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Samenvatting 
Het detecteren, identificeren en ontwikkeling van talent is een actueel thema, eensgezindheid en 

wetenschappelijke ondersteuning zijn tot nu toe echter nog te vaak het ontbrekend stuk van de puzzel. 

In deze scriptie worden een aantal vooraanstaande benaderingen van het omvangrijke begrip talent 

onder de loep genomen gevolgd door een kort overzicht van wat in de literatuur te vinden is aan 

prestatiebepalende factoren in de onderzochte sporten. Doel van deze studie is het bieden van 

wetenschappelijke ondersteuning in het zoeken naar talent door het bepalen van de mate waarin 

morfologische, fysieke of motorisch-coördinatieve tests uit een generieke testbatterij in staat zijn het 

verschil te maken tussen elite sporters uit een bepaalde sporttak en elite sporters uit andere 

sporttakken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de generieke testbatterij ontwikkeld door de 

vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van Universiteit Gent in het kader van het Vlaams 

Sportkompas. Gedurende drie opeenvolgende schooljaren werden van leerlingen uit alle Vlaamse 

topsportscholen data verzameld. De morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve tests met het 

grootste discriminerend effect werden aan de hand van drie stapsgewijze discriminantanalyses 

geselecteerd om nadien samengevoegd te worden in een globale discriminantanalyse. Uit de 

resultaten van deze analyses werden canonische correlatie, Wilks‟ lambda, p-waarde, verklaarde 

variantie en percentage juist- en verkeerdelijk geplaatsten gerapporteerd. Van alle uitgevoerde 

analyses konden echter enkel binnen de globale analyses voor 12-13 jarige mannelijke gymnasten, 

12-13 en 14-15 jarige vrouwelijke gymnasten, 16-17 jarige vrouwelijke atletiekbeoefenaars en 12-13, 

14-15 en 16-17 jarige voetballers tests geselecteerd worden die in staat waren een sterk onderscheid 

te maken tussen elite sporters binnen die sporttak en elite sporters van andere sporttakken. Er dient 

echter opgemerkt te worden dat bij verschillende analyses niet het vereiste aantal proefpersonen werd 

gehaald, waardoor slechts voor een beperkt aantal sporttakken en leeftijdsgroepen kwalitatieve 

analyses konden worden uitgevoerd. Het verder zetten van de dataverzameling is een must om in de 

toekomst kwalitatief onderzoek te verzekeren.  
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1 LITERATUURSTUDIE 

1.1 Definities 

1.1.1 Talent 

De term talent is niet in één algemeen geldende definitie te vatten, dit heeft te maken met de visie 

waarop men naar het begrip talent kijkt. Vanuit de nature-visie, waar we later in dit hoofdstuk dieper 

op ingaan, betekent talent bezitten zoveel als het bezit van een aangeboren vermogen dat genetisch 

bepaald is. Vanuit de nurture-visie, waar we ook nog op terugkomen, betekent talent een 

uitmuntendheid verworven doorheen de tijd door middel van gepaste trainingsmethoden en kansen in 

de juiste omgeving en omringd door de juiste personen (Booysen, 2007). Volgens Gagné en van 

Rossum (2006) vloeit talent voort uit begaafdheid. Begaafdheid slaat hierbij op een hoog aangeboren 

vermogen waardoor de persoon tot de beste 10% van zijn leeftijdscategorie behoort, deze 

begaafdheid groeit door de juiste training in de juiste omgeving uit tot een talent. Talent kan op zijn 

beurt worden gedefinieerd als het tot uiting komen van systematisch ontwikkelde en getrainde 

mogelijkheden waardoor de persoon tot de beste 10% van zijn leeftijdscategorie gaat behoren die 

dezelfde training gekregen hebben (Van Rossum en Gagné, 2006). Met deze visie gaven Gagné en 

van Rossum (2006) duidelijk aan dat het bezitten van een begaafdheid niet onmiddellijk leidt tot het 

neerzetten van uitzonderlijke prestaties, systematisch trainen in de juiste omgeving is minstens even 

belangrijk. 

1.1.2 Talentdetectie 

Talentdetectie werd door Williams en Reilly (2000) beschreven als de zoektocht naar personen die het 

potentieel bezitten om uit te blinken in een bepaalde sport, maar nog niet deelnemen aan die 

bepaalde sportbeoefening of nog bij de populatie beginners van die sport behoren.  

1.1.3 Talentidentificatie 

Naast het begrip talent is ook het begrip talentidentificatie onderhevig aan de visie waarop naar het 

begrip wordt gekeken. Het doel van talentidentificatie komt in de definitie van Williams en Reilly (2000) 

duidelijk naar voor. Zij definieerden talentidentificatie als het proces van herkennen van huidige 

deelnemers met het potentieel om  uit te groeien tot elite - atleten (Williams en Reilly, 2000). Naast het 

doel van talentidentificatie werd in vele studies ook het multidisciplinaire karakter van de sport en het 

groot aantal prestatiebepalende factoren sterk benadrukt. Dit groot aantal factoren maakt de 

talentidentificatie er niet eenvoudiger op. Booysen (2007) gaf in zijn doctoraatstudie volgende ruime 

definitie van talentidentificatie:  
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“Talentidentificatie kan gedefinieerd worden als 1) een objectieve, valide en betrouwbare observatie, 

meting en registratie van specifiek fysiologische, motorische, sportspecifieke, psychomotorische en 

mentale vaardigheden, eigenschappen en variabelen die zijn vastgesteld als de vereiste onderdelen 

voor succes in een sport, 2) met als doel de identificatie/selectie van personen die hogere niveaus of 

bekwaamheid vertonen in de prestaties op deze vaardigheden, eigenschappen en variabelen, 3) 

zowel in cross-sectionele als in longitudinale tijdsettings, 4) met als algemeen doelstelling een 

verantwoord en ethisch onderscheid te maken tussen getalenteerde en minder getalenteerde mensen 

in een bepaalde sport en dit onderscheid te behouden. Specifiek betekent dit: a) de personen die 

opgemerkt worden als geschikt voor die bepaalde sport onder toezicht plaatsen of b) het verplaatsen 

van de als ongeschikt bevonden personen naar de sport die hen het meest geschikt lijkt met als doel 

de verdere ontwikkeling en de toekomstige ontwikkeling van deze individuen ten behoeve van 

zichzelf, de ploeg, het land en de volledige samenleving” (Booysen, 2007).   

1.1.4 Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling werd door Vaeyens et al. (2008) en Booysen (2007) gedefinieerd als het voorzien 

van een optimale omgeving die mogelijk maakt dat getalenteerde personen hun potentieel optimaal 

kunnen ontplooien.  

1.1.5 Talentselectie 

Volgens Booysen (2007) betekent talentselectie meestal zoveel als zeer gerichte talentdetectie op 

korte termijn in functie van een wedstrijd of competitie. 

1.1.6 Nature versus Nurture 

Zoals eerder al werd aangegeven kan men in het kader van talentdetectie, -identificatie en –

ontwikkeling niet naast de begrippen nature en nurture kijken. Dit zijn de twee uitersten van een 

spectrum aan visies waarop men naar de begrippen inzake talent kan kijken. “Nature” staat daarin 

voor alle vaardigheden die een genetische oorsprong hebben waar tegenover “nurture” staat voor alle 

vaardigheden opgedaan door ervaring en omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld het aantal uren 

training, de coach, de ouders en de geboorteplaats. In de complementaire visie, waar Davids en Baker 

(2007) voor ijveren, neemt men aan dat sportprestaties niet enkel het gevolg zijn van de juiste 

omgevingsprikkels op het juiste moment evenmin als dat ze volledig genetisch bepaald zijn. Anders 

gezegd komt dit neer op het feit dat een genetisch voorbestemd persoon niet aan de top zal raken 

zonder de juiste trainingsprikkels en -omstandigheden en dat een iets minder “getalenteerd” persoon 

ook de top kan bereiken met hard werk en de juiste entourage (Davids en Baker,  2007).  

Doorheen de geschiedenis hield men er echter dikwijls een dualistische visie op na. Het was of nature, 

of nurture, maar niet de combinatie van beide. Denk hierbij aan de evolutietheorie van Darwin, waar 

genetische aanpassingen de oorzaak zijn van alle veranderingen in de evolutie, of de “tabula rasa” 

theorie van Locke, waar iedereen geboren wordt als een onbeschreven blad en de opleiding die men 

krijgt, bepaalt wie men later wordt. Zo beschreven Ericsson et al. (1993) in hun 10.000 uren-theorie 

dat eigenschappen die gepercipieerd worden als aangeboren talent naar hun mening eigenlijk het 

resultaat zijn van intensief oefenen voor ongeveer 10.000 uren of over een periode van 10 jaar (Simon 
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& Chase, 1971). Tot op heden zijn er echter ook (sport)wetenschappers die geloven dat de inter-

individuele prestatieverschillen in de sport louter en alleen te wijten zijn aan de impact van de genen. 

Deze wetenschappers geloven dat elite-atleten geboren worden en ze hun prestaties dus niet te 

danken hebben aan de gevolgde training of aan omgevingsfactoren. Deze denkwijze wordt de “single 

gene as magic bullet” filosofie genoemd (Davids en Baker, 2007).  

In de toekomst lijkt het voor deze wetenschappers logisch dat een trainer een genetisch profiel 

raadpleegt om na te gaan in welke discipline een atleet zal uitblinken, waar hij blessuregevoelig is, op 

welke trainingsprikkels hij het best zal reageren, enzovoort. Of dit er echter ooit komt is niet zeker, 

want naast een resem ethische obstakels kan men zich ook vragen stellen over de algemene, en 

praktische uitvoerbaarheid van deze theorie. Voor sportwetenschappers is het wel belangrijk  te weten 

hoe men tegenwoordig omgaat met het nature-nurture debat, dit om het onderzoek naar bijvoorbeeld 

gentransfer in het juiste licht te kunnen bekijken en bespreken. 

 

1.2 Basismodellen 
Op de dag van vandaag is er nog steeds geen enkel model dat het complexe concept van 

talentidentificatie en –ontwikkeling volledig kan vatten. De voorspellende waarde, de validiteit en 

bruikbaarheid van de bestaande modellen worden in vraag gesteld (Vaeyens et al., 2008). 

Desondanks worden de modellen door federaties en clubs veelvuldig gebruikt om talentvolle sporters 

op een jonge leeftijd op te sporen, in de overtuiging dat de talentontwikkelingsprogramma‟s vroeger 

opgestart kunnen worden.  

Hieronder volgt de beschrijving van een aantal veelvuldig gebruikte talentidentificatie- talentdetectie- 

en/of talentontwikkelingsprogramma‟s, ontwikkeld in de laatste twintig jaar. Vooreerst is het echter 

handig om de samenhang tussen talentdetectie, -identificatie, -ontwikkeling en -selectie te kaderen. 

Dit kan aan de hand van het model van Williams & Reilly (2000). Het originele model maakt duidelijk 

dat het om een blijvend proces gaat, waarbij ontwikkeling, identificatie, bevestiging en selectie elkaar 

blijvend opvolgen. Wolstencroft (2002) maakte een 

lineaire voorstelling van het model, waardoor de 

initiële volgorde wel duidelijker werd, maar er geen 

aanwijzing was naar het feit dat het om een blijvend 

proces gaat, waarbij men steeds verder kan 

ontwikkelen en waarbij identificatie of selectie 

meermaals kunnen plaatsvinden op verschillende 

prestatieniveaus. Op basis van onderzoek door UK 

Sport kon recent ook “talentbevestiging” aan het 

model (Figuur 1-1) worden toegevoegd, wat op zich 

staat voor het longitudinaal goed blijven presteren op 

tests die talent onderzoeken (Vaeyens et al, 2008).  

  

Figuur 1-1. Hoofdstadia in talentidentificatie en –
ontwikkelingsproces.  
(Williams & Reilly, 2000, aangepast  
door Vaeyens et al., 2008) 
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1.2.1 Het theoretisch model van Bloom (1985) 

Eén der basismodellen in het kader van talent werd ontwikkeld door Bloom (1985) (Figuur 1-2). Uit 

werken van Régnier (1993), Booysen (2007), Côté (2007) en van Rossum (2009) blijkt dat Bloom zijn 

model baseerde op interviews met getalenteerden in verschillende gebieden: kunst, wetenschap en 

sport. Op basis van gemeenschappelijke patronen uit de interviews ontwikkelde Bloom een model met 

drie stadia die men doorliep op weg naar de top: „the early years‟, „the middle years‟ en „the later 

years‟, later door anderen overgenomen als „initiation phase‟,  „development phase‟ en „perfection 

phase‟. (Régnier, 1993; Côté, 1999; van Rossum, 2009). Deze fasen worden door Bloom niet 

gekoppeld aan vaste leeftijden. 

Daar naast het talentvolle kind ook de 

ouders en de coach/leerkracht zeer 

bepalend zijn voor ontwikkeling van 

talent werden ook deze geïnterviewd. 

Bloom beschreef in zijn model aldus 

de eigenschappen die atleet, ouder en 

coach moeten bezitten tijdens elke 

fase op weg naar de top. In kader van 

talentidentificatie of –selectie kunnen 

dit ook eigenschappen zijn waarop 

men de aandacht kan vestigen.  

Van Rossum reageerde op Blooms 

model door te stellen dat naast de rol 

van atleet, ouder en coach ook de rol 

van vrienden en leeftijdsgenoten belangrijk is en dus in het model ontbrak. Sporters hebben nood aan 

sparringpartners en/of teamgenoten, en deze blijken ook van grote invloed op het prestatievermogen. 

(van Rossum, 2009).  

Een interessant gegeven in de richting van trainingshistoriek is het volgende. Van Rossum (2009) gaf 

in dit werk de resultaten weer van een Engelse studie (English Sports Council, 1998) waar men via 

een vragenlijst kon nagaan op welke leeftijd 924 huidige elite-atleten zich doorheen hun loopbaan in 

elk van Blooms fasen bevonden. Op figuur 1-3 worden deze resultaten weergegeven. „Participation‟ 

staat voor de eerste „initiatiefase‟, „performance‟ staat voor „ontwikkelingsfase‟ en „excellence‟ staat 

voor de „perfectiefase‟. 

