te hebben op 

de teamprestatie.  

De invloed van het gemiddelde niveau van narcisme binnen het team op de 

teamprestatie. In hypothese 8 werd een kwadratische relatie tussen het niveau van narcisme 

binnen het team en de teamprestatie voorspeld, waarbij narcisme tot een bepaald niveau een 

positieve invloed had op de prestatie maar na dit punt een negatieve. Om deze hypothese te 

testen werd het gemiddelde niveau van narcisme binnen de teams gekwadrateerd en werd in 

een serie hiërarchische lineaire regressies bekeken of het kwadratische effect van niveau van 
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narcisme in het team groter was dan het lineaire effect. In stap 1 werd het aantal jaar 

roeiervaring meegenomen als controlevariabele, in de tweede stap is het gemiddelde niveau van 

narcisme binnen het team meegenomen en in de derde stap is de kwadratische term toegevoegd. 

De afhankelijke variabele was de gemiddelde proportionele ranking. Het effect van de 

controlevariabele roeiervaring was niet significant, β = -.17, ∆R2 = .03,  F (1, 83) = 2.54, p = 

.115. Het toevoegen van het lineaire model in stap 2 zorgt niet voor een significante toename 

in voorspellende waarde bovenop het originele model, β = .05, ∆R2 = .00,  F (1, 82) = .18, p = 

.671. Ook het toevoegen van het kwadratische model in stap 3 zorgt niet voor een significante 

toename ten opzichte van het model in stap 2, β = -.23, ∆R2 = .00,  F (1, 81) = .18, p = .670.  

In een team scoren niet alle roeiers gelijk op narcisme: de niveaus verschillen. Het is 

goed mogelijk dat deze variatie in score een invloed heeft en dat een team anders presteert 

wanneer alle teamleden rond het gemiddelde scoren dan wanneer er teamleden zijn die heel ver 

boven het gemiddelde zitten en/of heel ver onder het gemiddelde. Om deze reden is dezelfde 

analyse nog eens uitgevoerd en is daarbij de standaarddeviatie van niveau van narcisme binnen 

het team meegenomen als tweede controlevariabele. In de eerste stap zijn in deze analyse het 

aantal jaar roeiervaring en de standaarddeviatie van narcisme binnen het team13 meegenomen 

als controlevariabelen, in de tweede stap is het gemiddelde niveau van narcisme binnen het 

team meegenomen en in de derde stap is de kwadratische term toegevoegd. De afhankelijke 

variabele was de gemiddelde proportionele ranking. Zoals in Tabel 6 te zien is, is het effect van 

de controlevariabelen significant, β = -.28 (roeiervaring), β = .46 (standaarddeviatie narcisme), 

∆R2 = .29,  F (2, 23) = 4.60, p = .021. Het aantal jaar roeiervaring heeft een negatieve invloed 

op de proportionele ranking: hoe meer roeiervaring een roeier heeft, hoe beter deze presteert. 

De standaarddeviatie van narcisme binnen het team heeft een positieve invloed op de 

                                                           
13 De analyse is ook uitgevoerd zonder de standaarddeviatie van narcisme mee te nemen als voorspeller, omdat 

dit een grotere N opleverde. In dit geval voegde geen van de variabelen iets toe aan het standaard voorspellende 

model. 
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proportionele ranking. Dit betekent dat een grotere variatie van niveau van narcisme binnen het 

team leidt tot een slechtere ranking en dus een slechtere prestatie. Het toevoegen van het lineaire 

model in stap 2 zorgt voor een significante toename in de voorspellende waarde van het 

originele model, β = .38, ∆R2 = .14, F (1, 22) = 5.49, p = .029. Uit dit positieve effect van 

gemiddeld niveau van narcisme in het team op de proportionele ranking blijkt dat hoe hoger het 

gemiddelde niveau van narcisme, hoe slechter het team gaat presteren. De toevoeging van het 

kwadratische model in stap 3 zorgt niet voor een significante toename in de voorspellende 

waarde,  β = -1.41, ∆R2 = .05, F (1, 21) = 2.16, p = .156. Er is dus geen kwadratisch effect van 

niveau van narcisme binnen het team op de prestatie en het lijkt erop dat het kwadratische model 

niet beter op de data past dan het lineaire model. Het combineren van deze effecten zou 

betekenen dat de roeiers in een team om goed te presteren allemaal laag moeten scoren op 

narcisme. Het aantal teams dat in deze analyse kon worden meegenomen is echter erg laag (N 

= 25). Dit betekent dat de power ook laag is en de bevindingen voorzichtig moeten worden 

geïnterpreteerd. 
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Tabel 6.  

Regressietabel bij Regressieanalyse Studie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabelen β R2 ∆R2 

Stap 1    

    Roeiervaring  - .28*   

 Standaarddeviatie van Narcisme binnen het team  .46* .29* .29* 

Stap 2    

    Roeiervaring - .25   

 Standaarddeviatie van Narcisme binnen het team   .43*   

    Gemiddeld niveau van Narcisme binnen het team   .38* .43* .14* 

Stap 3    

    Roeiervaring   - .30   

Standaarddeviatie van Narcisme binnen het team   .41*   

   Gemiddeld niveau van Narcisme binnen het team   1.76   

Gemiddeld niveau van Narcisme x Gemiddeld niveau van Narcisme     -1.41     .48    .05 

Note. N = 25  

* p < .05 
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Coachingstijl. In deze studie is voor de coaches een vragenlijst naar coachingstijl 

toegevoegd. Op deze manier konden de relaties tussen coachingstijl en teamprestatie en 

narcisme (zowel beoordeeld door roeier als door coach zelf) en coachingstijl worden bekeken. 

Zowel een autonomie-ondersteunende coachingstijl (b = .01, t(17) = .78, p = .444, 95% CI [-

.01, .02]) als een controlerende coachingstijl (b = .00, t(17) = .39, p = .699, 95% CI [-.02, .02]) 

hadden geen invloed op de teamprestatie. De analyses naar de invloed van de door de coach 

zelf beoordeelde niveau van narcisme en de invloed van deze beide stijlen op de door de roeiers 

beoordeelde niveau van narcisme van de coach op een autonomie ondersteunende coachingstijl 

en een controlerende coachingstijl leverden allemaal een t-waarde op lager dan -.87 met p-

waarden hoger dan .398. In de analyses werd geslacht van de coach meegenomen als 

controlevariabele. Ook in eerder onderzoek is geen directe relatie gevonden tussen narcisme en 

een autonomie-ondersteunende coachingstijl. Echter, in ditzelfde onderzoek werd wel een 

significante invloed van narcisme op een controlerende coachingstijl gevonden (Matosic et al., 

2015). Een laatste bevinding omtrent de coachingstijlen is de negatieve correlatie tussen een 

autonomie-ondersteunende coachingstijl en een controlerende coachingstijl. Het lijkt erop dat 

hoe meer een coach een autonomie-ondersteunende stijl gebruikt, hoe minder deze coach zich 

controlerend gedraagt, r = -.44, p = .044. Deze correlatie ligt voor de hand gezien de 

tegenstrijdigheid in beide gedragingen en is in lijn met eerder onderzoek (Matosic et al., 2015).  

 Perceived Self-Enhancement Opportunity in teams. Aan Studie 2 nam een aantal 

skiffeurs (individuele roeiers) deel. Het aantal skiffeurs was echter te klein om een zinvolle 

replicatie van de analyse van Hypothese 1 te doen met individuele prestatie: er waren maar 10 

skiffeurs. De Hypothese over perceived self-enhancement opportunity kan in Studie 2 wel 

worden gerepliceerd, op teamniveau. Uit Studie 1 bleek dat het niveau van narcisme van de 

roeier een positieve invloed had op de perceived self-enhancement opportunity. Dit geldt ook 

voor teams, zo blijkt uit de analyse, b = .05, t(88) = 2.79, r = .29, p = .006, 95% CI [.01, .08]. 
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Dit betekent dat hoe hoger gemiddeld niveau van narcisme in het team, hoe hoger de mate 

waarin situaties worden waargenomen als situaties waarin de kans groot is jezelf positief te 

laten zien. Echter, wanneer geslacht wordt meegenomen als controlevariabele verandert het 

effect van significant naar marginaal significant, b = .03, t(87) = 1.74, p = .085, 95% CI [-.00, 

.07].14 Er bleek geen effect van perceived self-enhancement opportunity op de teamprestatie, b 

= -.02, t(85) = -.85, p = .399, 95% CI [-.06, .02], waar dit op individueel niveau wel het geval 

was. Het lijkt erop dat op teamniveau veel meer factoren een rol spelen in het voorspellen van 

de prestatie dan op individueel niveau. Het niveau van narcisme van de coach beoordeeld door 

de roeier heeft een positieve invloed op de perceived self-enhancement opportunity van het 

team, b = .07, t(117) = 3.38, p = .001, 95% CI [.03, .11].15 Hierbij werd gecontroleerd voor het 

aantal jaar met de coach. Het niveau van narcisme van de coach heeft echter, zowel wanneer 

door de coach zelf beoordeeld als wanneer door de roeier beoordeeld, geen invloed op de 

proportionele ranking, ts < -.72, ps > .477. Met de resultaten van Studie 2 kunnen de 

bevindingen uit Studie 1 dus niet volledig gerepliceerd worden op teamniveau. 