Figuur 1-2. Eigenschappen van talentvolle spellers, hun ouders en 
coach doorheen de verschillende fasen van hun carrière.  
(Bloom, 1985 uit Régnier et al., 1993) 
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Uit deze figuur kan opgemaakt worden dat zwemmen, judo en zeilen sporten zijn waar de huidige elite 

vroeg voor specialiseerde; voor wielrennen, roeien en vrouwenrugby specialiseerde men pas later. Op 

basis daarvan zou men kunnen besluiten dat zwemmen en judo vroeg-specialisatie sporten zijn, terwijl 

wielrennen en roeien eerder laat-specialisatie sporten zijn. Voor rugby zouden we dit besluit niet 

durven trekken daar het verschil tussen mannen- en vrouwenrugby zeer groot is. We vermoeden dat 

dit eerder te wijten is aan de populariteit van de sport.  

 

1.2.2 Het theoretisch model van Gagné (1993) 

Gagné schiep met zijn „Differentiated Model of Giftedness and Talent‟ of „DMGT‟ (1993) (Figuur 1-4) 

een duidelijk theoretisch kader rond talent. „Talent‟ is nog steeds een bijzonder complex gegeven, en 

eenduidigheid is er niet, doch Gagné probeerde begrippen als begaafdheid (giftedness) en talent 

duidelijk af te lijnen (Vaeyens, 2008). 

Het DMGT-model bestaat uit twee grote blokken. Enerzijds is er „begaafdheid‟, anderzijds is er ook 

„talent‟. Begaafdheid omvat het bezit en gebruik van natuurlijke mogelijkheden op minstens één 

domein, op zo‟n manier dat het individu daarin tot de 10% besten van zijn leeftijdsgroep behoort. Deze 

mogelijkheden zijn opgesplitst in vier categorieën: intellectueel, creatief, socio-affectief en 

sensomotorisch (Gagné, 2004). Talent daarentegen is het uitstekend beheersen van systematisch 

ontwikkelde en getrainde mogelijkheden om op minstens één vlak van het menselijk handelen te 

behoren tot de 10% besten, actief in dezelfde discipline (Gagné, 2004). 

Natuurlijke mogelijkheden of gaven zijn bij jonge kinderen makkelijker zichtbaar dan bij volwassenen 

omdat de invloed van de omgeving en reeds gekregen training kleiner is. Bij volwassen kunnen deze 

echter nog steeds bepaald worden aan de hand van de snelheid en het gemak waarmee ze nieuwe 

vaardigheden oppikken. Logisch is dat hoe sneller het leerproces verloopt, hoe meer gaven opgepikt 

kunnen worden (van Rossum & Gagné, 2005). Deze gaven worden vaak natuurtalent genoemd. Van 

Rossum en Gagné (2005) stelden ook dat natuurlijke mogelijkheden het basismateriaal vormen om 

talent te ontwikkelen. Iemand die niet begaafd is, zal nooit getalenteerd worden.

 

Figuur 1-3. Verdeling van elite-atleten overheen de verschillende fasen uit het model van Bloom.  

(English Sport Council, 1998 uit van Rossum, 2009) 
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Volgens van Rossum en Gagné (2005) zijn begaafdheid en talent ook normatieve begrippen, ze 

definiëren populaties die afwijken van de norm. Goede definities van normatieve concepten moeten 

duidelijk specificeren waarin een populatie verschilt van de norm, en wat dit betekent op prevalentie-

niveau. Binnen het DMGT worden deze grenzen vastgelegd op het 90
ste

 percentiel.  De keuze om de 

grens precies daar te leggen is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aldus Gagné na 

contact via e-mail, maar om een universele norm te bepalen. De 10% besten binnen het blok  

begaafdheid worden in het DMGT nog verder onderverdeeld: de 1% besten worden gematigd begaafd 

genoemd, de 0,1% besten zijn hoog begaafd, de 0,01% besten uitzonderlijk begaafd en de 0,001% 

besten worden als extreem begaafd bestempeld. Dezelfde opdeling wordt ook gemaakt bij de 10% 

beste binnen het blok talent. Om deze percenten om te zetten aantallen in de sport dient echter 

geweten te zijn hoeveel kinderen starten met trainen in een bepaalde sporttak, hoeveel er ook effectief 

aan competitie doen en hoeveel er eventueel doorstoten naar een hoger niveau (van Rossum & 

Gagné, 2005). 

Wanneer het model zelf onder de loep wordt genomen, kunnen zes componenten onderscheiden 

worden. Deze kunnen onderverdeeld worden in twee trio‟s. Het eerste beschrijft de kern van het 

talentontwikkelingsproces: de transformatie van de natuurlijke begaafdheid naar het hogere niveau 

van talent in specifieke vaardigheden, door middel van een lang proces van leren en oefenen. Het 

tweede trio bestaat uit katalysatoren. Zij kunnen het ontwikkelingsproces vereenvoudigen of eerder 

complexer maken.  De katalysatoren bestaan uit intrapersoonlijke factoren zoals motivatie, wilskracht 

en personaliteit,  omgevingsfactoren zoals omgeving, personen, ondernemingen en gebeurtenissen 

en ook het toeval is een bepalende factor. Deze heeft invloed op zowel de intrapersoonlijke-,  de 

omgevingsfactoren als de natuurlijke eigenschappen die een persoon bezit (Gagné 2004).

Figuur 1-4. The Differentiated Model of Giftedness and Talent (update uit Gagné, 2004) 
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1.2.3 Het theoretisch model van Côté (1999 - 2007) 

In navolging van Bloom beschreef Côté (1999) drie fasen van ontwikkeling, waarin hij vooral de rol van 

ouders beschreef. In de „sampling years‟ of „proefjaren‟, waar de sporters een leeftijd hebben van 6-13 

jaar, ijverde hij voor het beoefenen van verschillende sportactiviteiten. De rol van de ouders was hier 

om enerzijds leuke kansen tot deelname te creëren, met de nadruk op plezier en beleving. Anderzijds 

ware het ideaal om tijdens deze fase bij elk kind de specifieke bouwstenen of gaven te herkennen.  

Tijdens de „specialising years‟ of „specialisatiejaren‟ zou het proeven van diverse sporten moeten 

afnemen, waarbij het kind zich zou moeten beperken tot een tweetal sporten.  De sporters bereiken 

hier een leeftijd van 13-15 jaar, en vaak gaat de aandacht van ouders hier meer naar de 

schoolprestaties dan naar de sportprestaties. Andere eigenschappen van deze fase zijn: 1) ouders 

maken meer tijd en middelen vrij voor de sportinteresse van de kinderen, 2) ouders horen een 

groeiende interesse te tonen in de sportparticipatie van het kind, en 3) een positieve invloed van 

broers en zussen. De laatste fase start wanneer de sporters 15 jaar oud zijn. Tijdens deze „Investment 

Years‟ of „Investeringsjaren‟ focust de jonge sporter zich op het bereiken van een elite-niveau in een 

bepaalde sport. Hij wordt hierbij vaak geholpen door ouders, die alweer meer financieel investeren, 

helpen bij het oplossen en voorkomen van problemen, helpen omgaan met druk, etcetera. Tijdens 

deze fase kan jaloezie van broers en zussen contra-productief werken. 

Als reactie op Ericssons „deliberate practice‟-benadering (Ericsson et al., 1993; Ericsson en Charness, 

1994), die vooral gericht was op vroege specialisatie en waarbij het individueel herhaaldelijk inoefenen 

van vaardigheden op een gecontroleerde manier centraal stond,  ijverden Côté et al. (2007) voor een 

„deliberate play‟-benadering. Het gaat hier om een aanpak waarbij plezier centraal staat en waar 

afgestapt wordt van vaste regels. Deze aanpak zou leiden tot een minder grote drop out, welke door 

vele auteurs werd beschreven als gevolg van het eenzijdig en eentonig oefenen in „deliberate practice‟ 

(Wiersma, 2000; Wolstencroft, 2002; Baker, 2003; Côté et al., 2007). Bovendien maakten deze 

auteurs zich ook zorgen of kinderen zulke zware trainingen wel aankunnen, zowel op mentaal als op 

fysiek vlak . Tot slot gaven Wiersma (2000) en Wolstencroft (2002) nog aan dat een vroege 

specialisatie kan leiden tot een beperking van de algemene vaardigheden en algemene ontwikkeling 

met negatieve gevolgen voor het kind. Er wordt dus vanuit vele hoeken geijverd voor een vroege 

diversificatie-aanpak. 

In zijn Developmental Model of Sport Participation (Côté et al., 2007) (Figuur 1-5) zijn de stadia van 

ontwikkeling opgenomen die hij eerder beschreef, aangevuld met een recreatie- en vroege 

specialisatie benadering. 
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Het LTAD of Long-Term Athlete Development is een praktijkmodel ontwikkeld in dezelfde periode dan 

de ontwikkelingsfasen van Côté (1999). Het basisidee van ontwikkelaars Balyi et al. (2001) was ook 

zeer gelijklopend met wat Côté (1999) beschreef. Meerbepaald gaat het om een 

talentontwikkelingsmodel waarbij rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsstadium waarin de 

atleet zich bevindt. In het model wordt wel slechts in mindere mate rekening gehouden met de 

chronologische leeftijd en het daaraan verbonden voordeel van maturiteit.  

Balyi (2001) maakte in zijn model onderscheid tussen vroeg specialisatie sporten zoals bijvoorbeeld 

gymnastiek, tafeltennis, duiken en kunstschaatsen, en laat specialisatie sporten zoals atletiek, 

gevechtssporten en roeien. Het model bestaat uit verschillende fasen, die hieronder zullen worden 

besproken. Deze zijn echter enkel van toepassing voor laat specialisatie sporten. Voor vroeg 

specialisatie moet men proberen om al spelend zo snel mogelijk te starten aan fase vier.  

Balyi et al. (2001) beschreven dat de eerste fase “active start” wordt gekenmerkt door het kind dat 

bewegen als een spel ervaart. Hierin evolueren fundamentele bewegingen naar algemene motorische 

vaardigheden. In een volgende moet het aanleren van nieuwe vaardigheden als iets leuks worden 

ervaren. In deze fase zal het aanleren van bepaalde basisvaardigheden een grote rol spelen in de 

toekomstige sportparticipatie en kan er met spelvormen gewerkt worden aan snelheid, kracht, 

uithouding en coördinatie. In een derde fase leren kinderen trainen met als doel nieuwe 

sportvaardigheden aan te leren. Tijdens een vierde fase wordt er getraind om verder als atleet te 

ontwikkelen met als doel het aanleggen van een brede aerobe basis en het ontwikkelen van snelheid 

en kracht alsook het aanleren van  de basisvaardigheden van een specifieke sportdiscipline.  

Figuur 1-5. Developmental Model of Sport Participation (Côté, 2007) 
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Deze fase is de kritische fase van het model om het talent te ontwikkelen. Indien de nadruk hier 

namelijk te veel ligt op competitie kan dit leiden tot plateaus in prestatiecurven op latere leeftijd. 

Competitie is echter nodig om de atleten tot een hoger niveau te tillen. Bij de vijfde fase is het doel om 

te trainen in functie van wedstrijden. Tijdens deze fase wordt de fysieke voorbereiding geoptimaliseerd 

net als de specifieke opdrachten, afhankelijk van de positie van de atleet en de sportieve resultaten. 

De zesde fase heeft als doel om te trainen in functie van het winnen. Hier telt dus vooral het resultaat. 

Alle technische, tactische, mentale, persoonlijke en fysieke factoren worden volledig ingezet. De 

laatste fase, de “active life”-fase heeft als doel om te trainen in functie van een gezonde levensstijl. 

Deze fase houdt in dat de atleten de competitiesport achter zich laten en zich concentreren op het 

fysiek actief blijven. 

1.2.4 Het theoretisch model van Abbott & Collins (2003) 

Abbott en Collins (2003) wezen er in hun model (Figuur 1-6) op dat effectieve talentdetectie en  -

identificatie in sport een multifactoriële aanpak vereisen. Hun model is een combinatie van eerder 

beschreven modellen waaraan ze hun eigen bevindingen en bevindingen uit de literatuur koppelden.  

De auteurs streefden ernaar in talentontwikkelingsprogramma‟s alle factoren in acht te nemen, 

inclusief de psychologische factoren. De basis van hun model steunt op het feit dat getalenteerde 

personen hun potentieel enkel maximaal kunnen benutten wanneer er voldoende uitdagende 

ontwikkelingsvoorwaarden worden voorzien, de persoon in kwestie sterk gemotiveerd is en de 

leerstrategieën goed opneemt. Ze maakten in hun model een duidelijk onderscheid tussen 

talentidentificatie en –ontwikkeling. Daarenboven waren ze van mening dat de focus eerst op 

ontwikkeling van algemene en psychologische vaardigheden gericht moet zijn. Wanneer 

getalenteerde personen  zich echter verder ontwikkelen dient volgens hen de focus te verschuiven 

van potentieel-bepalende factoren naar prestatiebepalende factoren. Tijdens deze ontwikkeling 

zouden de sportspecifieke vaardigheden steeds belangrijker worden in het nadeel van de algemene 

vaardigheden. Psychologische vaardigheden blijven doorheen de ontwikkeling min of meer even 

belangrijk. Dit wordt grafisch weergegeven in het linkerdeel van onderstaande figuur 1-6.  

Het rechterdeel van figuur 1-6 is opgebouwd uit het model van Coté (1999). Abbott en Collins stelden 

dat psychologische vaardigheden en het kunnen toepassen ervan de overgang van de ene micro-

,meso- of macro- fase van ontwikkeling naar de andere vergemakkelijken. Volgens Abbott en Collins 

(2003) mag het  aandeel van de psychologische vaardigheden echter niet overschat worden, want ook 

de motorisch-coördinatieve, perceptuele en fysieke vaardigheden zouden een belangrijke rol spelen in 

het al dan niet overgaan van de ene ontwikkelingsfase naar de andere. Deze uitspraak wijst op de 

noodzaak van een multifactoriële aanpak binnen de talentdetectie en -identificatie. Abbott en Collins 

(2003) pleitten in dit artikel wel duidelijk voor een aanpak waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling en 

de blijvende controle van alle vaardigheden die aan de grondslag van de talentontwikkeling liggen. Dit 

is in tegenstelling tot een aanpak waarin de nadruk in de eerste plaats ligt op de talentidentificatie als 

een voorspeller van talentontwikkeling, een aanpak die volgens Abbott en Collins ook het vaakst wordt 

gebruikt. 
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Figuur 1-6. Het multidisciplinair en dynamisch concept van Abbott en Collins waarin de rol van 
psyhologische vaardigheden ligt in het vereenvoudigen van de overgang tussen de stadia van 
ontwikkeling. 