 Exploratieve analyses. Ook in Studie 2 is een aantal extra variabelen meegenomen. In 

relatie tot de proportionele ranking, het niveau van narcisme van de roeier en het niveau van 

narcisme van de coach zijn teamsfeer, collective self-efficacy, teamidentificatie, conflict, 

zelfvertrouwen, collective self-efficacy en LMX met de coach meegenomen. Van deze 

variabelen werd allereerst bekeken of er samenhang was met de prestatiemaat proportionele 

ranking. Dit bleek voor geen van de variabelen het geval (ts < 1.51, ps > .135. Er bleek ook 

geen samenhang tussen deze variabelen en het narcisme van de roeier (ts < 1.63, ps > .106). 

                                                           
14 In de analyse is de standaarddeviatie van het niveau van narcisme binnen het team niet meegenomen als 

controlevariabele. Wanneer deze variabele wel werd meegenomen was de N te klein. 
15 Het niveau van narcisme van de coach beoordeeld door de coach zelf was een variabele met een erg lage 

power, vanwege een klein aantal deelnemers (N = 21) dat ook nog matchte met de roeiploegen. Ondanks de lage 

power is de relatie tussen deze variabele en de perceived self-enhancement opportunity wel getest, omdat het 

interessant is alvast inzicht te verwerven in het vraagstuk over de invloed van de coach op deze perceptie. Het 

niveau van narcisme van de coach beoordeeld door de coach zelf heeft, wanneer gecontroleerd voor het aantal 

jaar met de coach, geen invloed op de perceived self-enhancement opportunity van het team, b = .00, t(21) = .30, 

p = .770, 95% CI [-.05, .07]. 
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Tot slot bleek dat er geen samenhang was tussen de variabelen en het niveau van narcisme van 

de coach, zowel beoordeeld door de coach zelf als door de roeier (ts < -1.60, ps > .113).  

 De coaches en stuurtjes werd gevraagd naar de perceptie van de teamprestatie. Het lijkt 

erop dat dit goed kan worden waargenomen. Percepties van de teamprestatie hangen negatief 

samen met de proportionele ranking, r = -.58, p = .004 voor de coaches en r = -.76, p < .001 

voor het stuurtje. Wanneer de coaches en stuurtjes menen dat hun team goed presteert is de 

ranking ook daadwerkelijk lager en beter. 

In de exploratieve analyses van Studie 1 werd een significante correlatie tussen het 

niveau van narcisme van de roeier en de door de roeier beoordeelde niveau van narcisme van 

de coach gevonden. Dit is ook in deze Studie het geval. Er is een positief verband tussen het 

gemiddelde niveau van de roeiers in een team en het door deze roeiers beoordeelde niveau van 

narcisme van de coach, r = .20, p = .026. Dit betekent dat hoe hoger het niveau van narcisme 

van de roeier, hoe hoger het door de roeier beoordeelde niveau van de coach. In Studie 2 is een 

vragenlijst voor de coaches meegenomen om te kijken of de correlatie tussen de beide niveaus 

van narcisme ook bestaat wanneer de coaches hun niveau van narcisme zelf beoordelen. Dit 

blijkt niet het geval: de correlatie tussen het door de coach zelf beoordeelde niveau van narcisme 

en het niveau van narcisme van de roeier is niet significant, r = .023, p = .910. Dit kan verklaard 

worden door de bevinding dat er geen verband was tussen de beoordeling van de roeier van het 

niveau van narcisme van de coach en de door de coach zelf beoordeelde niveau van narcisme, 

r = .029, p = .897.  

In Studie 2 werd net als in Studie 1 gekeken naar de invloed van de gelijkheid tussen 

roeier en coach en de LMX tussen roeier en coach. De gelijkheid heeft een positieve invloed 

op de LMX, b = .47, t(79) = 10.80, p < .01, 95% CI [.38, .56].  Het door de roeier beoordeelde 

niveau van narcisme van de coach heeft geen invloed op de LMX, b = -.03, t (80) = -1.60, p = 

.113, 95% CI [-.07, .01]. Naast naar de relatie met de coaches zijn in Studie 2 de roeiers ook 
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gevraagd naar de relatie met de stuur en is een vragenlijst voor de stuurtjes zelf meegenomen. 

In de correlatieanalyse is een aantal interessante resultaten gevonden. Zo blijkt een goede relatie 

met de stuur (LMX) sterk samen te hangen met de proportionele  ranking, r = -.24, p = .042. 

Hierbij geldt dat hoe beter de relatie (LMX) met de stuur, hoe beter de proportionele ranking. 

Hiernaast werd een positief verband gevonden tussen het aantal jaar dat een team met een stuur 

was en de LMX, r = .26, p = .029. Hoe langer het team en de stuur bij elkaar zijn, hoe beter de 

relatie. De effectiviteit van de stuur en de proportionele ranking vertonen een negatief verband, 

r = -.31, p = .008. Dit zijn correlaties en over de causaliteit in deze relaties is dan ook moeilijk 

een uitspraak te doen. Het is mogelijk dat goede prestaties leiden tot een betere relatie, maar 

het is ook mogelijk dat een goede relatie leidt tot goede prestaties. Daarnaast kan een relatie 

met verloop van tijd beter worden, maar kan het ook dat een goede relatie ervoor zorgt dat je 

langer bij elkaar blijft. Effectiviteit van de stuur lijkt logischerwijs vooraf te moeten gaan aan 

een goede prestatie, maar het kan ook dat er eerst goed gepresteerd wordt en dat de stuur 

daardoor als effectief wordt beoordeeld. 

 

Discussie 

 Uit Studie 2 blijkt geen duidelijke relatie tussen het narcisme van de coach en de  

teamprestatie. Het lijkt erop dat het gemiddelde niveau van narcisme binnen een team een 

negatieve invloed heeft op de prestatie: de teams presteren slechter wanneer het gemiddelde 

niveau van narcisme hoger is. Een lage standaarddeviatie van narcisme binnen het team leidt 

tot een betere prestatie. Dat wil zeggen: de teamprestatie is beter wanneer de roeiers binnen 

teams weinig verschillen in het niveau van narcisme. Hiermee is de voorzichtige conclusie te 

trekken dat het voor een goede teamprestatie nodig is een team te vormen met roeiers die 

allemaal laag scoren op narcisme. Echter, per team deed gemiddeld 1.47 roeier mee waarmee 

geen volledige teams geanalyseerd konden worden. Dit beperkt de conclusies die uit de 
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bevindingen kunnen worden getrokken. De implicaties van deze bevindingen worden in de 

einddiscussie uitvoeriger besproken. De coachingstijl lijkt weinig uit te maken voor de 

teamprestatie en het  door de roeiers waargenomen niveau van narcisme van de coach. Dit is 

niet in overeenstemming met de bevindingen uit eerdere studies waarin naar de invloed van 

coachingstijl werd gekeken (Matosic et al., 2015). Vanwege het verband tussen narcisme en 

dominantie (o.a. Bradlee & Emmons, 1992) zou verwacht worden dat narcistische coaches een 

bepaalde coachingstijl (controlerend) meer laten zien dan de ander (autonomie-ondersteunend) 

en dit is niet gevonden. Het kan dat de resultaten vertekend zijn door sociaal wenselijke 

antwoorden van de coaches. De reactie die onder controlerend viel was telkens vrij extreem en 

het kan dat de coaches bij het invullen van de vragenlijst aangaven het minder met deze reactie 

eens te zijn vanwege de zorgen om de indruk die het zou wekken wanneer ze het volledig eens 

zouden zijn met deze reacties. Het kleine aantal coaches en stuurtjes dat deelnam aan de studie 

zorgde daarbij voor een erg lage power en kan het gebrek aan bevindingen mogelijk ook 

verklaren. De bevindingen van Studie 1 konden in de huidige Studie op teamniveau niet 

volledig worden gerepliceerd. Zo heeft het gemiddelde niveau van narcisme slechts een 

marginale invloed op de gemiddelde perceived self-enhancement opportunity en heeft deze 

perceived self-enhancement opportunity geen invloed op de teamprestatie. Het aantal 

individuele roeiers was te klein om de invloed van narcisme op de individuele prestatie opnieuw 

te testen.  

 In de exploratieve analyses werd opnieuw gevonden dat het narcisme van de roeiers en 

het door de roeier beoordeelde niveau van narcisme van de coach gerelateerd zijn, dit keer op 

teamniveau. Ook de relatie tussen gelijkheid en LMX werd op teamniveau gevonden.  

In Studie 3 wordt geprobeerd een gedetailleerder beeld te verkrijgen van de bevindingen 

uit Studie 1 en 2. In tegenstelling tot Studie 1 en 2 is Studie 3 een kwalitatieve studie. Door 

middel van interviews worden de in Studie 1 en 2 onderzochte variabelen verder uitgediept en 
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beschreven aan de hand van ervaringsverhalen van mensen die op het hoogste niveau in de 

roeiwereld hebben gepresteerd of dat nog steeds doen. Met de interviews kan veel extra 

beschrijvende informatie worden verkregen over de in dit onderzoek onderzochte variabelen. 

Daarnaast helpen de bevindingen uit kwalitatief onderzoek met het genereren van toekomstige 

onderzoeksvragen en proposities.  