 

1.2.5 Reacties op huidige modellen 

Zoals eerder vermeld bestaat er nog geen alles omvattend model. De huidige modellen kampen met 

enkele problemen, die door Vaeyens et al. (2008) en Booysen (2009) zeer duidelijk werden 

beschreven.  

Een eerste probleem met talentidentificatie dat door Vaeyens et al. (2008) werd beschreven is een 

onstabiele ontwikkeling van fysieke eigenschappen doorheen kindertijd en adolescentie. Cross-

sectionele studies starten vaak vanuit de overtuiging dat de eigenschappen die nodig zijn om succes 

te behalen bij volwassenen, gebruikt kunnen worden om talent te identificeren bij kinderen en 

adolescenten. Er heerst hierbij echter geen zekerheid in hoeverre jongeren die deze eigenschappen 

initieel bezitten, deze eigenschappen zullen behouden doorheen het maturiteitsproces. Daarbij komt 

nog dat bepaalde top-eigenschappen pas zichtbaar worden in een late fase van adolescentie. Deze 

bevindingen tonen aan dat talentidentificatie en –selectie zeer moeilijk zijn op jonge leeftijd. 
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Een volgend probleem bij de huidige benaderingen dat werd aangehaald is het feit dat de graad van 

maturiteit een grote invloed heeft op prestatiebepalende eigenschappen zoals bijvoorbeeld aeroob 

vermogen, spierkracht, en  motorische vaardigheden. Vroeg-maturen zouden bij bepaalde tests 

gewoon een (voorlopige) voorsprong hebben, waardoor zij vaak als getalenteerd worden beschouwd. 

Vaak kunnen de laat-maturen bijbenen, en op termijn zelfs sterker uit de hoek komen omdat deze 

altijd zeer hard hebben moeten trainen. Dit is natuurlijk niet mogelijk wanneer er vroeg wordt 

geselecteerd, waarna men enkel verder gaat met de geselecteerden en hen beter gaat begeleiden in 

het talentontwikkelingsproces. Op die manier zouden laat-maturen steeds geconfronteerd blijven met 

een achterstand en wordt hun talent vergeten (Vaeyens et al., 2008) 

Een derde moeilijkheid, en dit vooral bij cross-sectionele onderzoeksdesigns besloeg het feit dat talent 

en talentontwikkeling dynamische gegevens zijn. Vaak zijn voorspellingen naar toekomstige prestaties 

gebaseerd op het idee dat de onderzochte variabelen van nature onveranderlijk zijn. Sportprestaties 

en de onderliggende determinanten ervan zijn echter dynamische gegevens. Ze worden enerzijds 

beïnvloed door maturiteit en groei, anderzijds hebben ook trainingshistoriek, en zelfs gewenning aan 

teststress een grote invloed. Hierdoor kunnen we de toepasbaarheid van bepaalde prestatiecriteria bij 

talentidentificatie in vraag stellen. Rekening houdend hiermee is het niet mogelijk om op basis van één 

meetmoment voorspellingen te maken naar prestaties op lange termijn (Vaeyens et al., 2008). 

De auteurs staafden dit door te stellen dat discriminerende factoren op een leeftijd van 10 jaar niet 

blijven discrimineren op een leeftijd van 18 jaar, wanneer meerbepaald de laat-maturen hun 

leeftijdsgenoten hebben bijgebeend. 

Een vierde opmerking die werd gemaakt is dat  talent-onderzoekers zich vaak slechts  op één 

variabele of een (te) beperkt aantal variabelen richten, zoals morfologische, fysieke en fysiologische 

metingen. Voor bepaalde sporten zoals roeien of bodybuilding, waarbij een kleiner aantal variabelen 

succes bepalen, blijken dergelijke modellen succesvol. Voor balsporten in team zoals bijvoorbeeld 

basketbal zijn deze ontoereikend (Vaeyens et al., 2008) 

Een belangrijk punt is verder dat uitmuntendheid in een sport niet eigen is aan een standaard set van 

vaardigheden en fysieke eigenschappen. Succes kan door elke topatleet worden bereikt op een 

unieke manier door verschillende combinaties van vaardigheden en eigenschappen. Dit effect heet 

het compensatie-fenomeen, en wil zeggen dat tekortkomingen op het ene gebied zullen worden 

gecompenseerd met sterktes in andere gebieden. Ook Régnier et al. (1993) beschreven dit fenomeen 

reeds. Hiermee wilden deze auteurs waarschuwen voor het afschrijven van echte topatleten die voor 

een bepaalde variabele in de testbatterij minder scoorden, ondanks het feit dat zij dit compenseren 

met andere, niet onderzochte, sterktes. Een laatste punt dat te maken heeft met onderzochte 

variabelen is dat er vaak ook zeer positie-specifieke eigenschappen bestaan in ploegsporten, 

waardoor ploegsporters nooit op alle variabelen uitmuntend kunnen scoren. Hier concludeerden 

Vaeyens et al. (2008) echter dat atleten op het hoogste niveau op elke positie of voor elke component 

voldoende bouwstenen moeten bezitten om te presteren. 
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Aanbevelingen die Vaeyens et al. (2008) gaven naar hoe talentidentificatie in de toekomst moet  

gebeuren zijn: 

1) Kies voor ontwikkeling op lange termijn in plaats van vroege (de)selectie. 

2) Meet progressie in plaats van prestatie: kies voor een longitudinaal design. 

3) Probeer de maturiteit te bepalen en er rekening mee te houden. 

4) Gebruik realistische taken in een multi-dimensioneel design 

 

Een praktijkbenadering voor talentidentificatie waarin op het eerste zicht aan deze opmerkingen wordt 

voldaan wordt sinds 2005 reeds gebruikt in Zwitserland (Rüdisülli, 2008). Men werkt er met de 

zogenaamde Swiss Olympic Talent Cards. Federaties kunnen per atleet zo‟n opvolgingskaart 

aanvragen bij het Zwitsers Olympisch Comité, en dit voor atleten op internationaal, nationaal of 

regionaal niveau.  

De talentkaarten zijn de weergave van uitgebreid, longitudinaal en multifactorieel systeem waarbij de 

atleet jaarlijks een score krijgt op de criteria uit tabel 1-1. Op basis van interviews met experts werd 

voor elk van deze criteria bepaald hoe belangrijk deze criteria zijn ter voorspelling van het succes als 

elite-atleet. De score op elk criterium wordt telkens vermenigvuldigd met een factor die deze 

prognosekwaliteit weergeeft, zodat belangrijke criteria zwaarder doorwegen dan minder belangrijke. 

Over de wetenschappelijke onderbouw van de dataverzameling en de prognosekwaliteit naar het 

succes als elite-atleet werd echter geen informatie gevonden.  

 

Tabel 1-1. Overzicht boordelingscriteria Swiss Olympic Talent Cards (Rüdisülli, 2008) 

Prognose 

kw aliteit 

naar 

succes als 

elite atleet

Aanbevolen beoordelingsmethoden

Resultaten in begin carrière *

Resultaten later in carrière ****

Sportspecif ieke tests **** Objectieve tests en  trainersbeoordeling

Generieke sport-motorische 

tests
* Objectieve tests

Prestatie ontw ikkeling
Uit w edstrijden en 

testresultaten
**** Wedstrijdresultaten en trainersbeoordeling                                                                     

Prestatiemotivatie

Omgang met druk

Belastbaarheid ****

Omgeving (ouders, 

school,…)
***

Fysieke vereisten ***

Trainingsinzet **

Aantal jaren training **

Vroeg- of laatmaturiteit * Lichaamsmeting

Relatieve leeftijd * Geboortemaand atleet

Atletenbiografie Vragenlijsten en trainersbeoordeling

Biologische 

ontw ikkelingsgraad

Voor (1) en (2) zijn er tw ee tot drie beoordelingen per jaar

* slecht, *** bevredigend, ***** goed

Beoordelingscriteria

Wedstrijdprestatie (1) Resultaten, off iciële rankings en trainersbeoordeling

Prestatie op tests (2)

Psychologische 

factoren
**** Vragenlijsten en trainersbeoordeling
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1.3 Prestatiebepalende factoren per sport 
In de verdere literatuurstudie volgt, na onderstaande globale bevindingen, een uiteenzetting van de 

prestatiebepalende factoren in specifieke sporttakken. Hierbij komen enkel die sporten aan bod die in 

het kader van deze masterscriptie in de analyses werden opgenomen. 

1.3.0 Globaal 

Norton en Olds (2001) bundelden in hun studie data uit eerder gepubliceerde studies, databanken van 

federaties en andere dergelijke bronnen. Hierdoor beschikten ze over gegevens van atleten uit 22 

verschillende sporten over een periode van 100 jaar. Binnen alle gebundelde bronnen werden enkel 

de lengte en het gewicht van de atleten op een consistente manier gemeten gedurende de 

afgebakende periode. Dit had als gevolg dat enkel deze data, en het hieruit berekende BMI, bruikbaar 

waren voor hun onderzoek. In onderstaande figuren 1-7 en 1-8 werd de snelheid van verandering in 

gewicht en lengte tussen 1970 en 2001 uitgezet ten opzichte van het gemiddelde gewicht en de 

gemiddelde lengte in 1970. Deze relatie bleek significant en laat zien dat de graad van verandering in 

lichaamslengte en lichaamsgewicht proportioneel is ten opzichte van hoe ver de lichaamslengte en 

het lichaamsgewicht van de populatie sporters afwijkt van de globale populatie. Anders gezegd 

worden de grootste atleten nog groter aan de hoogste snelheid, veranderen de relatieve 

lichaamslengte en –gewicht van gemiddelde atleten weinig tegenover die van de globale populatie en 

worden de kleinste atleten relatief nog kleiner aan een snelheid proportioneel aan de mate waarin ze 

kleiner zijn dan de globale populatie. Deze trend zorgt er echter voor dat spelers met de optimale 

karakteristieken binnen bepaalde sporten steeds moeilijker te vinden zijn, daar de gewenste 

karakteristieken zich verder verwijderen van de karakteristieken van de globale populatie. Om toch 

atleten te vinden die aan die bepaalde set van karakteristieken voldoen zoeken veel clubs, federaties 

of ploegen de dag van vandaag niet enkel meer binnen een bepaalde regio of land, maar gaan ze ook 

buiten de landsgrenzen op zoek naar spelers met een geschikt profiel. Een voorbeeld hiervan vinden 

we in de grote diversiteit aan nationaliteiten binnen de Amerikaanse basketbalcompetitie of de 

Europese voetbalcompetitie (Norton en Olds, 2001). 

Figuur 1-7: Gewichtsverandering tussen 1970 en 2001 uitgezet ten opzichte van het lichaamsgewicht in  
   1970 voor 22 verschillende sporten (Norton en Olds, 2001). 
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Figuur 1-8:Lengteverandering tussen 1970 en 2001 uitgezet ten opzichte van het lichaamsgewicht in 1970     
                   voor 22 verschillende sporten (Norton en Olds 2001). 
 

 

In een onderzoek van Rogulj et al. (2008) werd aan 52 experts in de bewegingswetenschappen 

gevraagd hoe goed atleten zouden moeten presteren op 11 verschillende morfologische en fysieke 

tests opdat deze eigenschappen een positieve bijdrage zouden leveren in een bepaalde sport. De 

experts dienden in functie van 14 sporten de belangrijkheid van elke variabele aan te geven met een 

score tussen -10 en +10. De tests waren zo gekozen dat ze volgende eigenschappen testten: 

coördinatie, snelheid van handbewegingen, lenigheid aan de posterieure keten, sprongkracht, 

rompkracht, statische armkracht, aerobe uithouding, lichaamslengte, lichaamsgewicht, spieromtrek 

van de kuit en hoeveelheid onderhuids vet. Aan de hand van de gegeven scores werden de 

sportprofielen die het meest gelijklopend waren stap voor stap aan elkaar gelinkt via clusteranalyse. 

Uit figuur 1-9 blijkt zo dat de profielen van basketbalspelers, handballers en volleybalspelers zeer 

nauw samen hangen, terwijl gymnasten en lange-afstand lopers duidelijk over een ander profiel 

beschikken. 

 

  

Figuur 1-9: Schematische voorstelling van de clusteranalyse (Rogulj et al., 2008) 
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1.3.1 Atletiek  

Uit de literatuur bleek dat atletiekbeoefenaars beter scoren op een aantal fysieke en motorische tests 

dan niet-actieve meisjes (Loko et al., 2003). In deze studie waren de atleten gemiddeld groter en 

lichter dan de referentiepopulatie, waardoor ze ook over een significant lager BMI beschikten (Loko et 

al., 2003).  Uit onderzoek naar dezelfde variabelen door Thorland et al. (1981) bleek een groot aantal 

significante verschillen te zijn in de morfologie van atleten uit verschillende atletiekdisciplines. Een 

overzicht hiervan is terug te vinden in onderstaande figuur. 

Figuur 1-10: Overzicht van de verschillen in morfologische bouwstenen tussen verschillende atletiek 
disciplines. Thorland et al. (1981) 

Naar analogie hiervan werd in een studie van Norton en Olds (2001) het BMI en het verwachte BMI 

van atleten uit de verschillende loopnummers binnen de atletiek ten opzichte van elkaar uitgezet. 