 

Studie 3 

Methode  

In Studie 3 zijn semigestructureerde interviews gehouden met twee (voormalig) 

profroeiers, één profstuurman en één oud profcoach om de bevindingen uit Studie 1 en 2 aan te 

kunnen vullen met kwalitatieve data. Met kwalitatieve data is beter inzicht te verkrijgen in het 

fenomeen persoonlijkheid in de roeiwereld en kunnen dit soort fenomenen heel gedetailleerd 

worden beschreven, omdat ze verkregen worden bij ervaringsdeskundigen. Daarbij komt dat de 

analyse van kwalitatieve data kan leiden tot het genereren van nieuwe voorspellingen. Met de 

data die verkregen werd uit interviews is gekeken of de resultaten uit de eerste twee studies ook 

van toepassing zijn in het echte toproeien en of deze ook in een kwalitatieve studie aan het licht 

komen.  

Op basis van de literatuur die is gebruikt om de hypotheses in Studie 1 en 2 te 

onderbouwen werd een aantal thema’s vastgesteld waarop in de gesprekken dieper werd 

ingegaan. De interviewvragen die in de interviewleidraad zijn opgenomen zijn een kwalitatieve 

verwoording van de hypothesen die in Studie 1 en 2 kwantitatief werden getest.  

 

Thema’s  

In de interviews werd gevraagd naar de ideeën van de geïnterviewde over de perfecte 

persoonlijkheid voor een toproeier, het verschil tussen individueel presteren en in een groep 
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presteren en welke rol de persoonlijkheid van de roeier daarin speelt, de persoonlijkheid van de 

coach en de stuur en de rol die deze spelen, het belang van een goede match tussen roeiers en 

hun coach en stuur en het verschil tussen studentenroeien en professioneel roeien.  

 

Deelnemers 

 De deelnemers, vier personen uit de toproeiwereld die R1, R2, S1 en C1 genoemd zullen 

worden, werden benaderd via mobiele telefoon en hen werd een globale uitleg over het 

onderzoek gegeven. Hierna werd gevraagd of ze aan het onderzoek wilden deelnemen in de 

vorm van het interview. Ze stemden hier alle vier mee in. R1 is een vrouw die roeit sinds haar 

veertiende. Ze is nog steeds actief in de roeisport. R2 is een man en roeit sinds zijn studententijd. 

Ook S1 is sinds zijn studententijd actief in de roeiwereld, maar dan als stuurman. C1 is een man 

en heeft in zijn studententijd kort zelf geroeid. Hierna begon hij al snel met coachen en hij was 

afgelopen jaar hoofdcoach bij een Amsterdamse studentenroeivereniging.  

 

Dataverzameling 

 De data komt uit de gesprekken die gevoerd zijn met de vier personen uit de roeiwereld 

en de aantekeningen die tijdens deze gesprekken zijn gemaakt. Alle gesprekken zijn gevoerd 

door de hoofdonderzoeker in een café vlakbij de roeibaan en duurden elk ongeveer een uur. 

Vooraf aan de gesprekken lazen de deelnemers een informed consent-formulier en 

ondertekenden ze een toestemmingsverklaring waarin ze tevens konden aangeven ermee 

akkoord te gaan dat het gesprek werd opgenomen. De opgenomen gesprekken werden later 

door de hoofdonderzoeker teruggeluisterd en verbatim getranscribeerd. Daarnaast werden de 

aantekeningen doorgenomen en werd voor elk gesprek een methodological file ingevuld 

(Browne & Sullivan, 1999).   
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Resultaten 

Data-analyse 

  De getranscribeerde interviews werden op basis van de thema’s gecodeerd en 

geanalyseerd. Zie Appendix I voor een overzicht van de thema’s en een verbatim uitgeschreven 

passage als voorbeeld van het thema. 

 

Bevindingen  

 Persoonlijkheid roeier. In de interviews kwam naar voren dat roeiers intrinsiek 

gemotiveerd moeten zijn, optimistisch en positief: ze moeten overal een uitdaging in zien en 

die aan willen gaan. Een beetje arrogantie en egoïsme kan geen kwaad, maar is beter voor een 

skiffeur dan voor een roeier in een team. Ondanks het feit dat voornamelijk over intrinsieke 

motivatie werd gesproken kwam ook de competitieve persoonlijkheid van roeiers naar voren. 

Je moet willen winnen, beter willen zijn dan alle anderen en dus zeker ook prestatiegericht zijn.  

 Verschillen teamroeiers en individuele roeiers. Skiffeurs verschillen wezenlijk van 

teamroeiers. Als roeier in een team moet je afhankelijk kunnen zijn en willen luisteren, kunnen 

opgaan in het geheel. Een team vol ego’s is geen optie, daar gaat de boot niet harder van. Een 

groot ego en arrogantie zijn juist wel nodig in de skiff, als je op jezelf aangewezen bent.  

 Persoonlijkheid coach. Coaches moeten flexibel zijn, omdat het per team kan 

verschillen of een coach meer bereikt als hij heel directief is of juist erg meegaand. Een coach 

moet zich aan kunnen passen aan het team, maar daarbinnen ook aan de situatie. Als een team 

vraagt om een meer directieve stijl, dan moet de coach dit kunnen. Wanneer dit team echter op 

momenten een meer meegaande coach nodig heeft, moet de coach zo flexibel zijn op die 

momenten het directieve wat los te laten. 
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 Persoonlijkheid stuur. Over de stuur is weinig gesproken. In twee van de gesprekken 

werd de motiverende taak van de stuur onderuit gehaald. De rol van de stuur bestaat toch 

voornamelijk uit sturen, zo blijkt, zeker tijdens wedstrijden.  

 Match tussen roeiers, coach en stuur.  Conflicten zijn niet erg en zorgen vaak zelfs voor 

harder roeien. Echter, hoewel roeiers enigszins kunnen verschillen in persoonlijkheid en in hun 

meningen, moeten op kernpunten de neuzen dezelfde kant op staan. Zoals eerder gezegd moet 

een coach in staat zijn zich aan te passen aan het team en er tegelijkertijd boven te staan wanneer 

nodig. Over de match met de stuur is niet veel gesproken. 

 Verschillen studentenroeien en toproeien. De roeisport is één van de weinige sporten 

waarin het studentenniveau (het beginnersniveau) zo hoog is en daarmee het verschil tussen 

amateurniveau en topniveau vrij klein. Hoewel de druk op topniveau als hoger werd benoemd, 

werd tegelijkertijd toegegeven dat roeiers op studentenniveau veel meer afleiding hebben en 

zich veel meer met randzaken bezig moeten houden dan de roeiers op topniveau, die op een 

gegeven moment alleen nog maar roeien. Een belangrijke opmerking die gemaakt werd is dat 

veel toproeiers uit het studentenroeien komen, wat studentenroeiers en toproeiers hetzelfde type 

mens maakt waardoor de sfeer vaak grotendeels gelijk blijft. 

 

Discussie 

 De data uit Studie 3 ondersteunen een aantal van de bevindingen van de eerste twee 

studies. Uit Studie 1 bleek dat narcisme de prestatie positief beïnvloedt op individueel niveau, 

terwijl narcisme geen invloed heeft op de teamprestatie (Studie 2). Dit kwam terug in de 

gesprekken. Alle experts meenden dat individuele roeiers echt een andere persoonlijkheid 

hebben dan roeiers in een team. Waar voor individueel roeien een groot ego en arrogantie goed 

van pas komen, moet je om te kunnen roeien in een team afhankelijk kunnen zijn en niet te 

egoïstisch. Een heel team met ego’s gaat niet, zo werd een aantal keer gezegd. Veel van de 
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uitspraken die in het schema als ‘optimisme’ en ‘positiviteit’ gecodeerd zijn vertonen 

overeenkomsten met aspecten van narcisme, zij het een milde vorm. Een narcist heeft de 

overtuiging dat hij speciaal is en belangrijker dan de mensen om zich heen. Daarnaast zijn 

narcisten bezig met het eigenbelang en erg zelfingenomen (Grijalva & Harms, 2014). In één 

van de interviews kwam naar voren dat je wanneer je op topniveau wil presteren je jezelf de 

beste moet vinden, moet eisen dat anderen voor jou aan de kant gaat. In een ander interview 

werd gezegd dat roeien op een gegeven moment echt het enige en het belangrijkste is en alle 

prioriteit krijgt. Hierbij werd gesteld dat familie en vrienden dit snappen, of in ieder geval 

zouden moeten snappen.  

Met betrekking tot de relatie tussen roeier en coach kwam veel naar voren dat de coach 

flexibel moet zijn. De coach moet weten wat het team nodig heeft en op die manier coachen. 

Of dit meer controlerend of meer autonomie ondersteunend is kan wisselen per team en situatie. 

In de hypotheses is gesproken over complementariteit en gelijkheid en de invloed daarvan op 

de kwaliteit van de relatie. Op het gebied van narcisme valt hier op basis van Studie 3 niet veel 

over te zeggen. De flexibiliteit die vaak terugkwam geeft echter wel een indicatie van gelijkheid 

versus complementariteit in de algehele persoonlijkheid en stijl van coaches en roeiers. In de 

interviews lijkt het op hoger niveau en bij meer ervaring richting gelijkheid te gaan. Zo vertelde 

één van de roeiers dat een coach bij ervaren roeiers niet heel directief kan zijn, dat pikken de 

roeiers op dat niveau niet meer. Die zijn mondig genoeg en kunnen goed genoeg roeien om veel 

zelf te bepalen en ook kritisch te zijn op de coach. De andere roeier vertelde dat bij jonge teams 

directief leiderschap heel goed kan zijn. Jonge roeiers moeten nog door heel veel heen worden 

gesleept. Het lijkt er daarmee op dat de complementariteit in persoonlijkheid en stijl vooral is 

terug te vinden bij beginnende teams waar de coach heel hard is en de roeiers wat afwachtender. 

Later komt dan de gelijkheid waarbij coaches zich aanpassen en de roeiers veel zelf voor het 
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zeggen hebben. De implicaties van deze bevindingen en de bevindingen uit Studie 1 en 2 

worden in de algemene discussie uitgebreider besproken. 

 

Algemene Discussie 

 Personen die hoog scoren op narcisme vinden zichzelf speciaal en belangrijker dan de 

rest (Grijalva & Harms, 2014). Toch hebben ze een constante behoefte aan bewondering van 

anderen (Rosenthal & Pittinsky, 2006). Narcisten willen zich graag goed voelen over zichzelf 

(Brummelman, Thomaes & Sedikides, 2016) en deze behoefte komt sterk naar voren in 

competitieve contexten (Luchner, Houston, Walker, & Houston, 2011), omdat in deze 

contexten de druk hoog is en de kans groot is dat anderen zien hoe goed zij presteren onder die 

hoge waargenomen druk. Dit soort contexten biedt wat in eerder onderzoek perceived self-

enhancement opportunity wordt genoemd en in dit soort contexten zou narcisme een positieve 

invloed hebben op de prestatie (Wallace & Baumeister, 2002). In dit onderzoek is gekeken naar 

de invloed van zowel narcisme van de roeier als narcisme van de coach op de individuele en de 

teamprestatie. Hierbij is de rol van perceived self-enhancement opportunity als mediator in de 

relatie tussen narcisme en prestatie onderzocht. 

In overeenstemming met het idee dat in contexten die perceived self-enhancement 

opportunity bieden narcisme zorgt voor een betere prestatie werd een positief indirect effect 

van narcisme op de individuele roeiprestatie gevonden via perceived self-enhancement 

opportunity (Studie 1). Waar het voor individueel presteren belangrijk blijkt dat coaches hoog 

scoren op narcisme (Studie 1) en bijvoorbeeld eisen dat alles en iedereen voor hun sporter aan 

de kant gaat (Studie 3), heeft dit onderzoek niet aan kunnen tonen dat het niveau van narcisme 

van de coach invloed heeft op de teamprestatie (Studie 2). Het lijkt logisch dat op teamniveau 

de relatie complexer is en veel meer zaken invloed hebben op de prestatie, wat het belangrijk 

maakt dat coaches flexibel kunnen zijn: coaches moeten hun stijl per situatie en per teamlid aan 

kunnen passen (Studie 3). Van een interactie tussen het niveau van narcisme van de roeier en 
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het niveau van narcisme van de coach lijkt geen sprake (Studie 1). Interessant genoeg heeft het 

verschil in het niveau van narcisme binnen een team een negatieve invloed op de teamprestatie: 

de teamprestatie is slechter wanneer dit verschil groter is (Studie 2). Conflict tussen 

teamgenoten kan dit in dit onderzoek niet verklaren: het heeft niet per definitie een negatieve 

invloed op de prestatie zolang op de kernpunten de teamleden niet te veel van mening 

verschillen (Studie 2 en 3).   

 

Contributies  

 Het huidige onderzoek werd gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen 

narcisme en prestatie in de roeisport. Heel specifiek werd gekeken naar de invloed van narcisme 

op zowel individuele als teamprestatie waarbij het narcisme van de roeier zelf en van de coach 

werden meegenomen. Dit alles werd onderzocht aan de hand van acht hypotheses en met de 

bevindingen is voor elk van deze hypotheses interessante kennis verkregen.  

 Narcisme en individuele prestatie. De experimentele studie van Wallace en Baumeister 

(2002) is in het huidige onderzoek gerepliceerd in het veld. Een directe relatie tussen narcisme 

van de roeier en individuele prestatie werd niet gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan gevonden worden in de social facilitation theory (Zajonc, 1965). Deze theorie stelt dat 

onder druk de dominante respons wordt vertoond. Het niveau van de sporter heeft invloed op 

de dominante respons. Wanneer sporters op hoog niveau presteren en dus goed zijn in wat ze 

doen, is hun dominante respons de correcte en gaan ze beter presteren. Een correcte respons in 

de roeisport zou zijn dat een roeier goed sterk blijft zitten, scherp inpikt, snel uit blijft trappen, 

de haal krachtig afmaakt en na snel doorkeren rustig oprijdt in de recover. Echter, zijn sporters 

nog niet zo goed in de taak waarop ze presteren, dan is de dominante respons niet correct en 

wordt onder druk dus minder goed gepresteerd. In de roeisport kan een incorrecte dominante 

respons zijn dat een roeier overal extreem veel kracht gaat leveren, verkrampt gaat zitten en 
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gaat haasten. Dit remt de boot af en heeft dus geen gunstig effect op de prestatie. In het huidige 

onderzoek deden relatief veel eerstejaarsteams mee en was het gemiddeld aantal jaar 

roeiervaring relatief laag vergeleken met toproeiers. Dit betekent dat het niveau gemiddeld ook 

lager geweest kan zijn en de kans op een incorrecte dominante respons onder druk groter. In 

eerder onderzoek werd een betere prestatie onder druk gevonden bij goede en ervaren atleten 

(Beilock & Gray, 2007). Dit alles samen genomen leidt tot de suggestie dat de relatie tussen 

narcisme en individuele prestatie waarschijnlijk sterker is en makkelijker gevonden kan worden 

bij meer ervaren roeiers van wie de basis techniek en dus de dominante respons beter is. In 

toekomstig onderzoek kan deze suggestie verder onder de loep worden genomen. 

De rol van Perceived Self-Enhancement Opportunity. Narcisme bleek wel invloed op 

de individuele prestatie te hebben via perceived self-enhancement opportunity. Dat narcisten 

zich meer bezighouden met het verkrijgen van bevestiging van hun positieve zelfbeeld was 

bekend (Campbell et al., 2000). Als narcisten weten dat hun prestatie wordt gezien doen zij 

meer hun best (Woodman et al., 2011) en wanneer narcisten de mogelijkheid zien zichzelf 

positief te presenteren leiden zelfvertrouwen en motivatie tot een goede prestatie (Wallace & 

Baumeister, 2002). De indirecte relatie die in het huidige onderzoek gevonden is, was niet heel 

sterk. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt wederom in het niveau van de sporters (Zajonc, 

1965). Het kan goed zijn dat alleen van narcistische sporters die ook daadwerkelijk over de 

vaardigheden beschikken goed te presteren, de prestatie in situaties waarin perceived self-

enhancement opportunity aanwezig is beter wordt en dat zelfvertrouwen en motivatie alleen 

niet genoeg zijn. Daarnaast kunnen er meer factoren zijn die een mediërende rol spelen in de 

relatie tussen narcisme en individuele prestatie. Een voorbeeld hiervan is materiaal. Het is 

mogelijk dat narcistische roeiers zichzelf het beste materiaal toe-eigenen en dat roeien in het 

beste materiaal een goede prestatie bevordert. Ervan uitgaande dat er meer factoren een rol 

spelen en niet alleen perceived self-enhancement opportunity de relatie tussen narcisme en 
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individuele prestatie verklaart, betekent dit dat het effect van perceived self-enhancement 

opportunity heel sterk is. Het komt in het hele sample naar voren, ondanks het grote aantal 

roeiers dat waarschijnlijk nog niet van voldoende hoog niveau is om goed te presteren onder 

hoge ervaren druk. Op teamniveau werd geen direct en geen indirect effect via perceived self-

enhancement opportunity van narcisme op de prestatie gevonden. Iets dat hier wellicht een rol 

speelt en waar rekening mee moet worden gehouden is het feit dat in Studie 2 naar teamprestatie 

werd gekeken en dat presteren in een team de perceived self-enhancement opportunity mogelijk 

verkleint. In Studie 1 werd gekeken naar de individuele prestatie tijdens het NKIR. Tijdens dit 

evenement is heel veel publiek aanwezig, krijgt alleen de winnaar een prijs en individueel alle 

aandacht en zegt winnen ook daadwerkelijk iets over de kwaliteit van de winnende roeiers: ze 

zijn nationaal kampioen. Het NKIR voldoet als prestatiesituatie dus aan alle voorwaarden van 

perceived self-enhancement opportunity Roeien is een teamsport waarin niet aan al die 

voorwaarden kan worden voldaan: om goed te presteren moeten roeiers exact hetzelfde doen 

en individueel opvallen is in roeien eerder negatief dan positief. Er bestaan teamsporten waarin 

de kans individueel positief op te vallen veel groter is en de perceived self-enhancement 

opportunity dus mogelijk ook een grotere rol speelt. Hierbij is te denken aan een sport als 

voetbal waarbij een aanvaller na een doelpunt alle positieve aandacht individueel krijgt. Of er 

onder meer ervaren sporters sterkere verbanden worden gevonden op individueel niveau en of 

er verschillen bestaan tussen verschillende teamsporten in prestatie op teamniveau zijn zaken 

die in vervolgonderzoek bekeken moeten worden. 