Daarin is een duidelijk verschil te zien in de evolutie van het BMI van sprinters, middellange en lange 

afstandlopers. Volgens de onderzoekers bevestigden deze data dat voor de verschillende soorten 

loopnummers in de atletiek, en in het algemeen voor prestaties in verschillende sporten een bepaalde 

groep van eigenschappen is vereist. Daarenboven zijn zij ervan overtuigd dat deze eigenschappen 

sterk gerelateerd zijn aan optimale biomechanische, fysieke en fysiologische bouwstenen. Onze 

masterscriptie is er dan ook naar gericht de optimale combinatie van biomechanische (morfologische), 

fysieke en fysiologische, maar ook motorische bouwstenen voor een bepaalde sport te zoeken binnen 

een grote groep bouwstenen.  
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1.3.2 Basketbal 

Vooreerst blijkt uit de literatuur dat elite-basketbalspelers en –speelsters groot zijn tegenover de 

algemene bevolking (Norton en Olds, 2001 en Bergamo, 2004). Tomkinson et al. (2003) besloten dat 

basketbalspelers groter en zwaarder zijn dan voetballers, nadat dit reeds werd aangetoond door Jaric 

et al. (2001). Uit deze laatste studie bleek ook dat basketbalspelers significant groter zijn dan 

handbalspelers, maar niet significant groter dan volleybalspelers. Basketbalspelers hadden ook een 

groter vetpercentage dan de andere sporters, maar ook een grotere vetvrije massa. De gemiddelde 

lengte van basketbalspelers in de NBA steeg doorheen de twintigste eeuw vier keer zo snel dan de 

seculaire trend bij de normale Amerikaanse populatie. De gemiddelde lengte van de drie allergrootste 

spelers in de competitie steeg zelfs tien keer zo snel (Norton en Olds, 2001). Deze auteurs 

rapporteerden in hun studie ook dat de spreiding in lengte binnen de populatie basketbalspelers 

gedurende de laatste 50 jaar is toegenomen door de positiespecifieke vereisten die worden gesteld. 

Zo blijken guards significant kleiner en lichter te zijn dan power forwards en centers (Hoare, 2000 en 

Drinkwater et al., 2008). Zowel Hoare (2000), Tomkinson et al. (2001), als Drinkwater et al. (2008) 

vonden ook significante verschillen in lengte en gewicht tussen elite- en niet elite spelers. Hoare 

(2000) vond bij vrouwen echter enkel een significant verschil op de power forward-positie, en bij 

mannen op de point guard en de small forward-positie. 

In dezelfde studie rapporteerde Hoare ook significante verschillen in fysieke prestaties tussen elite- en 

niet-elite spelers op de verschillende spelposities. Zo scoorden elite mannen en -vrouwen op bijna 

iedere positie beter in een werptaak met twee handen dan hun niet-elite collega‟s. Er werden ook 

verschillen gerapporteerd voor de vertical jump, voor korte sprint tests (5-10-20 m) en de suicide run, 

een indicatie voor anaeroob vermogen. Anaeroob vermogen bleek de enige eigenschap die significant 

verschilde tussen jongere (13-18 jaar) en oudere (19-33 jaar) elite basketbalspeelsters uit onderzoek 

van Bergamo et al. (2004). Bij oudere speelsters was het aeroob vermogen gemiddeld lager. Op 

andere variabelen uit het eerder besproken onderzoek van Hoare (2000) zoals wendbaarheid en een 

20m shuttle run werden geen significante verschillen gevonden tussen elite- en niet-elite spelers. Er 

werden wel positie-specifieke verschillen gevonden. Zo bleken vrouwelijke point guards wendbaarder, 

leniger aan de posterieure keten, en over een beter uithoudingsvermogen te beschikken dan 

vrouwelijke centers. Voor mannen gold ongeveer hetzelfde. Hier hadden guards niet zozeer een beter 

uithoudingsvermogen dan de andere posities, maar ze spongen wel hoger (Hoare, 2000). Wanneer de 

spronghoogte van basketters werd vergeleken met die van andere Europese topsporters, 

meerbepaald met volleybalspelers, handballers en voetballers, bleken basketters niet significant beter 

te springen dan de anderen. Hun sprongkracht bleek minder goed dan die van volleyballers, en dit 

zowel voor vertical jump als verspringen uit stand. Bovendien bleken basketbalspelers significant 

minder lenig dan volleyballers (Jaric et al. 2001). 
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1.3.3 Gymnastiek 

Uit verschillende studies kan besloten worden dat jongens en meisjes die gymnastiek beoefenen 

kleiner zijn dan andere sportbeoefenaars (Thorland et al. 1981; Baxter-Jones et al., 1995; Bass et al., 

2000; Damsgaard et al. 2001). Bencke et al. (2002) concluderen echter aan de hand van hun 

resultaten dat dit effect gedeeltelijk verdween wanneer de groepen werden onderverdeeld in een elite- 

en niet-elite groep volgens een beoordeling van de coach. Daarnaast werd in de hierboven reeds 

vermelde studies besloten dat gymnasten lichter zijn in vergelijking met andere sportbeoefenaars of in 

vergelijking met de mediaanwaarde in de Tanner-Whitehouse gewichtscurven. Er zijn echter ook 

studies waar geen verschil werd gevonden in lichaamslengte en –gewicht tussen gymnasten en ander 

populaties (Poudevigne et al., 2002). In dit onderzoek werden beginnende gymnasten vergeleken met 

kinderen die niet aan gymnastiek deden en werden geen significant verschillen gevonden tussen de 

twee groepen in lichaamslengte, lichaamsgewicht,  BMI en lichaamsperceptie. In andere onderzoeken 

werd dan weer wel een significant lager vetpercentage of vetmassa gevonden bij gymnasten in 

vergelijking met andere sportbeoefenaars (Thorland et al. 1981; Baxter-Jones et al. 1995). Thorland et 

al. stelden in hun onderzoek ook vast dat jongens en meisjes die aan gymnastiek doen significant 

jonger zijn wanneer ze op jeugd-Olympisch niveau presteren in vergelijking met atletiekbeoefenaars. 

Wanneer de maturiteit van deze gymnasten werd nagegaan door Damsgaard et al. (2001), bleek dat 

meisjes die aan gymnastiek deden significant minder borstontwikkeling hadden dan meisjes uit andere 

sporttakken. Ander resultaten in verband met maturiteit werden besproken door Bass et al. (2000). 

Hier rapporteerden de auteurs dat de beendermaturiteit van gymnasten vertraagd is in vergelijking met 

een controlegroep niet-gymnasten. Daarenboven vond men een positieve relatie tussen de vertraging 

in maturiteit en het aantal jaren training. Tot slot werden in deze studie ook significante tekorten 

aangetoond voor zithoogte en beenlengte bij de groep gymnasten. 

Verschillen in fysieke en motorische eigenschappen tussen gymnasten en een groep schoolkinderen 

werden gerapporteerd in een onderzoek van Arruda de Albequerque et al. (2007). Hierin werd een 

PPAG-testbatterij met 22 fysieke en motorische tests samengesteld en daarna getest op beide 

groepen. Aan de hand van het feit dat de gymnasten significant hoger scoorden op deze tests dan de 

schoolkinderen concludeerden de auteurs dat via de ontworpen testbatterij een onderscheid gemaakt 

kan worden tussen gymnasten en andere kinderen op basis van hun prestatiepotentieel. Bencke et al. 

(2002) rapporteerden vergelijkbare resultaten voor sprongkracht. Tot slot werd in een onderzoek van 

Vuillerme et al. (2001) aan de hand van de scores op een aantal evenwichtstaken besloten dat 

gymnasten in onstabiele evenwichtstaken beter in staat zijn andere sensorische informatie te 

gebruiken als compensatie voor het wegvallen van de visuele informatie. 
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1.3.4 Handbal 

Wanneer de morfologie van handbalspelers vergeleken wordt met die van andere sporters, blijkt dat 

er toch een aantal significante verschillen zijn. Zo toonden Jaric et al. (2001) aan dat elite mannelijke 

handbalspelers significant kleiner zijn dan basketbalspelers en volleybalspelers, maar groter zijn dan 

voetballers. Damsgaard et al. (2001) op hun beurt vergeleken jonge (9-13 jaar) Deense 

handbalspelers met zwemmers, tennissers en gymnasten. Hier bleken de handballers significant 

groter te zijn dan tennissers en gymnasten, maar kleiner dan zwemmers. Bij de vrouwen waren de 

handbalspeelsters het grootst van de vier. Een jaar nadien toonden dezelfde onderzoekers aan dat de 

gestalte van handballers enkel significant verschilde met die van gymnasten, en dit voor meisjes 

zowel op elite- als niet-elite niveau, voor jongens echter enkel op niet-elite niveau (Bencke et al. 

2002). Uit onderzoek in Vlaanderen door Mohamed et al. (2009) bleken elite handballers U14 en U16 

niet groter te zijn dan de totale Vlaamse referentiepopulatie. Lichaamslengte bleek wel een belangrijke 

variabele inzake talentidentificatie bij handballers. Bovendien rapporteerden deze auteurs dat 

morfologische variabelen afhankelijk zijn van chronologische leeftijd, maar dat ook maturiteit hierop 

een significant effect heeft. Onderzoek door Lidor et al. (2005) en Gorostiaga et al. (2005) toonde 

eerder geen verschil aan in lichaamslengte tussen elite en niet-elite spelers. Voor lichaamsgewicht 

echter spraken deze laatsten elkaar tegen. Lidor et al. rapporteerden namelijk geen verschil in 

lichaamsgewicht tussen beide groepen, terwijl dit bij Gorostiaga et al. wel significant verschilde. Hierbij 

waren de elite spelers het zwaarst. Oorzaak hiervoor kan ook liggen bij de gemiddelde leeftijden uit 

beide studies. De spelers bij Lidor et al. waren allen 12-14 jaar, terwijl de elite spelers in het 

onderzoek van Gorostiaga gemiddeld reeds 31 jaar waren en de niet-elite spelers slechts 22. In deze 

laatste studie (Gorostiaga, 2005) werd geen verschil gevonden in vetpercentage tussen de 

niveaugroepen, maar wel in vetvrije massa. Gorostiaga‟s bevindingen werden bevestigd door 

Mohamed et al. (2009), toen deze rapporteerden dat elite handballers zwaarder zijn dan niet-elite 

handbalspelers. In de hierboven beschreven studie van Jaric et al. (2001) werden ook geen 

verschillen gerapporteerd in percentage spierweefsel bij de verschillende balsporters. Handballers 

hadden wel minder lichaamsvet dan basketbalspelers, maar significant meer dan voetballers. 

Dezelfde tendens werd aangetoond voor vetvrije massa. In eerder besproken studies van Bencke et 

al. en Damsgaard et al. bleek een verschil in lichaamsmassa en vetpercentage enkel significant te zijn 

bij meisjes, meerbepaald tussen handbalspeelsters en gymnasten. 

Wanneer op zoek gegaan wordt naar fysieke prestaties van handballers, bleek dat elite 

handbalspelers over meer sprongkracht beschikten dan niet-elite spelers, en dit zowel voor jongens 

als meisjes (Bencke et al., 2002; Srhoj et al., 2006 en Mohamed et al., 2009). Gorostiaga et al. (2005) 

rapporteerden hiervoor echter geen verschil. Wanneer de sprongkracht werd vergeleken met die van 

andere sporters bleken handbalspelers significant minder goed te scoren dan volleybalspelers op 

verspringen uit stand en vertical jump. Er waren geen significante verschillen tussen handballers en 

voetballers of basketbalspelers (Jaric et al. 2001). Uit deze studie bleek ook dat de spronghoogte van 

handbalspelers significant kleiner was naarmate de proefpersonen groter waren. Uit eerder besproken 

studie van Gorostiaga et al. bleek geen verschil te bestaan in resultaten op een progressieve duurloop 

en sprinttijden tussen de twee niveaugroepen. Mohamed et al. (2009) daarentegen rapporteerden wel 

dat elitespelers beter presteerden op verschillende shuttle run tests. 
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Mannelijke en vrouwelijke elitespelers zouden bovendien over meer handknijp- en rompkracht 

beschikken dan hun niet-elite collega‟s (Mohamed et al. 2009 en Srhoj et al., 2006). Het evenwicht 

van elitespelers bleek niet beter te zijn. (Mohamed et al. 2009). 

Wanneer motorische variabelen werden vergeleken bleken elite handbaljongens en -meisjes sneller te 

zijn in combinatie met wendbaarheid dan niet-elite spelers (Lidor et al., 2005; Srhoj et al., 2006 en 

Mohamed et al., 2009). Elitemeisjes bleken coördinatief sterker en sneller in de bovenste ledematen 

via een jongleertest en hand tapping (Srhoj et al., 2006).  

Mohamed et al. (2009) vonden dit verschil in plate tapping niet. Tot slot bleken elitespelers de bal bij 

een éénhandige bovenhandse worp sneller te lanceren dan niet-elitespelers (Gorostiaga et al., 2005). 

De snelheid en kracht van een éénhandige bovenhandse worp wordt volgens van den Tillaar en 

Ettema (2004) echter grotendeels beïnvloed door lengte, maar vooral van vetvrije massa van de 

werper. 