Het narcisme van de coach. Uit het huidige onderzoek blijkt dat het narcisme van de 

coach een positieve invloed heeft op de individuele prestatie. Voor deze positieve relatie zijn 

meerdere verklaringen. Het kan dat coaches genoegdoening van de eigen ambities halen uit het 

goed presteren van hun sporters (narcissistic extension, Hanna, 1993). Narcistische coaches 

zouden dan een prestatiesituatie ook ervaren als een kans om positief op te vallen en er daarom 
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alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun sporters goed presteren wat een positieve invloed 

heeft op de individuele prestatie van hun sporter. Verder kan de positieve invloed van het 

narcisme van de coaches verklaard worden door de mate waarin deze hoog scoren op initiating 

structure. Wanneer coaches hier hoog op scoren hebben ze een verlangen te laten zien dat ze 

superieur zijn en willen ze uitdagende doelen bereiken (Brummelman, Thomaes & Sedikides, 

2016). Daarnaast hebben ze een grootse visie en zijn ze dominant en charismatisch (Rosenthal 

& Pittinsky, 2006; Galvin, Waldman & Balthazard, 2010). Initiating structure is positief 

gerelateerd aan de prestatie (Judge, Piccollo & Ilies, 2004). Hoewel met voorgaande 

onderbouwd kan worden dat het narcisme van de coach een positieve invloed heeft op de 

prestatie, kan ook gepleit worden voor redenen voor het niet vinden van een negatieve invloed. 

Zo was de gemiddelde tijd die roeiers met hun coaches samenwerkten vrij kort. Vanuit de 

theorie achter de emerging en enduring zone (Campbell & Campbell, 2009) kan gesteld worden 

dat de roeiers in huidig onderzoek nog niet lang genoeg met hun coach waren en dus nog in de 

emerging zone zaten, waarin het narcisme van de coach een positieve invloed heeft op de 

prestatie. Zouden de sporters langer met hun coach zijn dan is het mogelijk dat ze in de enduring 

zone terecht komen en er andere effecten worden gevonden van het narcisme van de coach.  

Waar het niveau van narcisme van de coach een positieve invloed had op de individuele 

prestatie, heeft het geen invloed op de teamprestatie. In het huidige onderzoek werd gehint naar 

het feit dat teamsituaties veel complexer zijn dan situaties met één atleet (Studie 3), wat de 

verschillende bevindingen kan verklaren. Allereerst is het voor een coach makkelijker te zorgen 

dat alles perfect geregeld is (materiaal, trainingen, wedstrijdvoorbereiding) wanneer er maar 

één sporter is waarvoor dit geregeld moet worden dan wanneer dit voor een heel team moet. 

Daarbij komt dat teamsituaties niet alleen materieel gezien complexer zijn, maar ook sociaal 

(Studie 3). Narcistische leiders worden vaak gekenmerkt door een gebrek aan empathie (Judge, 

Piccolo & Kosalka, 2009). Empathie wordt gedefinieerd als de vaardigheid de emotionele staat 
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van een ander te begrijpen en je erin te kunnen verplaatsen (Cohen & Strayer, 1996). Op 

individueel niveau kunnen coach en sporter dit mogelijk makkelijker oplossen, zeker wanneer 

ze op elkaar lijken. Jezelf in een ander verplaatsen en compassie tonen is eenvoudiger wanneer 

je op elkaar lijkt (McKeever, 2015; Oveis, Horberg & Keltner, 2010) en op elkaar lijken hangt 

samen met het hebben van een goede en effectieve relatie (Studie 1). Om een team goed te 

kunnen coachen en flexibel te kunnen zijn in het toepassen van verschillende stijlen (Studie 3) 

lijkt empathie een noodzakelijke eigenschap en daarmee een verklaring voor het niet vinden 

van een relatie tussen narcisme van de coach en teamprestatie.  

In de exploratieve analyses van Studie 1 werd gevonden dat de ervaren gelijkheid tussen 

roeier en coach sterk positief samenhangt met de kwaliteit van de relatie. Daarnaast werd 

gevonden dat roeiers die hoog scoorden op narcisme hun coach als hoger op narcisme 

beoordeelden. Een interactie tussen het niveau van narcisme van de roeier en de coach en een 

invloed daarvan op de prestatie werd echter in het huidige onderzoek niet gevonden. Verder 

bleek een goede relatie tussen roeier en coach (LMX) geen invloed te hebben op zowel de 

individuele als de teamprestatie. Dit laatste komt mogelijk door de korte tijd die veel roeiers op 

het moment van het onderzoek met hun coach samen werkten. Een goede relatie leidt tot betere 

prestaties, onder andere vanwege meer vertrouwen en tevredenheid (Martin, Guillaume, 

Thomas, Lee & Epitropaki, 2016). Dit zijn zaken die wellicht op langere termijn meer tot uiting 

komen en dan pas invloed hebben op de prestatie.  

In toekomstig onderzoek moet meer duidelijkheid verkregen worden over de invloed 

van de coach op de prestaties van de sporters. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 

zojuist besproken beperkingen uit het huidige onderzoek. Zo moet de invloed van tijd met de 

coach worden onderzocht door te kijken naar sporters en coaches die al langer samenwerken 

zodat deze bevindingen vergeleken kunnen worden met de huidige bevindingen waarin roeiers 

bekeken zijn die over het algemeen nog niet lang met hun coach samenwerken. Van narcisme 
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wordt op de lange termijn een negatief effect op de prestatie verwacht. Daar staat tegenover dat 

het opbouwen van een goede relatie (LMX) die leidt tot beter presteren tijd kost. Of en hoe 

voorgaande samengaan moet in vervolgonderzoek worden bekeken. Daarnaast kan in 

toekomstig onderzoek empathisch vermogen worden meegenomen om de invloed hiervan 

verder te onderzoeken. Verder is het belangrijk een groter aantal coaches in de deelnemerspoule 

te hebben. Hoewel eerder onderzoek laat zien dat volgers goed in staat zijn het narcisme van 

hun leiders vast te stellen (Buffardi & Campbell, 2008), is het interessant de eigen percepties 

van de coaches te vragen om naar de invloed hiervan te kunnen kijken en om deze goed te 

kunnen vergelijken met de percepties van de sporters. 

Narcisme en teamprestatie. Er blijkt geen curvilineaire relatie tussen niveau van 

narcisme binnen het team en teamprestatie te zijn, maar een lineaire negatieve relatie. Een 

mogelijke verklaring kan wederom gevonden worden in het niveau van de roeiers. Het kan goed 

zijn dat dit niveau invloed heeft op de relatie en er bij meer ervaren roeiers wel een curvilineair 

effect, of zelfs een lineair positief effect kan worden gevonden. Enerzijds kan het dat er door 

sporters op hoger niveau anders getraind wordt. Waar competitie in een team vol beginners 

wellicht slechts leidt tot acties die de prestatie niet ten goede komen (denk bijvoorbeeld aan 

verkeerd uitgevoerde krachttrainingen, een heel andere technische uitvoering om harder 

proberen te gaan), kan het er op hoger niveau wellicht wel toe leiden dat het team als geheel 

beter presteert. Zo is het goed voor te stellen dat een narcistische roeier die ziet dat een 

teamgenoot de krachttrainingen met meer gewicht uitvoert, zichzelf op de juiste manier gaat 

trainen en pushen om dit ook te kunnen. Dit zorgt ervoor dat de roeier in kwestie sterker wordt, 

wat logischerwijs een positieve invloed op de teamprestatie zal hebben. Anderzijds is het 

mogelijk dat teamgenoten narcistische gedragingen van andere teamgenoten accepteren omdat 

ze weten wat ze aan deze teamgenoten hebben: het feit dat ze op hoog niveau presteren maakt 

dat ze zich al hebben bewezen. Deze acceptatie voorkomt het verlies aan coördinatie dat 
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verwacht wordt wanneer teamgenoten zich aan elkaar gaan storen en zou er wellicht zelfs toe 

kunnen leiden dat het niveau van narcisme in een team een positief effect heeft op de 

teamprestatie. Dit zou betekenen dat hoe hoger het gemiddelde niveau van narcisme binnen het 

team is, hoe beter de teamprestatie. Deze redeneringen leiden tot de volgende proposities: 1) 

Het niveau van de sporter modereert de relatie tussen competitie en prestatie: competitie door 

narcisme binnen een team leidt alleen tot een betere prestatie wanneer atleten op hoog niveau 

presteren en 2) De relatie tussen narcisme en verlies van coördinatie wordt gemodereerd door 

acceptatie van het gedrag van narcistische atleten: doordat narcistische roeiers op hoog niveau 

zich al bewezen hebben kan acceptatie van de gedragingen door teamgenoten plaatsvinden wat 

het effect van narcisme op verlies van coördinatie kan wegnemen. In vervolgonderzoek zullen 

deze proposities moeten worden getest. Dit kan met eenzelfde soort onderzoek als het huidige, 

waarbij het verschil is dat de deelnemers op hoger niveau presteren en waarbij competitie en 

coördinatie binnen het team expliciet worden getest.  

Een andere reden voor het niet vinden van de curvilineaire relatie in het huidige 

onderzoek kan zijn dat de literatuur waarop deze hypothese was gebaseerd bestond uit 

onderzoek naar creativiteit. Het gemiddelde niveau van narcisme in een team heeft een 

curvilineaire relatie met creatieve prestatie (Goncalo, Flynn & Kim, 2010). Volgens de auteurs 

kan dit verklaard worden door de competitie die een bepaald niveau van narcisme met zich 

meebrengt. Competitie tussen narcistische groepsleden kan ertoe leiden dat er nieuwe 

informatiebronnen worden ontdekt die gebruikt kunnen worden om nieuwe ideeën te genereren 

(De Dreu, Nijstad & Van Knippenberg, 2008), maar te veel competitie kan zorgen voor een 

gebrek aan coördinatie en daardoor een mindere prestatie (Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 

2006). Een creatieve prestatie is goed wanneer er veel verschillende en afwijkende ideeën 

worden bedacht. Roeiers in een team kunnen echter pas goed presteren als team wanneer ze 

allemaal exact hetzelfde doen.  
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De definitie van een goede prestatie lijkt in deze twee contexten te verschillen. 

Daarnaast is er een mogelijk verschil in de aard van de competitie. Competitie kan gezien 

worden als een gevolg van conflict. In het huidige onderzoek werd gevonden dat de variatie in 

niveau van narcisme binnen het team net als het gemiddelde niveau van narcisme een negatief 

lineair effect op de teamprestatie had: hoe meer de roeiers verschillen in niveau van narcisme, 

hoe slechter ze als team presteren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er conflicten 

ontstaan wanneer er te veel verschillen zijn binnen het team. In het huidige onderzoek werd 

geen effect van variatie in niveau van narcisme binnen het team gevonden op de mate van 

conflict. Echter, het aantal teams waarin genoeg deelnemers zaten om de variatie te berekenen 

was klein waardoor deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Het is goed 

mogelijk dat een invloed van variatie in niveau van narcisme op de mate van conflict in 

toekomstig onderzoek met meer deelnemers per team wel wordt gevonden. Het is daarom 

interessant na te denken over de invloed die conflict op de teamprestatie kan hebben. In de 

literatuur wordt conflict vaak opgedeeld in twee typen: taakconflict en relatieconflict. Bij 

taakconflict gaat het onder andere om conflicten over de verdeling van bronnen, over 

procedures waarmee gewerkt wordt en over het interpreteren van feiten. Voorbeelden van 

relatieconflicten zijn conflicten over persoonlijke smaak, verschil in waarden en verschil in 

interpersoonlijke stijl (Jehn, 1994). Uit onderzoek blijkt dat relatieconflicten ontstaan wanneer 

teamleden zich bewust worden van verschillen en onverenigbare wensen (Jehn & Mannix, 

2001) en ze onderling niet goed bij elkaar passen (Weingart & Jehn, 2000). De competitie bij 

creatieve taken gaat vaak over de taak zelf: wie heeft er al meer gezegd en wat klopt er wel en 

niet van wat er gezegd is. Dit doet vermoeden dat bij creatieve taken vooral taakconflict een rol 

speelt. Competitie ontstaan door narcisme binnen een sportteam valt eerder onder 

relatieconflict: de teamgenoten kunnen minder goed met elkaar opschieten vanwege verschillen 

in persoonlijkheid en gedrag en gaan zich aan elkaar storen. Vaak wordt gevonden dat de twee 



75 
 

typen conflict een verschillende invloed hebben op prestatie (Langfred & Moye, 2014), waarbij 

relatieconflict vrijwel altijd negatief gerelateerd is aan de prestatie, terwijl taakconflict ook 

geregeld positieve effecten heeft (De Wit, Greer & Jehn, 2012). Vanwege de verschillen in 

definitie van een goede prestatie en type conflict in beide contexten is het goed mogelijk dat de 

invloed van competitie op creatieve prestatie anders is dan die op de roeiprestatie is. De context 

verklaart in dat geval waarom er geen curvilineaire relatie is gevonden.  

De suggestie dat niveau van de roeier een rol speelt is te combineren met de mogelijke 

invloed van context op de bevindingen. Zo lijkt het er in de redenatie rondom de invloed van 

niveau van de roeier op dat de competitie op hoger niveau meer op taakniveau plaatsvindt. De 

roeiers gaan harder trainen (taak) om beter te kunnen roeien dan de teamgenoten. Daarnaast 

speelt de complexiteit van de taak een rol. Hoe complexer een taak, hoe slechter conflict is voor 

de prestatie. Dat betekent dat conflict een minder negatieve of misschien zelfs positieve invloed 

heeft op de prestatie bij niet complexe taken (De Dreu & Weingart, 2003). Hoe hoger het niveau 

van de roeier, hoe meer ervaring deze heeft en hoe minder complex de uit te voeren taak. Niveau 

van de roeier hangt dus mogelijk samen met zowel complexiteit van de taak als met het type 

conflict. Voor goede roeiers is de taak minder complex dan voor beginnende roeiers en vindt 

wellicht meer taakconflict plaats dan relatieconflict. Van taakconflict is, zeker in combinatie 

met een lage taakcomplexiteit, de kans groter dat het geen negatieve invloed heeft op de 

prestatie (De Dreu & Weingart, 2003). In toekomstig onderzoek kan onderzocht worden wat de 

invloed is van het niveau van de roeier op het type conflict en de complexiteit van de taak. 

Vervolgens kan de relatie tussen conflict en prestatie worden getest, waarbij complexiteit en 

niveau van de roeier wordt meegenomen. Omdat in veel eerder onderzoek vooral in de 

organisatiecontext en naar creativiteit is gekeken, is het interessant in vervolgonderzoek dieper 

in te gaan op het type competitie en conflict dat optreedt in de sportcontext. Daarbij kan gekeken 

worden hoe de sportcontext verschilt van de tot nu toe onderzochte contexten. Hierbij kunnen 
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naast eerdergenoemde proposities de volgende proposities worden onderzocht. 3) Het niveau 

van de sporter heeft invloed op het type conflict: hoe hoger het niveau van de sporter, hoe vaker 

er taakconflict optreedt en hoe minder relatieconflict. 4) Het niveau van de sporter heeft invloed 

op de waargenomen complexiteit van de taak: hoe hoger het niveau van de sporter, hoe lager 

de waargenomen complexiteit van de taak. 5) Taakconflict leidt in de sportcontext tot een betere 

teamprestatie wanneer de complexiteit van de taak laag is: sporters gaan harder trainen wanneer 

gedacht wordt dat dat effect heeft (de taak is niet complex) en dit draagt bij aan een betere 

teamprestatie.   

 

Limitaties 

 Hoewel het huidige onderzoek een heel rijk databestand heeft opgeleverd, moet 

rekening gehouden worden met het feit dat een veldonderzoek betreft en daarmee niet optimaal 

gecontroleerd is als in een experiment. In elke studie is gepoogd zoveel als mogelijk te 

controleren. Zo is er in Studie 1 bewust voor gekozen te kijken naar individuele prestaties bij 

een indoor roeiwedstrijd. Hier spelen factoren als weer en teamgenoten geen rol. Daarnaast is 

er in Studie 2 voor gekozen om niet de eindtijd maar de proportionele ranking mee te nemen 

als prestatiemaat, omdat deze laatste meer gecontroleerd bleek. Echter, ook deze maat is niet 

volledig gecontroleerd en wordt mogelijk beïnvloed door bijvoorbeeld tijdstip van de dag, type 

wedstrijd (voorwedstrijd of finale) en het aantal deelnemers in het veld. Het feit dat Studie 1 en 

2 veldonderzoeken waren kan verklaren dat niet alle verwachte relaties zijn gevonden. Het is 

echter onmogelijk voor alles dat invloed zou kunnen hebben te controleren. Wel zijn in huidig 

onderzoek bevindingen verkregen die toekomstige onderzoeksrichtingen kunnen inspireren en 

een idee geven van de variabelen waarvoor gecontroleerd kan worden. Deze zijn eerder in meer 

detail besproken. 
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 De respons ratio’s waren in huidig onderzoek aan de lage kant. Getest is of deelnemers 

die de vragenlijst volledig invulden op belangrijke variabelen verschilden van deelnemers die 

de vragenlijst niet volledig ingevuld hadden en dit bleek niet het geval. Het is wel mogelijk dat 

er een non-respons bias bestaat, waarbij de roeiers die deelnamen aan het huidige onderzoek 

verschilden van de roeiers die niet aan het onderzoek deelnamen. Dit zou betekenen dat het 

sample van het huidige onderzoek geen representatief sample is voor de roeierspopulatie als 

geheel. Replicatie van het huidige onderzoek met een ander sample kan hierover meer 

duidelijkheid geven.  

 In de coaches- en stuurtjespoule was het aantal deelnemers erg laag, wat een lage power 

oplevert. Door een lage power kunnen verbanden die wel bestaan lastiger gevonden worden. 

Het is mogelijk dat met een hogere power door meer deelnemers de verwachte relaties tussen 

coaches en roeiers wel gevonden kunnen worden. Een ander kenmerk van de deelnemerspoule 

dat de resultaten kan hebben vertekend is het feit dat er een grote variatie bestond in het aantal 

deelnemers per team. In sommige gevallen deed bijna het volledige team mee aan het onderzoek 

waar in andere gevallen slechts één van de acht roeiers uit een boot deelnam. Om in toekomstig 

onderzoek meer coaches en stuurtjes te kunnen werven en meer deelnemers per team te hebben, 

worden twee adviezen gegeven. Enerzijds moet er meer reclame gemaakt worden voor het 

onderzoek. Anderzijds kan de responsratio worden vergroot door aanpassingen te doen aan de 

vragenlijst. De in het huidige onderzoek gebruikte vragenlijst was erg lang, wat als vervelend 

kon worden ervaren. Op basis van de bevindingen uit het huidige onderzoek kan in toekomstig 

onderzoek gefocust worden op de belangrijkste variabelen en kan de vragenlijst korter en 

daarmee aantrekkelijker worden gemaakt.  