1.3.5 Judo 

In een studie van Kubo et al. (2006) werd beschreven dat judoka‟s die op internationaal niveau aan 

competitie deden een significant grotere vetvrije massa hebben in vergelijking met judoka‟s van 

recreatief niveau. In de studie werden ook significante verschillen gevonden in spierdiktes die 

genormaliseerd waren naar lichaamslengte. Om deze zaken te onderzoeken op hoger niveau gingen 

Franchini et al. (2007) op zoek naar verbanden tussen de morfologische parameters en de prestaties 

van judoka‟s op Olympisch niveau. In deze studie werd echter geen significant verschil gevonden 

tussen Olympische judoka‟s en Olympische reserve judoka‟s op basis van de uitgevoerde 

morfologische parameters, noch op basis van de SJFT (specifieke judo fitheids test) en de gemeten 

fysieke parameters. Op basis van de gevonden correlaties besloten de onderzoekers wel dat judoka‟s 

met grotere spieromtrekken beter presteerden op maximale kracht wanneer deze scores niet 

genormaliseerd werden naar gewicht. Daarnaast besloten ze ook dat een hoger vetpercentage 

negatief correleerde met de prestatie op gewichtsdragende activiteiten zoals de coopertest en de 

SJFT. Ook Sbriccoli et al. (2007) verrichtten onderzoek bij judoka‟s van Olympisch niveau. In hun 

studie werd het maximale aerobe vermogen en het mechanisch vermogen van de onderste ledematen 

opgemeten en vergeleken voor  mannelijke en vrouwelijke judoka‟s. De absolute VO2 max en het 

gemiddelde vermogen waarden waren significant hoger bij mannen dan bij vrouwen maar bij het 

normaliseren van deze waarden naar gewicht verdween dit verschil. Enkel het piekvermogen bleef 

significant groter bij mannen in vergelijking met vrouwen wanneer de waarde genormaliseerd werd 

naar lichaamsgewicht. Tot slot vond men in een studie van Pillard et al. (2002) geen significant 

verschil tussen de scores op statisch evenwicht van regionale en (inter)nationale judoka‟s. Aan de 

hand van het verschil tussen de scores op de taak met en zonder visuele informatie besloten de  

onderzoekers wel dat (inter)nationale judoka‟s op statisch evenwicht afhankelijker blijken te zijn van 

visuele informatie in vergelijking met regionale judoka‟s. Analoge resultaten werden gerapporteerd 

door Perrin et al. (2002), waarbij de auteurs judoka‟s vergeleken met sedentaire personen. Uit deze 

studie kwam ook naar voor dat judoka‟s significant beter scoorden op zowel statisch als dynamisch 

evenwicht in vergelijking met de sedentaire controlegroep wanneer de ogen open zijn. De auteurs 

leidden hieruit af dat training een positief effect heeft op sensomotorische aanpassingen. 
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1.3.6 Voetbal 

Wat betreft morfologische eigenschappen werden voetballers op basis van lengte steeds rond het 

populatiegemiddelde gesitueerd (Baxter-Jones et al., 1995; Norton en Olds, 2001). Topvoetballers 

waren echter kleiner dan elite volleybalspelers, basketbalspelers en handballers (Jaric et al. 2001). 

Lengte en gewicht van elite spelers ten opzichte van niet-elite spelers bleken niet consistent 

verschillend (Reilly et al., 2000b; Vaeyens et al., 2006 en Gil et al., 2007), en ook positiespecifiek 

waren er geen significante verschillen buiten het feit dat keepers significant groter en zwaarder bleken 

dan veldspelers (Franks et al. 1999 uit: Reilly et al., 2000a; Gil et al., 2007). Reilly et al. (2000a) 

beschreven desondanks dat elite voetbalploegen worden gekenmerkt door een relatieve 

heterogeniteit in lichaamsafmetingen, en dat lengte en gewicht voordelen kunnen bieden op bepaalde 

posities. Malina et al. (2000) vonden een trend tot significantie in het feit dat aanvallers van 11-16 jaar 

kleiner zouden zijn dan de andere veldspelers. Later ontdekte dezelfde hoofdauteur (Malina et al., 

2007) dat een kleine lichaamslengte een belangrijke predictieve waarde heeft voor 

voetbalvaardigheid, samen met maturiteit en aeroob vermogen. Vergeleken met de algemene 

bevolking bleken voetballers zwaarder ten opzichte van hun lengte, zeker vanaf een leeftijd van 15 

jaar (Baxter-Jones et al. 1995; Malina et al., 2000). In vergelijking echter met andere elite balsporters, 

bleken voetballers het lichtst (Jaric et al., 2001). In dezelfde studie werd ook gerapporteerd dat 

voetballers over een kleiner vetpercentage beschikten. Wanneer ook het vetpercentage van elite met 

niet-elite voetballers werd vergeleken, rapporteerden auteurs over het algemeen een lager 

vetpercentage bij elitespelers (Reilly et al., 2000b; Vaeyens et al., 2006; Gil et al., 2007). 

Positiespecifiek bekeken zouden spitsen minder ectomorf zijn, dus meer massa hebben ten opzichte 

van hun lichaam, dan de andere veldspelers (Malina et al.,2000). Gil et al. (2007) vonden hier echter 

geen verschil tussen de veldspelers, maar spitsen bleken wel significant minder endomorf dan 

keepers.  

Wanneer fysieke variabelen worden bekeken, vonden Malina et al. (2007) in hun onderzoek bij 13-15 

jarigen geen significante verschillen in kracht, ondanks eerdere bevindingen van Vaeyens et al. (2006) 

en Gissis et al. (2006) waar elitespelers hoger scoorden op maximale isometrische kracht. Wanneer 

sprongkracht werd vergeleken tussen niveaugroepen, rapporteerden dezelfde Gissis et al. (2006) dat 

elitespelers ook hoger sprongen, een bevestiging van de bevindingen door Reilly et al. (2000b). 

Positiespecifiek gezien sprongen spitsen en keepers het hoogst (Gil et al., 2007). Uit het eerder 

besproken onderzoek van Jaric et al. (2001) bleken elite voetballers echter significant over minder 

sprongkracht te beschikken dan volleybalspellers, een bevinding die de auteurs ook deden voor 

lenigheid. Niet elite voetballers presteerden hierop echter nog slechter (Vaeyens et al., 2006). Ook op 

gebied van snelheid en snelheidsuithouding bleken elitespelers sterker (Reilly et al., 2000b; Gissis et 

al., 2006;  Vaeyens et al., 2006), een verschil dat echter niet werd gevonden door Malina et al. (2007). 

Positiespecifiek scoorden spitsen beter op snelheidstests dan keepers en verdedigers, alsook voor 

wendbaarheid (Gil et al., 2007). Deze laatste eigenschap was volgens Reilly et al. (2000b) overigens 

de belangrijkste variabele om onderscheid te maken tussen elite en niet-elite spelers. Zoals eerder 

besproken waren lichaamslengte, maturiteit en aeroob vermogen volgens Malina et al. (2007) de 

belangrijkste voorspellers voor  voetbalvaardigheid. Voordien gaven ook Reilly et al. (2000b) en 

Vaeyens et al. (2006) al aan dat de aerobe uithouding van elitespelers beter was dan dat van niet-
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elitespelers. Positiespecifiek bleken keepers over een minder goed aeroob vermogen te beschikken 

dan alle veldspelers, dit zowel absoluut als relatief. (Gil et al., 2007). Meyer et al. (2005) bemerkte 

tenslotte dat sprongkracht, lenigheid, aeroob vermogen, sprintvermogen en andere fysieke prestaties 

allen afhangen van groei en maturiteit, dit wordt bevestigd daar maturiteit als belangrijke predictieve 

variabele wordt gezien door Malina et al. (2007). 

Volgens Reilly et al. en Vaeyens et al. bleken elitespelers ook hoger te scoren op motorische 

vaardigheden zoals dribbeltesten (Reilly et al., 2000b; Vaeyens et al., 2006), maar ook lob- en 

jongleertesten (Vaeyens et al., 2006). 

1.3.7 Volleybal 

Volgens Jaric et al. (2001) en Rogulj et al. (2008) dienen volleybalspelers net als basketbalspelers 

groot te zijn vergeleken met andere sporters. Verder bleken elite volleyballers groter dan niet-elite 

spelers (Gabbett en Georgieff, 2007). Positiespecifiek gezien zijn hoofdaanvallers en middenblokkers 

het grootst en het zwaarst, libero‟s bleken het lichtst (Marques et al., 2009). Volleyballers hadden ook 

een significant grotere vetvrije massa dan voetballers, maar een kleinere dan basketbalspelers, 

hetzelfde geldt voor hun vetpercentage (Jaric et al., 2001). Uit een studie van Duncan et al. (2005) 

bleek ook dat spelverdelers via de Heath-Carter methode werden gedefinieerd als endo-ectomorf, 

hoek- en hoofdaanvallers als gebalanceerd ectomorf en middenblokkers als ecto-mesomorf. Hieruit 

besloten deze onderzoekers dat rekening gehouden moest worden met het lichaamstype van de 

spelers wanneer er gestart werd met positiespecifieke training. Bij vrouwen werden tussen elite- en 

niet-elite spelers vergelijkbare verschillen gevonden in morfologische eigenschappen: elitespelers 

waren groter, hadden minder vet, hadden meer vetvrije massa, waren duidelijk minder endomorf, iets 

minder mesomorf en ook meer ectomorf (Malousaris et al., 2008). Positiespecifiek bleken libero‟s ook 

kleiner en lichter dan hoek-aanvallers, middenblokkers en hoofdaanvallers, terwijl de lichaamslengte 

van middenblokkers en hoofdaanvallers significant groter was dan die van spelverdelers en hoek-

aanvallers. Vrouwelijke spelverdelers en hoek-aanvallers bleken gebalanceerd endomorf, 

middenblokkers en hoofdaanvallers endomorf-ectomorf en libero‟s eerder mesomorf-endomorf 

(Malousaris et al., 2008). 

Marques et al. (2009) onderzochten in hun onderzoek naar positiespecifieke verschillen bij 

professionele mannelijke volleybalspelers ook fysieke variabelen. Zo bleken middenblokkers en 

hoofdaanvallers sterker in het bovenlichaam dan spelverdelers en libero‟s. Spelverdelers beschikten 

ook over minder sprongkracht dan hoek- en hoofdaanvallers. Tussen de andere posities waren er 

geen significante verschillen (Marques et al., 2009). Vergeleken met andere elite balsporters sprongen 

volleybalspelers hoger, maar de spronghoogte werd significant kleiner naarmate de spelers zelf groter 

waren (Jaric et al., 2001). Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat volleybalspelers leniger waren aan de 

posterieure keten dan basketbalspelers en voetballers. Positiespecifiek bekeken scoorden hoek-

aanvallers ook significant beter op sit-and-reach dan hoofdaanvallers. Na Duncan et al. (2005) 

besloten ook Marques et al. (2009) dat rekening moest gehouden worden met significante verschillen 

in kracht en morfologie, bij het opstellen van ontwikkelingsprogramma‟s voor specifieke posities. Uit 

onderzoek op detectieniveau (Gabett et al., 2007) bleek van alle onderzochte morfologische, fysieke 

en motorische variabelen, enkel techniek op passing en opslag voldoende te discrimineren. 
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1.4 Besluit 
De zoektocht naar talent in de sport blijkt dus een zeer actueel onderwerp. Vele clubs en federaties 

zijn op zoek naar de beste manier waarop men talent kan detecteren, identificeren en verder 

ontwikkelen. Zoals hierboven beschreven werden reeds vele studies opgestart waarbij gepoogd werd 

talent te identificeren of prestatiebepalende factoren te ontdekken. Aangezien de meeste van deze 

onderzoekspogingen zich in het verleden beperkten tot cross-sectioneel onderzoek waren de 

resultaten niet altijd even bevredigend.  

Wanneer de verschillende testbatterijen uit de literatuur vergeleken worden, valt op dat voor 

verschillende sportdisciplines toch vaak dezelfde veldtests worden gebruikt. Om deze overlapping op 

te vangen werd binnen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van Universiteit Gent het 

Vlaams Sport Kompas uitgewerkt, in opdracht van  Vlaamse regering. Dit project is gebaseerd op een 

generieke testbatterij waarin zowel morfologische, fysieke als motorische tests verwerkt zijn. De 

koppeling van alle sportprofielen aan één generieke testbatterij verhoogt de complexiteit van het 

project, maar biedt een duidelijke meerwaarde op lange termijn. Zo zal het bijvoorbeeld eenvoudiger 

worden om atleten te heroriënteren naar een andere sporttak.  

Via het Vlaams Sport Kompas wordt dus getracht om vanuit een generieke testbatterij een 

identificatiesysteem uit te bouwen, waar sportspecifieke testprofielen aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden.  

De vraag is echter of men op basis van morfologische, fysieke en motorische talentkenmerken een 

onderscheid kan maken tussen jonge elite-sportbeoefenaars van verschillende sportdisciplines. 

Specifiek stelden we volgende onderzoekshypothesen: 

Een eerste hypothese die we stelden is dat we op basis van morfologische bouwstenen, fysieke 

bouwstenen en motorisch-coördinatieve bouwstenen afzonderlijk een onderscheid kunnen maken 

tussen jeugdige elite-sportbeoefenaars van verschillende disciplines. 

Als tweede hypothese stelden we dat de combinatie van morfologische, fysieke en motorisch-

coördinatieve bouwstenen samen, een sterker onderscheid kan maken tussen jeugdige elite-

sportbeoefenaars van verschillende disciplines dan de aparte bouwstenen op zich. 

De derde hypothese in deze masterscriptie kan enkel gesteld worden indien de voorgaande 

hypothesen niet verworpen worden. Hiervoor stellen we dat de generieke testbatterij die afgenomen 

wordt in de topsportscholen, gereduceerd kan worden tot relevante sportspecifieke testbatterijen. 
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2 METHODE 

2.1 Subjecten 
De tests voor dit onderzoek werden uitgevoerd tijdens het academiejaar 2007-2008, 2008-2009 en 

2009-2010. Tijdens deze periode werden jonge topsporters, allen leerlingen van de Vlaamse 

Topsportscholen, jaarlijks getest met een generieke testbatterij. De leerlingen waren lid van de 

volgende Vlaamse sportfederaties: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed), Vlaamse Atletiek 

Liga vzw (VAL), Vlaamse Badmintonliga vzw (VBL), Vlaamse Basketballiga vzw (VBaL), Koninklijke 

Belgische Voetbalbond vzw (KBVB) en Voetbal Federatie Vlaanderen (VFV), Vlaamse Volleybalbond 

vzw (VVB), Vlaamse Handbal Vereniging vzw (VHV), Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw (VTDL), 

Vlaamse Judofederatie vzw (VJF), Wielerbond Vlaanderen vzw (WBV), Vlaamse Tennisvereniging 

vzw (VTV), Vlaamse Tafeltennisliga vzw (VTTL), Vlaamse Zwemfederatie vzw (VZF), Vlaamse 

Schermbond vzw (VSB), Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw (VSSF), Vlaamse Vereniging voor 

Golf vzw (VVG), Vlaamse Kunstschaatsenbond vzw (VKSB) en Vlaamse Taekwondo Bond vzw (VTB). 

Per leerling werd telkens een rapport opgesteld waarin hun resultaten op de tests werden vergeleken 

met die van hun leeftijdsgenoten. Op die manier werden doorheen de drie testjaren reeds 1329 

rapporten verzameld. Bij de meeste sporten werd drie jaar dezelfde generieke tests afgenomen, bij de 

topsportscholen voetbal echter werd in september 2009 een voetbalspecifieke testbatterij afgenomen, 

waardoor we voor voetbal slechts over data van twee jaar beschikken. In onderstaande tabel 2.1 

worden gemiddelde, minimum, maximum en standaarddeviatie van lichaamslengte en 

lichaamsgewicht voor deze leeftijdsgroepen zowel voor jongens als meisjes weergegeven. De 

leeftijdsgroepen werden ingedeeld op basis van relatieve leeftijd. 

 

Tabel 2-1: Descriptives voor lichaamslengte en lichaamsgewicht per geslacht en per leeftijdscategorie 

N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD

LL 185 133,60 186,20 159,17 11,205 126 132,70 185,50 159,88 10,521

LG 185 28,60 73,60 46,21 8,868 126 27,20 78,80 47,07 10,047

N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD

LL 321 144,60 198,50 173,23 10,355 137 140,90 186,80 165,33 9,358

LG 320 35,00 94,00 59,84 10,442 137 34,10 80,50 54,12 9,800

N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD

LL 313 153,40 199,70 178,10 8,021 105 144,70 186,60 169,09 9,044

LG 313 40,10 98,00 67,98 9,064 105 33,40 77,10 59,96 8,647

LL  = Lichaamslengte

LG  = Lichaamsgewicht

U18 (16,00 - 17,99 jaar) U18 (16,00 - 17,99 jaar)

Jongens Meisjes

U14 (12,00 -13,99 jaar) U14 (12,00 -13,99 jaar)

U16 (14,00 - 15,99 jaar) U16 (14,00 - 15,99 jaar)
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2.2 Testbeschrijving 
De gebruikte generieke testbatterij bestaat uit een aantal morfologische, fysieke en motorisch-

coördinatieve tests. Deze tests werden overgenomen uit een aantal reeds bestaande testbatterijen en 

aangevuld met een aantal tests ontworpen door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

van de Universiteit Gent in het kader van het Vlaams Sport Kompas. De procedures gevolgd bij het 

meten van lichaamslengte, zithoogte, lichaamsgewicht, vetpercentage en armspan zijn identiek aan 

de procedures gehanteerd door Lohman et al. (1988). Bovendien werd voor de meting van 

lichaamsgewicht en het berekenen van vetpercentage gebruik gemaakt van een Tanita-weegschaal 

(Type-BC420SMA). Bij de fysieke test werden zittend reiken, verspringen uit stand, handknijpkracht en 

snelheid shuttle run op dezelfde manier afgenomen als in de Eurofit testbatterij (Council of Europe, 

1988). Voor de uithouding shuttle run werd het protocol van de Léger test gebruikt (Léger et al., 1982). 

De knee push-ups en de sit-ups werden overgenomen uit de BOT2 testbatterij van Bruininks et al. 

(2006) en de procedure gebruikt bij het opmeten van de schouderrotatie is identiek aan deze 

gehanteerd door Fetz et al. (1978). Voor de tijdsregistratie bij de 30 m sprint werd gebruik gemaakt 

van een elektronisch tijdopnamesysteem (Microgate, Italië) en ook voor de counter movement jump 

zonder armzwaai die volgens de methode van Cometti et al. (2007) werd uitgevoerd, werd gebruik 

gemaakt van een  dergelijk systeem, namelijk het opto-jump systeem (Microgate, Italië).  

Bij de motorisch-coördinatieve tests werd voor rugwaarts balanceren op balkjes, zijwaarts springen 

over balkje en zijdelings verplaatsen plankjes de procedure van de KTK testbatterij gevolgd (Kiphard 

en Shilling, 2007). De dribbeltest zonder bal, dribbeltest met handen, dribbeltest met voeten en shuttle 

werpen werden ontworpen door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit 

Gent in het kader van het Vlaams Sport Kompas om de balvaardigheid, wendbaarheid en 

bovenhandse werptechniek te kunnen evalueren. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 

testprocedures verwijzen we u naar bijlage 6.1. Gedurende de verschillende academiejaren werden 

de tests steeds afgenomen door hiervoor opgeleide scriptiestudenten en –begeleiders. De tests 

werden ook steeds in dezelfde sportzaal en in dezelfde volgorde uitgevoerd, om zo gestandaardiseerd 

mogelijk te kunnen werken. 
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2.3 Statistische methode 
Omdat er te weinig gegevens waren om per sport, voor elk geslacht en voor elke leeftijd een 

combinatie van discriminerende morfologische, fysieke en motorische-coördinatieve tests te bepalen, 

werd er, binnen deze masterscriptie, voor gekozen om de leerlingen te groeperen in volgende 

leeftijdsgroepen: U18 (16-17 jarigen), U16 (14-15 jarigen) en U14 (12-13 jarigen). Om tot betrouwbare 

resultaten te komen werd gestreefd naar meer subjecten per onderzochte groep dan tests 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Deze norm werd niet gehaald met de data van leerlingen in de Vlaamse 

topsportscholen, die afgenomen werden overheen drie jaar, waardoor de norm in deze masterscriptie 

ligt op zeven subjecten. Bij het laten lopen van de frequenties binnen deze groepen werden 

daarenboven een groot aantal missing values voor armspan en uithouding shuttle run (ESR) 

gevonden. Zo groot dat zij betrouwbare discriminantanalyses onmogelijk maakten, daarom werden  

deze niet opgenomen in de discriminantanalyses. Daar uithouding voor sommige sporten echter een 

belangrijke parameter is, werd ervoor gekozen deze variabele apart te verwerken met een 

Independent Sample T-test indien er 11 of meer proefpersonen waren, of een non-parametrische 

Mann-Whitney U-test bij 10 of minder proefpersonen. De onderzochte sportgroep werd via deze tests 

telkens afgewogen tegenover de referentiegroep. Vervolgens werden de gegevens verwerkt met 

SPSS Statistics 17. De datafile werd hierin steeds opgesplitst volgens geslacht. Nadien werd telkens 

de leeftijdsgroep geselecteerd waarmee werd gewerkt. Via drie stapsgewijze discriminantanalyses 

werd voor elk van de groepen bouwstenen: morfologie, fysiek en motoriek, bepaald welke combinatie 

van tests het best discrimineert tussen atleten uit een bepaalde sporttak en de referentiepopulatie van 

topsportleerlingen. Vervolgens werden enkel die significante tests geselecteerd om een totale 

discriminantanalyse uit te voeren. In al deze analyses was de groeperende variabele telkens een 

dichotome variabele waarbij men naargelang de analyse die werd uitgevoerd en de sport die men 

beoefende werd ingedeeld in een bepaalde groep (bijvoorbeeld: voetballers versus niet-voetballers).  
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3 RESULTATEN 

3.1 Testpopulatie: basiscijfers 
In tabel 3.1 wordt het aantal onderzochte atleten weergegeven per sport, per geslacht en per 

leeftijdscategorie. De groepen waarvan in eerste instantie sowieso geen analyse kon gedaan worden 

op basis van het aantal subjecten zijn hierin aangeduid in het donkergrijs, in het wit worden de 

groepen aangeduid waarvoor een betrouwbare analyse kon worden uitgevoerd naar de norm 

gehanteerd in deze scriptie. In het lichtgrijs tenslotte werden de groepen aangeduid waarvoor we 

initieel een analyse uitvoerden, doch waarbij door missing values te weinig proefpersonen werden 

opgenomen. Er werd ook getracht per sport en geslacht bij minstens 2 opeenvolgende 

leeftijdsgroepen een analyse uit te voeren. 

 

Tabel 3-1: Aantal proefpersonen per sport, per geslacht en per leeftijdscategorie. 

Sport Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes

8 (6) 24 (23) 16 (13) 32 (28) 9 (7) 26 (21)

7 (7) 3 8 (8) 5 13 (12) 5

40 (34) 32 (29) 34 (30) 16 (13) 20 (16) 13 (11)

4 2 5 1 11 6

25 (21) 17 (16) 11 (8) 18 (15) 11 (8) 10 (5)

12 (12) 12 (12) 34 (31) 12 (9) 25 (17) 5

18 (17) 5 13 (12) 10 7 (7) 6

0 1 1 3 1 0

3 1 2 1 1 0

0 0 1 0 2 0

0 0 1 5 2 2

3 0 8 0 7 1

3 6 10 2 0 2

0 0 6 3 16 2

55 (50) 6 127 (106) 7 132 (115) 6

5 6 17 (12) 12 24 (19) 13 (4)

0 0 19 (17) 4 27 (26) 6

2 11 8 6 5 2

Badminton

Tabel 3.1  -  Aantal subjecten

U14 U16 U18

Atletiek

Tri-/Duatlon

Basketbal

Golf

Gymnastiek

Handbal

Judo

Schaatsen

Schermen

Ski en snow board

Taekw ondo

Tafeltennis

Tennis

<7 na controle op missing values, w erd niet opgenomen in de analyses

<7 in eerste instantie, w erd niet opgenomen in de analyses

Voetbal

Volleybal

Wielrennen

Zw emmen

(..) aantal zonder missing values bij totale discriminantanalyse

≥7 na controle op missing values, w erd opgenomen in de 
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3.2 Discriminantanalyses 
Onderstaande wordt per sport, per geslacht en per leeftijdscategorie een kort overzicht gegeven van 

de resultaten uit de globale discriminantanalyse. Daaronder worden de resultaten per sport en per 

geslacht in een tabel weergegeven. Hierin worden voor de stapsgewijze analyses de opgenomen 

bouwstenen met hun respectievelijk gewicht (via Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients) en p-waarde gerapporteerd, naast het percentage correct en verkeerdelijk geplaatste 

proefpersonen en de canonische correlatiecoëfficiënt van de uitgevoerde analyse. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat het gewicht van de opgenomen bouwstenen absoluut moet bekeken 

worden. Onderaan de tabel worden de bouwstenen opgenomen in de globale analyse weergegeven 

met hun respectievelijk gewicht en p-waarde. In de kolom daarnaast worden de canonische 

correlatiecoëfficiënt, de Wilks‟ Lambda en de p-waarde weergegeven naast het globale percentage 

correct geplaatsten en de percentages correct en verkeerdelijk geplaatsten per groep. Tenslotte wordt 

in de eerste kolom van de tabel de richting waarin de variabelen discrimineren weergegeven met + of 

– tekens. Hier staat „+‟ voor het feit dat het gemiddelde van de onderzochte groep groter is dan dat 

van de referentiegroep, „-„ staat voor een lager gemiddelde dan de referentiegroep. Bovendien dient 

de bemerking worden gemaakt dat voor de afwijking bij shuttle werpen, schouderlenigheid en alle 

sprinttests (snelheid shuttle run, 30 m sprint en de drie VSK dribbeltests) geldt dat een – teken 

betekent dat de onderzochte groep gemiddeld nauwkeuriger werpt, leniger is in de schouders, of 

sneller is dan de referentiegroep. Voor deze variabelen betekent een minteken dus dat de 

onderzochte groep beter is dan de referentie. Hetzelfde geldt voor de morfologische bouwstenen, 

doch hier betekent groot zijn, of een laag vetpercentage hebben per definitie niet dat de atleten „beter‟ 

zijn. Per sport zouden bepaalde morfologische aspecten een voordeel kunnen bieden, doch dit is net 

hetgeen wat via deze scriptie wordt onderzocht.  
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3.2.1 Atletiek 

Bij de 14-15 jarige atletiekbeoefenaars werden de jongens aan de hand van dribbeltest met handen 

en BMI voor 62,5% correct geclassificeerd. Van de niet atletiek beoefenaars werd 25.6% verkeerdelijk 

als atletiek beoefenaar aanzien. (r=0,237; Wilks‟ λ (1,171) =0,944 ; p<0,001). De voorafgaande 

stapsgewijze analyse voor morfologische bouwstenen heeft geen discriminerende waarde. De fysieke 

en de motorisch-coördinatieve bouwstenen hebben een verklaarde variantie van respectievelijk 2.50% 

en 3.10% (r=0,158 en r=0,176). De 16-17 jarige jongens werden aan de hand van BMI, snelheid 

shuttle run, zittend reiken en zijwaarts springen over balkje voor  55.6% correct geclassificeerd. Van 

de referentiepopulatie werd 14.8% verkeerd geclassificeerd. (r=0,299; Wilks‟ λ=0,911; p<0,001). De 

stapsgewijze analyses voor deze leeftijdsgroep hebben een verklaarde variantie van respectievelijk 

66,75%, 4,37% en 1,85% (r=0,187, r=0,209 en r=0,136). Over de twee leeftijdscategorieën komt enkel 

BMI terug als discriminerende variabele. Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te 

vinden in tabel 3.2. 