Een laatste kanttekening is het feit dat het huidige onderzoek cross-sectioneel van aard 

was, wat het lastig maakt causaliteit vast te stellen. In het huidige onderzoek is geprobeerd hier 

zoveel mogelijk rekening mee te houden. Zo is er op meerdere momenten gemeten, wat een 
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duidelijkere indruk geeft van de relatie over tijd en daarmee over de causaliteit. Daarnaast is in 

het onderzoek gekeken naar de invloed van persoonlijkheid op de prestatie. Hoewel het 

mogelijk is dat een goede prestatie ervoor kan zorgen dat sporters zichzelf beter gaan vinden 

en de score op vragenlijsten die narcisme meten daardoor hoger uitvallen, is het vaker het geval 

dat persoonlijkheid de voorspellende factor is omdat dit meer vaststaat. In experimenteel 

onderzoek is gevonden dat narcisme de prestatie beïnvloedt en niet andersom (Wallace & 

Baumeister, 2002).  

 

Sterke punten 

 Het databestand dat met het huidige onderzoek in drie Studies is verkregen is 

buitengewoon rijk. Het bevat informatie over een groot aantal persoonlijkheidstrekken, 

waaronder natuurlijk narcisme, en bevat daarnaast veel informatie over verschillende teams. 

Omdat teamprestatiedata verkregen zijn over vier verschillende wedstrijdweekenden is zelfs 

oriënterend longitudinaal onderzoek een optie. Hiermee zijn eventuele trends in prestatie 

mogelijk vast te stellen, wat informatie oplevert waarop toekomstig onderzoek hypotheses en 

voorspellingen kan baseren. Ook biedt het databestand een basis voor longitudinaal onderzoek 

op individueel niveau. Dit jaar kan voor het NKIR dezelfde vragenlijst worden afgenomen als 

bij het NKIR in 2015 en wanneer deze aangevuld wordt met de prestatiedata omvat het 

databestand informatie over persoonlijkheidseigenschappen en individuele prestatie in zowel 

2015 als 2016. Dit is onder andere interessant voor onderzoek naar de relatie tussen coach en 

roeier. 

 Dat in het huidige onderzoek een kwalitatieve studie is meegenomen, maakt het extra 

sterk. Door het toevoegen van deze studie konden gaten in de kwantitatieve data worden 

opgevuld, konden de data worden verrijkt en was het mogelijk suggesties voor toekomstig 

onderzoek te onderbouwen en interessante onderzoeksrichtingen aan te geven. 
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Praktische implicaties 

 De bevindingen uit het huidige onderzoek leveren in combinatie met de theorie die werd 

gebruikt om deze bevindingen te onderbouwen een aantal implicaties op. Narcistische roeiers 

moeten daadwerkelijk goed zijn om in elke situatie goed te kunnen presteren. Vooral in 

teamsituaties is het mogelijk dat roeiers die hoog scoren op narcisme alleen positief kunnen 

bijdragen aan de teamprestatie wanneer hun gedrag geaccepteerd wordt en ze op de juiste 

manier met competitie omgaan. Coaches moeten flexibel kunnen zijn en over goede sociale 

vaardigheden beschikken wanneer ze teams coachen. Coachen ze een individuele roeier, dan 

zorgt een hoge score op narcisme voor een goede prestatie. De persoonlijkheid van zowel roeier 

als coach speelt dus een belangrijke rol in de prestatie. Het is voor selectie-instanties dan ook 

van groot belang dat er meer op persoonlijkheid wordt gefocust. Ondanks dat de persoonlijkheid 

van sporters soms wordt meegenomen of er in ieder geval wordt beweerd dat dit gebeurt (Studie 

3), geschiedt selectie nog steeds vaak puur op fysieke kenmerken. 

Persoonlijkheidseigenschappen zijn in de sport nog steeds onderbelicht en hier moet 

verandering in komen. Huidig onderzoek zet een stap in de goede richting. Toekomstig 

onderzoek waarin het huidige onderzoek gerepliceerd wordt en ook naar andere 

persoonlijkheidseigenschappen gekeken wordt kan bijdragen aan duidelijke aanbevelingen 

voor selecties op basis van persoonlijkheid waarmee deze eigenschappen de aandacht krijgen 

die ze verdienen. 

 

Conclusie 

Narcisme wordt nog steeds vaak als een negatieve eigenschap gezien: personen die 

zichzelf erg goed vinden zijn niet populair omdat ze gemeen en arrogant overkomen. Huidig 

onderzoek voegt daaraan toe dat narcisme in de roeisport op teamniveau leidt tot een slechtere 

prestatie. Op individueel niveau blijkt echter dat zowel een hoog niveau van narcisme van de 
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coach als een hoog niveau van narcisme van de roeier tot een betere prestatie leidt. Kanttekening 

hierbij is dat je als sporter waarschijnlijk ook daadwerkelijk redelijk goed moet zijn wil 

narcisme tot een goede prestatie leiden. Narcisme is dus zeker niet alleen maar slecht: als je 

snel bent ga je nog sneller als je denkt dat je beter bent. Je moet gewoon niemand anders 

meenemen.  
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Appendix I: Coderingschema interviews Studie 3 met verbatim voorbeelden 

Macrocode Microcode Data uit de interviews en notities Extra opmerkingen/aanvullingen 

Persoonlijkheid 

roeier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisme en 

positiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Driekwart van de tijd ben je onzeker hoe het gaat. Dat 

hoort erbij. Want roeien gaat driekwart van de tijd niet 

lekker, kwart van de tijd wel. En al die tijd dat het niet 

lekker gaat moet je constructief blijven, elkaar blijven 

steunen.” (S1) 

 

“Het is vrij snel duidelijk of mensen gretig zijn, of ze het 

glas half vol of half leeg vinden. En dan is dat nog niet 

zaligmakend natuurlijk, maar half vol is wel prettig als je 

echt iets nastreeft.” (R1) 

 

“In ons eerste jaar joegen wij het veld genadeloos voor 

ons uit. Nou ja, het is daarna gewoon eigenlijk elk jaar 

Onzekerheidscontext 

 

 

Sociale steun – roeien in team 

 

 

 

 

 

 

 

Humor en zelfspot – neem jezelf niet te 

serieus 
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Focus 

 

 

 

 

een stapje beter geworden en als je dat maar lang genoeg 

blijft doen dan word je vanzelf goed.” (R2) 

 

“Ik had nooit het gevoel van: ‘Oké ik ga naar het WK’, 

maar ik had wel het gevoel van: ‘Ik kan denk ik net iets 

harder ergometeren dan die jongen die naast me zit’ en 

ik had ook het gevoel van: ‘Ik kan net iets harder skiffen 

dan die kerel’. En dat ja, als je dat maar lang genoeg 

vasthoudt, dan ben je er op een gegeven moment. Daar 

ben ik altijd van overtuigd gebleven.” (R2) 

 

“Het moment dat je websites gaat maken, dat is het 

moment dat je bergafwaarts gaat. Dan ben je niet bezig 

met vollebak roeien.” (C1) 

 

 

 

 

 

Zelfvertrouwen (performance approach 

motivatie, Elliot, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierigheid 

 

 

 

 

Egoïstisch en 

arrogant 

 

 

 

 

 

 

 

“Je moet nooit een voorschot nemen op je teleurstelling 

of op een afgang. Ga het eerst eens ontdekken, het is een 

soort nieuwsgierigheid. (…) Nu heb je het niet, dan moet 

je gaan proberen het te krijgen” (R1) 

 

“Op het moment dat jij zo goed op je eigen ding kan 

blijven focussen zonder afgeleid te worden en zelf ook 

vindt dat jij de  beste bent en dat iedereen voor jou opzij 

moet gaan. Op dat moment hoef je geen rekening te 

houden met anderen en ik denk zeker dat dat helpt.” (C1) 

 

“Alleen roeiers kennen roeifotografen. Roeiers kijken 

gewoon graag naar zichzelf denk ik.” (R2) 

 

“Het is niet onmenselijk wat ze doen, dat niet. De meeste 

jongens doen dat heel rustig, dan je vijfentwintig jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Narcisme 
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Intrinsieke 

motivatie  

 

 

 

 

 

 

Competitief 

 

 

 

 

Passie voor de 

sport 

naar zo’n belasting opbouwt. Maar ja, niet iedereen is 

even goed. Je hebt uiteindelijk toch een bepaalde mentale 

kracht nodig om jezelf helemaal de vernieling in te 

trappen.” (S1) 

 

“Het is echt iets van binnen. Soms ben je een beetje 

masochistisch bijna. Jezelf nog meer pijnigen.” (R1) 

 

“Nou ja, ik had heel erg dat ik altijd gewoon graag van 

andere mensen wilde winnen. (…) Ik ben ook altijd beter 

als ik naast mensen zit dan als ik in mijn eentje train.” 