 

Bij de meisjes die atletiek beoefenen werden de 12-13 jarigen aan de hand van 30 m sprint, 

dribbeltest met handen, handknijpkracht, verspringen uit stand,  knee push ups, rugwaarts balanceren 

op balkjes en dribbeltest zonder bal voor 87,5% correct geclassificeerd. Van de referentiepopulatie 

werd 11,8% verkeerdelijk als atletiek beoefenaar aanzien. (r=0,672; Wilks‟ λ=0,548; p<0,001). In de 

stapsgewijze analyses werd een verklaarde variantie bekomen van 38,56% voor de fysieke 

bouwstenen (r=0,621 ) en van 24,50% voor de motorisch-coördinatieve bouwstenen (r=0,495  ). Bij de 

14-15 jarige meisjes werden aan de hand van 30 m sprint, knee push ups, CMJ zonder armzwaai, 

shuttle werpen afwijking en BMI 78,1% correct geclassificeerd daarnaast werden 27.6% van de niet 

atletiek beoefenaars verkeerdelijk als atletiek beoefenaar bestempeld. (r=0,583; Wilks‟ λ=0,660; 

p<0,001). De stapsgewijze analyses van de morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen hebben bij deze leeftijdscategorie een verklaarde variantie van respectievelijk 3,13%, 

30,14% en 6,50% (r= 0,177, r=0,549 en r=0,255). De 16-17 jarige meisjes werden aan de hand van 

verspringen uit stand, CMJ zonder armzwaai, BMI, zijdelings verplaatsen plankjes, 30 m sprint, 

dribbeltest met handen, dribbeltest met voeten, dribbeltest zonder bal en zijwaarts springen over 

balkje voor 84,6% correct geclassificeerd. Van de niet atletiek beoefenaars werd 10,1% fout 

geclassificeerd. (r=0,762; Wilks‟ λ=0,419 p<0,001). In de stapsgewijze analyses voor deze 

leeftijdsgroep komen verklaarde varianties van 16,24%, 40,83% en 36,24% voor. (r=0,403, r=0,639 en 

r=0,602). Overheen de drie leeftijdscategorieën komt enkel 30 m sprint terug als discriminerende 

variabele. Een aantal andere tests komen wel binnen twee leeftijdscategorieën als discriminerende 

variabele naar voor. Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.3.
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Tabel 3-2: Resultaten discriminantanalyses Atletiek Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 BMI 1,000 0,005 1 BMI 1,000 0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

/ 1 Snelheid SR (10x5m) 0,854 0,015

2 Zittend reiken 0,708 0,004

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 1,000 0,003 1 Zijw aarts springen balkjes 1,000 0,025

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - BMI -0,688 r  - BMI -0,708 r

 - Dribbeltest met handen 0,733 0,237  - Snelheid SR (10x5m) 0,610 0,299

Wilks' λ  + Zittend reiken 0,451 Wilks' λ 

0,944  - Zijw aarts springen balkjes -0,299 0,911

χ² χ²

16,977 25,504

p p

<0,001 <0,001

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot)

$ de gemiddelde score van de atletiek beoefenaars is groter (+) 1  % juist geplaatste niet-atletiek beoefenaars 1 2

of kleiner (-) dan die van de andere sporters 2  % vals positief 3 4

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste atletiek beoefenaars

Tabel 3.2  -  ATLETIEK - JONGENS

M
o
rfo

lo
g
ie

14-15jaar 16-17jaar

%* (16/320) %* (9/312)

22,2 77,868,831,3

44,4

73,8%

r = 0,176 r = 0,136

61,3 38,7 72,4 27,6

%* (14/268) %* (7/255)

75,3 24,7

F
y
s
ie

k
M

o
to

rie
k

G
lo

b
a
a
l

55,6

Totaal juist Totaal juist

%* (13/296) %* (7/277)

74,4 25,6 85,2 14,8

37,5 62,5

84,3%

%* (13/282)

33,3 66,7

r = 0,158 r = 0,187

r = 0,209

43,8 56,3 44,4 55,6

%* (7/271)

75,7 24,3 69,7 30,3
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Tabel 3-3: Resultaten discriminantanalyses Atletiek Meisjes 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

/ 1 BMI 1,000 0,046 1 BMI 1,000 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 30m sprint 0,731 <0,001 1 30m srpint 1,147 <0,001 1 Verspringen uit stand -1,152 <0,001

2 Handknijpkracht 0,583 <0,001 2 Knee Push ups 0,807 <0,001 2 CMJ zonder armzw aai 0,971 <0,001

3 Verspringen uit stand -0,573 <0,001 3 CMJ zonder armzw aai 0,501 <0,001 3 30m sprint 0,586 <0,001 26,9

4 Knee Push ups 0,456 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen -1,016 <0,001 1 Shuttle w erpen afw ijking 1,000 0,006 1 Dribbeltest zonder bal -0,893 <0,001

2 Dribbeltest zonder bal 0,830 <0,001 2 Dribbeltest met handen 0,533 <0,001

3 Rugw aarts balanceren 0,441 <0,001 3 Zijdelings verplaatsen plankje -0,591 <0,001

4 Zijw aarts springen balkje 0,573 <0,001

5 Dribbeltest met voeten 0,465 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - 30m sprint 0,643 r   - BMI 0,317 r  - BMI 0,483 r

 - Handknijpkracht 0,465 0,672  - 30m srpint 1,046 0,583  + Verspringen uit stand -0,928 0,762

 + Verspringen uit stand -0,408 Wilks' λ  - Knee Push ups 0,674 Wilks' λ  + CMJ zonder armzw aai 0,686 Wilks' λ 

 - Knee Push ups 0,386 0,548  + CMJ zonder armzw aai 0,445 0,660  - 30m sprint 0,381 0,419

 + Dribbeltest met handen -0,543 χ²  + Shuttle w erpen afw ijking -0,377 χ²  - Dribbeltest zonder bal 0,274 χ²

 - Dribbeltest zonder bal 0,28 68,184 43,830  + Dribbeltest met handen -0,355 65,690

 + Rugw aarts balanceren 0,286 p p  - Zijdelings verplaatsen plankje 0,449 p

<0,001 <0,001  + Zijw aarts springen balkje -0,234 <0,001

 + Dribbeltest met voeten -0,307

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-atletiek beoefenaars

$ De gemiddelde score van de atletiek beoefenaars is groter (+) o f kleiner (-) dan die van andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste atletiek beoefenaars

Tabel 3.3  -  ATLETIEK - MEISJES

12-13jaar 14-15jaar 16-17jaar

%* (24/123) %* (32/128) %* (25/99)

59,4 34,6 65,4

57,1 42,9 74,7

M
o
rfo

lo
g
ie

%* (23/116) %* (27/103) %* (19/71)

82,4 17,6 75,2 24,8 75,9 24,1 F
y
s
ie

k

r =0,621

25,3

40,6

8,3 91,7 28,1 71,9 73,1

%* (23/120) %* (32/116) %* (23/84)

M
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3.2.2 Basketbal 

De basketbalspelers van 12-13 jaar werden aan de hand van dribbeltest met handen, lichaamslengte, 

zithoogte, dribbeltest met voeten, shuttle werpen afwijking, zittend reiken en zijwaarts springen over 

balkje voor 87,5% juist geplaatst. Van de niet-basketbalspelers werd hierbij ook 13,1% foutief als 

basketbalspeler aanzien. (r=0,652; Wilks‟ λ=0,576; p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze 

analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich respectievelijk 

18,40%, 6,60% en 39,56% van de variantie te verklaren (r=0,429, r=0,257 en r=0,629). Bij de jongens 

van 14-15 jaar kon 88,2% van de basketbalspelers juist worden geplaatst aan de hand van 

lichaamslengte, dribbeltest handen, zithoogte, dribbeltest voeten, rugwaarts balanceren op balkjes, 

shuttle werpen afstand, 30 m sprint, zittend reiken en knee push-ups. Van de niet-basketbalspelers 

werd 9,4% verkeerdelijk als basketbalspeler aanzien. (r=0,623; Wilks‟ λ=0,612; p<0,001). In de 

voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen op zich respectievelijk 19,80%, 9,86% en 29,48% van de variantie te verklaren (r=0,445, 

r=0,314 en r=0,543). De jongens van 16-17 jaar tenslotte konden aan de hand van lichaamsgewicht, 

BMI, lichaamslengte, zithoogte, dribbeltest handen, shuttle werpen afstand, dribbeltest voeten, 

schouderlenigheid en handknijpkracht voor 75,0% juist worden geplaatst. Hierbij werd 10,2% van de 

niet-basketbalspelers verkeerdelijk als basketbalspeler aanzien. (r=0,534; Wilks‟ λ=0,715; p<0,001). In 

de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen op zich respectievelijk een canonische correlatie te hebben van r=0,443; r=0,252 en 

r=0,388, waarmee deze respectievelijk 19,62%, 6,35% en 15,05% van de variantie verklaren. Voor 

basketbal jongens komen, in volgorde van belangrijkheid, volgende tests terug bij iedere 

leeftijdsgroep: lichaamslengte, zithoogte, dribbeltest met handen, en dribbeltest met voeten. Een 

gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.4. 

Bij de basketbalspeelsters van 12-13 jaar kon aan de hand van lichaamslengte, zithoogte, dribbeltest 

handen, sit-ups, shuttle werpen afstand en zittend reiken 93,8% juist worden geplaatst. Hierbij werd 

ook 16,0% van de andere vrouwelijke sporters verkeerdelijk als basketbalspeelster aanzien. (r=0,650; 

Wilks‟ λ=0,577; p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en 

motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich respectievelijk een canonische correlatie te vertonen van 

r=0,354, r=0,507 en r=0,591, hierbij werd respectievelijk 12,53%, 25,70% en 34,93% van de variantie 

verklaard. Aan de hand van dribbeltest handen, shuttle werpen afstand, schouderlenigheid en sit-ups 

konden 87,5% van de 14-15 jarige basketbalmeisjes correct worden geplaatst. Hierbij werd 16,5% van 

de andere vrouwelijke sporters verkeerdelijk als basketbalspeelsters aanzien. (r=0,552; Wilks‟ 

λ=0,695; p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische variabelen niet 

genoeg te discrimineren; fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich verklaarden 

respectievelijk 16,08% en 23,04% van de variantie (r=0,401 en r=0,480). De basketbalspeelsters van 

16-17 jaar konden voor 92,3% juist worden geplaatst aan de hand van dribbeltest handen, 

schouderlenigheid, lichaamsgewicht, CMJ zonder armzwaai en handknijpkracht. Van de niet-

basketbalspeelsters werd ook 10,9% verkeerd ingedeeld. (r=0,610; Wilks‟ λ=0,628; p <0,001). In de 

voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen op zich respectievelijk 4,16%, 31,58% en 25,60% van de variantie te verklaren (r=0,204; 

r=0,562 en r=0,506). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.5. 
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Tabel 3-4: Resultaten discriminantanalyses Basketbal Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Lichaamslengte 2,358 <0,001 1 Lichaamslengte 1,750 <0,001 1 Lichaamslengte 2,355 <0,001

2 Zithoogte -1,643 <0,001 2 Zithoogte -1,188 <0,001 2 Zithoogte 0,942 <0,001

3 Lichaamsgew icht -5,859 <0,001

4 BMI 3,710 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Zittend reiken 1,000 0,001 1 Knee push-up 0,811 <0,001 1 Schouderlenigheid 0,827 0,001

2 Zittend reiken 0,514 <0,001 2 Handknijpkracht 0,560 <0,001

3 30m sprint 0,463 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 1,142 <0,001 1 Dribbeltest met handen 1,028 <0,001 1 Dribbeltest met handen 1,039 <0,001

2 Dribbeltest met voeten -0,563 <0,001 2 Dribbeltest met voeten -0,637 <0,001 2 Dribbeltest met voeten -0,768 <0,001

3 Zijw aarts springen balkje 0,324 <0,001 3 Rugw aarts balanceren 0,451 <0,001 3 Shuttle w erpen afstand 0,454 <0,001

4 Shuttle w erpen afw ijking -0,314 <0,001 4 Shuttle w erpen afstand 0,254 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + Lichaamslengte -0,888 r  + Lichaamslengte -0,840 r  + Lichaamslengte 2,205 r

 + Zithoogte 0,831 0,652  + Zithoogte 0,667 0,623  + Zithoogte 0,804 0,534

 - Zittend reiken 0,224 Wilks' λ  - Knee push-ups 0,065 Wilks' λ  + Lichaamsgew icht -5,137 Wilks' λ 

 - Zijw aarts springen balkje 0,114 0,576  - Zittend reiken 0,155 0,612  + BMI 3,270 0,715

 - Dribbeltest met handen 0,985 χ²  - 30m sprint 0,184 χ²  + Handknijpkracht -0,029 χ²

 + Dribbeltest met voeten -0,563 87,573  - Dribbeltest met handen 0,799 132,244  + Schouderlenigheid -0,148 89,816

 + Shuttle w erpen afw ijking -0,314 p  + Dribbeltest met voeten -0,500 p  - Dribbeltest met handen 0,584 p

<0,001  - Rugw aarts balanceren 0,289 <0,001  + Dribbeltest met voeten -0,298 <0,001

 - Shuttle w erpen afstand 0,279  - Shuttle w erpen afstand 0,363

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-basketbalspelers

$ de gemiddelde score van de basketbalspelers is groter (+) o f kleiner (-) dan die van de andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste basketbalspelers
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Tabel 3-5: Resultaten discriminantanalyses Basketbal Meisjes 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Lichaamslengte 2,927 0,002 / 1 Lichaamsgew icht 1,000 0,043

2 Zithoogte -2,274 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Zittend reiken 0,742 <0,001 1 Schouderlenigheid 0,867 <0,001 1 Schouderlenigheid 0,980 <0,001

2 Sit-ups 0,546 <0,001 2 Sit-ups -0,521 <0,001 2 CMJ zonder armzw aai 0,551 <0,001

3 Handknijpkracht 0,510 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 1,035 <0,001 1 Dribbeltest met handen 1,169 <0,001 1 Dribbeltestmet  handen 1,000 <0,001

2 Shuttle w erpen afstand 0,343 <0,001 2 Shuttle w erpen afstand 0,532 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + Lichaamslengte -1,227 r  - Sit-ups 0,304 r  + Lichaamsgew icht 0,338 r

 + Zithoogte 1,159 0,650  + Schouderlenigheid -0,402 0,552  + Handknijpkracht 0,004 0,610

 - Zittend reiken 0,184 Wilks' λ  - Dribbeltest met handen 0,932 Wilks' λ  + CMJ zonder armzw aai 0,316 Wilks' λ 

 - Sit-ups 0,334 0,577  + Shuttle w erpen afstand 0,457 0,695  + Schouderlenigheid 0,560 0,628

 - Dribbeltest met handen 0,725 χ² χ²  - Dribbeltest met handen -0,610 χ²

 - Shuttle w erpen afstand 0,298 63,802 40,721 39,822

p p p

<0,001 <0,001 <0,001

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-basketbalspeelsters

$ de gemiddelde score van de basketbalspeelsters is groter (+) o f kleiner (-) dan die van de andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste basketbalspeelsters
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3.2.3 Gymnastiek 

Bij de gymnasten werden de 12-13 jarige jongens aan de hand van snelheid shuttle run, zittend 

reiken, schouderlenigheid, dribbeltest met voeten, sit-ups,  lichaamslengte, CMJ zonder armzwaai, 

dribbeltest zonder bal, dribbeltest met handen en rugwaarts balanceren op balkjes voor 100% correct 

geclassificeerd. Van de referentiepopulatie werd 3.8% verkeerdelijk als gymnastiek beoefenaar 

aanzien. (r=0,785; Wilks‟ λ=0,384; p<0,001). De vooraf uitgevoerde stapsgewijze analyses hebben 

een verklaarde variantie van 25,10% voor de morfologische bouwstenen (r=0,501), van 59,60% voor 

de fysieke bouwstenen (r=0.772)  en van 27,88% voor de motorisch coördinaiteve bouwstenen 

(r=0,528). De 14-15 jarige jongens werden aan de hand van schouderlenigheid, dribbeltest met 

voeten, handknijpkracht, zittend reiken, lichaamslengte, sit ups, dribbeltest zonder bal en dribbeltest 

met handen ook voor 100% correct geclassificeerd. Van de niet gymnasten werden 3.5% verkeerdelijk 

als gymnastiek beoefenaars aanzien. (r=0,541; Wilks‟ λ=0,707; p<0,001). De verklaarde variantie van 

de voorafgaand uitgevoerde stapsgewijze analyses is respectievelijk 12,04%, 26,32% en 8,94%. 