(R2) 

 

“Nadat ik gestopt was dacht ik alleen maar: ‘Hoe heb ik 

ooit kunnen denken dat ik dat niet meer ga doen?’ Roeien 

is echt heel leuk.” (R1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance approach motivatie 
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Groepsprestatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Met roeien ben je extreem afhankelijk van elkaar. In de 

zin van, volgens mij is er geen sport, waarbij invallers 

zo’n grote impact hebben. Misschien wel. Maar het is zo 

groot. Je roeit gewoon met je acht en je reserve roeit 

nooit mee. Terwijl met voetbal heb je een team van 

tweeëntwintig en dat rouleert gewoon door, en volgens 

mij de meeste teamsporten hebben dat wel. ’t Is bij ons, 

het luistert op een bepaalde manier zó nauw die cohesie. 

Je moet als roeier in een team afhankelijk kunnen zijn.” 

(S1) 

 

“Ik kan het me heel goed voorstellen in een skiff, dat 

arrogantie helpt. Of narcisme. In een team is dat anders. 

Kijk, je kunt best buiten de boot naast je schoenen gaan 

lopen, als je in de boot maar in het gelid zit. Als je als 

 

Afhankelijkheidscontext: verschil roeien in 

team en individueel roeien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschil roeien in team en individueel roeien 

Narcisme 
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De coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid 

 

 

Coachingstijl 

 

 

roeier in het team altijd je eigen moment van shinen gaat 

pakken los van de rest dan ben je het grootste anker.” 

(C1)  

 

“Je kunt geen heel team vol ego’s hebben.” (R1) 

 

“Kijk het is niet dat je na 5 minuten spreken denkt: Wow 

ja dit is echt een skiffeur ofzo. Maar er zit wel echt een 

harde kop op zegmaar.”  

 

“Een goede coach moet zorgen dat alles voor zijn team 

wijkt. Zelf een beetje narcistisch zijn.” (C1) 

 

“Als je als coach met alles meebeweegt gaat dat niet 

werken. En op het moment dat je als coach zegt: ‘Dit is 

Verstoring van de coördinatie door negeren 

afhankelijkheid 

 

 

In een team moet je kunnen schikken 

 

 

 

Individuele roeiers zijn harder 

 

Narcisme, overtuiging 

 

 

Controlerend versus autonomie 

ondersteunend leiderschap 
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Effectiviteit 

 

 

 

het en zo moet het zijn en daar moet je je naar schikken’ 

ja, dan werkt het ook niet. Er is een tussenweg.” (C1) 

 

“Je moet als coach een beetje aanvoelen wat voor vlees 

je in de kuip hebt en hoe je daar mee om moet gaan. Je 

kunt zeggen: ‘Koppen dicht, we gaan het zo doen’ maar 

dan kunnen sporters ook zeggen van zoek het uit. Aan de 

andere kant kun je ook wel alleen maar ja en amen 

zeggen, maar dan kun je net zo goed niet meefietsen. Je 

moet een soort balans vinden, maar dat verschilt ook per 

team.” (R2) 

 

“Nou ja, uiteindelijk ben je geschikt als coach als je je 

team naar een medaille brengt.” (R1) 

 

 

 

 

Controlerend versus autonomie 

ondersteunend leiderschap 
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Stuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kijk, hoe meer je zelf geworsteld hebt met dingen, hoe 

meer je andermans worstelingen begrijpt natuurlijk. Dan 

kun je beter uitleggen.” (R2) 

 

“Ik heb een sturende taak. Dat is het allerbelangrijkste. 

Die schuit die moet rechtuit. De motiverende rol krijgt 

altijd heel veel aandacht, maar ik hoef echt niet aan te 

komen met: ‘Laat het nu maar zien hoor’, nee dat gaat 

vanzelf. Motiveren door informeren, zo kun je het zien.” 

(S1) 

 

“Het komt neer op een soort van complete finetuning. 

Dat ie echt zegt van: ‘Jij op drie probeer iets scherper in 

te pikken, en jij op zes probeer iets meer…’. Dat ie 

helemaal de boot zit te tweaken. Dat hele motivatie 

tijdens een race dat hoeft van mij echt niet.” (R2) 

Coach moet zelf ook roeiervaring hebben 

gehad. Coaches met roeitalent kunnen minder 

goed uitleggen. 

 

 

 

Relativeren: ik moet sturen, de motiverende 

rol is minder belangrijk dan hij wordt 

gemaakt.  
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Match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen roeiers 

onderling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen coach en 

roeier 

 

 

 

 

“Maar er was gewoon niet echt een.. het klopte qua team 

gewoon niet meer. Er was gezeik onderling en iedereen 

had ineens voor zichzelf een soort idee gekregen dat ze 

goed waren en dat ze wisten welke koers we op moesten 

en zo in plaats van dat er gewoon geluisterd werd naar 

wat er gevraagd werd en dat we gewoon allemaal als een 

machine werkten ging iedereen eigen dingen bedenken 

en dan gaat het mis. De neuzen stonden niet meer 

dezelfde kant op, op echt de kerndingen.” (R2) 

 

“Ik probeer me altijd naar het niveau te bewegen van 

waar de roeier praat. Je moet je roeiers kennen. Je moet 

alle kanten kunnen zien, helemaal als je team groter 

wordt. Dan moet je weten van: ‘Dat is een arrogante zak, 

dat is een beul, dat is een stille, dat is een extraverte, dat 

 

 

Conflicten 

Onafhankelijk gedrag 

Arrogantie in teamcontext 

 

 

Onafhankelijk gedrag 

 

 

 

Aanpassen aan de roeiers, kennis van het 

team. 
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Teamsfeer 

 

is een introverte’ dat moet je allemaal weten en die moet 

je allemaal op de wedstrijd tegelijkertijd zo strak hebben 

dat ze het met zijn allen gaan doen. Als coach moet je 

goed kunnen buigen, bedenken: ‘Met wie spreek ik nu en 

hoe moet ik me dan gedragen?’” (C1) 

 

“Ja coach X was veel meer een soort directief 

leidinggevende waar je naar moest luisteren terwijl 

coach Y meer de facilitator was die de mening van de 

sporters zelf heel belangrijk vond. Dat laatste past veel 

meer bij volwassen sporters, wij waren echt youngsters, 

dan moet je af  en toe gewoon ergens doorheen geholpen 

worden. Het is een wat wankel evenwicht.” (R1) 

 

“We hebben zo’n persoonlijkheidstest gedaan met dat 

rondje en al die kleurtjes. Nou, toen kwamen er zes van 

 

 

 

Flexibiliteit  

 

 

Controlerend 

 

Autonomie ondersteunend 
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Soorten roeien 

 

 

 

 

 

 

 

Studentenroeien 

versus toproeien 

 

 

 

de negen niet alleen op dezelfde plek, maar echt gewoon 

exact in hetzelfde hok van dat cirkeltje. Exact, identiek. 

En, natuurlijk, rood. Fel. (…) Dat heeft eindeloos 

conflicten opgeleverd. Een hele hoop van die felle rode 

snuiters die elkaar af en toe uitschelden. Maar daar ga je 

niet perse langzamer van.” (S1) 

 

“Er zijn ongetwijfeld verschillen. Ja natuurlijk wel. Maar 

ik weet niet of dat in andere sporten, of dat er op 

amateurniveau zo hard aan toe gaat zeg maar. 

Amateurniveau als bij ons het eerstejaarsroeien. Want 

het eerstejaarsroeien bij ons lijkt volgens mij praktisch 

op de eredivisie denk ik. Je traint zoveel en de druk die 

op die eerstejaarsteams ligt al, dat is echt niet niks hoor.” 

(S1) 

 

 

Extreme homogeniteit binnen de groep met 

betrekking tot persoonlijkheid 

Conflicten 

 

Geen negatieve invloed op prestatie 

 

 

 

Heftige trainingen en competitie 

 

 

Extreme druk 
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“Wij trainden op een gegeven moment alleen maar. Dan 

is het legitiem dat je niet meer aan sociale familiedingen 

deelneemt. In het studentenroeien wordt toch nog wel op 

meerdere fronten aan je getrokken. Tegen de tijd dat je 

die A-status hebt, heb je eigenlijk de pittigste investering 

ook wel gehad.” (R1) 

 

“Het (toproeien) is misschien iets individualistischer. Je 

zit er wel echt voor jezelf. Het is een soort overtreffende 

trap van studentenroeien denk ik. Want ook daar is 

iedereen erop gebrand om te winnen. Dat wordt gewoon 

wat meer nog.” (R2) 

Focus op roeien 

 

 

Aandacht spreiden 

 

 

 

 

 

 

Motivatie sterker 
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Appendix IIa: De Perceived Self-Enhancement Opportunity schaal gebruikt in Studie 1 

1. Een goede prestatie op het NKIR zorgt ervoor dat anderen mij bewonderen 

2. Een goede prestatie op het NKIR zorgt ervoor dat anderen respect voor mij hebben 

3. Op het NKIR kan ik me onderscheiden 

4. Een goede prestatie op het NKIR zorgt ervoor dat ik status krijg 

5. Op het NKIR kan ik mijn vaardigheden laten zien 

 

Appendix IIb: De Perceived Self-Enhancement Opportunity schaal gebruikt in Studie 2 

1. Een goede prestatie tijdens de races dit seizoen zorgt ervoor dat anderen mij 

bewonderen 

2. Een goede prestatie tijdens de races dit seizoen zorgt ervoor dat anderen respect voor 

mij hebben 

3. Tijdens de races dit seizoen kan ik me onderscheiden 

4. Een goede prestatie tijdens de races dit seizoen zorgt ervoor dat ik status krijg 

5. Tijdens de races dit seizoen kan ik mijn vaardigheden laten zien 

 

 

 

 