(r=0.347, r=0,513 en r=0.299). De 16-17 jarige jongens werden aan de hand van dribbeltest met 

voeten, dribbeltest zonder bal, knee push ups, schouderlenigheid, dribbeltest met handen, 

handknijpkracht, zittend reiken, zijwaarts springen over balkje en lichaamslengte voor 81.87% correct 

geclassificeerd. Van de niet gymnasten werd 1.7% fout geclassificeerd. (r=0,639; Wilks‟ λ=0,591; 

p<0,001). De stapsgewijze analyses voor deze leeftijdsgroep hebben respectievelijk een verklaarde 

variantie van 8,07%, 24,80% en 18,58% (r=0,284, r=0,561 en r=0,532).  Binnen alle 

leeftijdscategorieën komen lichaamslengte, schouderlenigheid, zittend reiken en de drie dribbeltesten 

naar voor als discriminerende variabelen. Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te 

vinden in tabel 3.6. 

 

Bij de meisjes die gymnastiek beoefenen komen lichaamslengte, lichaamsgewicht, vetpercentage, 

BMI, zittend reiken, handknijpkracht en rugwaarts balanceren op balkjes in beide leeftijdscategorieën 

naar voor als discriminerende variabelen. Wanneer we de analyses per leeftijdscategorie gaan 

bekijken zien we dat de 12-13 jarigen aan de hand van de reeds vermelde test en dribbeltest met 

voeten en snelheid shuttle run voor 100% correct geclassificeerd. Van de referentiepopulatie werd 

2.8% verkeerdelijk als gymnast aanzien. (r=0,813; Wilks‟ λ=0,340; p<0,001). De stapsgewijze 

analyses van deze leeftijdsgroep hebben een verklaarde variantie van 54,02% voor de morfologische 

bouwstenen (r=0,735), van 46,92% voor de fysieke bouwstenen (r=0,685) en van 33,41% voor de 

motorisch-coördinatieve bouwstenen (r=0,578).  Meisjes met een leeftijd van 14-15 jaar werden aan 

de hand van lichaamsgewicht, BMI, lichaamslengte, vetpercentage, knee push ups, zijwaarts springen 

over balkje, handknijpkracht, dribbeltest zonder bal, rugwaarts balanceren op balkjes en dribbeltest 

met handen voor 94.4% correct geclassificeerd. Van de niet gymnasten werden 0.8% foutief 

geclassificeerd. (r=0,901; Wilks‟ λ=0,188; p<0,001). De stapsgewijze analyses hebben voor deze 

leeftijdsgroep een verklaarde variantie van respectievelijk 59,75%, 46,51% en 43,69% (r=0,773, 

r=0,682 en r=0,661). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.7. 
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Tabel 3-6: Resultaten discriminantanalyses Gymnastiek Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Lichaamslengte 1,000 <0,001 1 Lichaamslengte 1,000 <0,001 1 Lichaamslengte 1,000 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Schouderlenigheid -0,672 <0,001 1 Schouderlenigheid -0,690 <0,001 1 Schouderlenigheid -0,393 <0,001

2 Zittend reiken 0,576 <0,001 2 Sit ups 0,382 <0,001 2 Handknijpkracht 0,512 <0,001

3 Snelheid SR (10x5m) 0,620 <0,001 3 Snelheid SR (10x5m) 0,352 <0,001 3 Zittend reiken -0,489 <0,001

4 Sit ups 0,444 <0,001 4 Zittend reiken 0,479 <0,001 4 Knee push ups 0,512 <0,001

5 CMJ zonder armzw aai 0,259 <0,001 5 Handknijpkracht -0,420 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met voeten 0,577 <0,001 1 Dribbeltest met voeten 0,730  =0,004 1 Dribbeltest met handen 0,735 <0,001

2 Rugw aarts balanceren 0,401 <0,001 2 Dribbeltest zonder bal -0,834 <0,001 2 Dribbeltest zonder bal -0,650 <0,001

3 Dribbeltest zonder bal -0,437 <0,001 3 Dribbeltest handen 0,641 <0,001 3 Dribbeltest met voeten 0,640 <0,001

4 Dribbeltest met handen 0,379 <0,001 4 Zijw aarts springen balkje 0,565 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - Lichaamslengte -0,26 r  - Lichaamslengte 0,220 r  - Lichaamslengte -0,199 r

 - Schouderlenigheid -0,49 0,785  - Schouderlenigheid 0,538 0,541  - Schouderlenigheid -0,393 0,639

 + Zittend reiken 0,521 Wilks' λ  + Sit ups -0,220 Wilks' λ  - Handknijpkracht -0,372 Wilks' λ 

 - Snelheid SR (10x5m) 0,649 0,384  + Zittend reiken -0,343 0,707  + Zittend reiken 0,270 0,591

 + Sit ups 0,303 χ²  - Handknijpkracht 0,408 χ²  + Knee push ups 0,412 χ²

 + CMJ zonder armzw aai 0,23 146,361  - Dribbeltest zonder bal 0,203 96,964  - Dribbeltest zonder bal -0,453 132,627

 + Dribbeltest met handen -0,09 p  + Dribbeltest met handen -0,187 p  + Dribbeltest met handen 0,386 p

 + Dribbeltest met voeten 0,413 <0,001  + Dribbeltest met voeten -0,419 <0,001  + Dribbeltest met voeten 0,635 <0,001

 - Dribbeltest zonder bal -0,22  + Zijw aarts springen balkje 0,215

 + Rugw aarts balanceren -0,03

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-gymnastiek beoefenaars

$ De gemiddelde score van de gymnasten is groter (+) o f kleiner (-) dan die van andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste gymnastiek beoefenaars
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Tabel 3.6 -  GYMNASTIEK - JONGENS
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Tabel 3-7: Resultaten discriminantanalyses Gymnastiek Meisjes 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Lichaamslengte 4,236 <0,001 1 Lichaamslengte 7,493 <0,001

2 Lichaamsgew icht -6,037 <0,001 2 Lichaamsgew icht -11,648 <0,001

3 BMI 2,865 <0,001 3 BMI 7,729 <0,001

4 Vetpercentage 0,639 <0,001 4 Vetpercentage 0,523 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Zuittend reiken 0,619 <0,001 1 Knee Push Ups 0,772 <0,001

2 Knee Push Ups 0,658 <0,001 2 Handknijpkracht -0,688 <0,001

3 Snelheid SR (10x5m) 0,555 <0,001 3 Zittend reiken 0,448 <0,001

4 Handknijpkracht -0,389 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Rugw aarts balanceren 0,762 <0,001 1 Dribbeltest met handen 0,737 <0,001

2 Dribbeltest met voeten 0,617 <0,001 2 Rugw aarts balanceren 0,608 <0,001

3 Zijw aarts springen balkje -0,572 <0;001

4 Dribbeltest zonder bal -0,363 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - Lichaamslengte 4,061 r  - Lichaamslengte 6,843 r

 - Vetpercentage 0,451 0,813  - Lichaamsgew icht -11,670 0,901

 - Lichaamsgew icht -6,306 Wilks' λ  - Vetpercentage 0,982 Wilks' λ 

 - BMI 3,219 0,340  - BMI 7,283 0,188

 + Zuittend reiken -0,340 χ²  + Knee push ups -0,771 χ²

 + Knee Push Ups -0,436 120,895  - Handknijpkracht 0,390 169,632

 + Snelheid SR (10x5m) -0,211 p  + Zittend reiken -0,177 p

 - Handknijpkracht -0,009 <0,001  - Dribbeltest zonder bal 0,381 <0.001

 + Dribbeltest met voeten -0,269  + Rugw aarts balanceren -0,345

 + Rugw aarts balanceren -0,104  - Zijw aarts springen balkje 0,516

 + Dribbeltest met handen -0,343

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot)

$ de gemiddelde score van de gymnasten is groter (+) 1  % juist geplaatste niet-gymnasten 1 2

of kleiner (-) dan die van de andere sporters 2  % vals positief 3 4

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste gymnasten

M
o
rfo

lo
g
ie

r =0,735

Tabel 3.7  -  GYMNASTIEK - MEISJES

12-13jaar 14-15jaar

%* (17/123) %* (18/128)

r =0,773

95,4 4,6 94,1 5,9

5,9 94,1 16,7 83,3

5,9 94,1 16,7 83,3

F
y
s
ie

k

r =0,682r =0,685

%* (17/116) %* (15/103)

89,0 11,0 91,6 8,4

0,0 100 11,1 88,9

M
o
to

rie
k

r =0,661r =0,578

%* (16/120) %* (16/116)

79,8 20,2 90,8 9,2

%* (16/119) %* (15/109)

G
lo

b
a
a
l

97,2 2,8 99,2 0,8

0,0 100 5,6 94,4

Totaal juist Totaal juist

97,6% 98,5%
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3.2.4 Handbal 

De handbalspelers van 12-13 jaar konden aan de hand van lichaamslengte, zithoogte, 30 m sprint, 

dribbeltest zonder bal, handknijpkracht, verspringen uit stand, sit-ups, en snelheid shuttle run voor 

91,7% juist geplaatst worden. Van de niet-handballers werd hierbij 12,1% foutief als handballer 

aanzien. (r=0,522; Wilks‟ λ=0,728 en p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken 

morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich respectievelijk een canonische 

correlatie te hebben van r=0,300, r=0,459 en r=0,201, en dus 9,00%, 30,14% en 4,04% van de 

variantie te verklaren. Van de 14-15 jarige handbalspelers werd aan de hand van dribbeltest met 

handen, dribbeltest met voeten, zijdelings verplaatsen plankjes, rugwaarts balanceren op balkjes, 

shuttle werpen afwijking en schouderlenigheid 79,4% juist geplaatst. Hierbij werd 20,6% van de niet-

handbalspelers foutief ingedeeld. (r=0,469; Wilks‟ λ=0,780 en p<0,001). In de voorafgaande 

stapsgewijze analyses bleken morfologische variabelen niet genoeg te discrimineren. Fysieke en 

motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich verklaarden respectievelijk slechts 2,28% en 20,98% van 

de variantie (r=0,151 en r=0,458). De 16-17 jarige handbalspelers konden voor 84,0% juist worden 

geplaatst aan de hand van de score op dribbeltest met voeten, dribbeltest met handen, 

schouderlenigheid, shuttle werpen afwijking, CMJ zonder armzwaai en knee push-ups. Hierbij werd 

14,2% van de andere sporters verkeerdelijk als handbalspeler aanzien. (r=0,474; Wilks‟ λ=0,775 en 

p<0,001). Ook voor deze leeftijdsgroep bleken in de voorafgaande stapsgewijze analyses de 

morfologische variabelen niet genoeg te discrimineren, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen op zich verklaarden respectievelijk 10,76% en 22,28% van de variantie (r=0,328 en 

r=0,472). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.8. 

Bij de handbalmeisjes van 12-13 jaar, kon aan de hand van dribbeltest met handen en zittend reiken 

75,0% juist worden geplaatst. Hier werd ook 34,2% van de andere sportmeisjes verkeerdelijk als 

handbalspeelster aanzien. (r=0,257; Wilks‟ λ=0,934; p=0,016). In de voorafgaande stapsgewijze 

analyses bleken morfologische variabelen niet genoeg te discrimineren; fysieke en motorisch-

coördinatieve bouwstenen op zich verklaarden respectievelijk 4,04% en 5,76% van de variantie 

(r=0,201 en r=0,240). De handbalmeisjes van 14-15 jaar konden voor 75,0% juist worden ingedeeld 

op basis van zijdelings verplaatsen plankjes, dribbeltest handen en shuttle werpen afwijking. Hierbij 

werd 17,6% van de niet-handbalspeelsters foutief ingedeeld. (r=0,476; Wilks‟ λ=0,773; p<0,001). In de 

voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische en fysieke variabelen niet genoeg te 

discrimineren; motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich verklaarden 23,42% van de variantie 

(r=0,484). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.9. 
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Tabel 3-8: Resultaten discriminantanalyses Handbal Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Zithoogte 2,193 <0,001 / /

2 Lichaamslengte -1,416 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Handknijpkracht 0,722 <0,001 1 Schouderlenigheid 1,000 0,013 1 CMJ zonder armzw aai 0,695 0,002

2 Verspringen uit stand -0,670 <0,001 2 Schouderlenigheid 0,769 <0,001

3 Sit-ups 0,571 <0,001 3 Knee push-ups 0,499 <0,001

4 30m sprint -0,677 <0,001

5 Snelheid SR (10x5m) 0,537 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest zonder bal 1,000 0,010 1 Dribbeltest met handen 0,812 <0,001 1 Dribbeltest met voeten -1,004 <0,001

2 Dribbeltest met voeten -0,725 <0,001 2 Dribbeltest met handen 0,938 <0,001

3 Zijdelings verplaatsen plankjes0,519 <0,001 3 Shuttle w erpen afw ijking 0,265 <0,001

4 Rugw aarts balanceren -0,428 <0,001

5 Shuttle w erpen afw ijking 0,367 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + Lichaamslengte -0,883 r  + Schouderlenigheid -0,247 r  + Knee push-ups 0,273 r

 + Zithoogte 0,879 0,522  + Rugw aarts balanceren -0,473 0,469  + CMJ zonder armzw aai 0,316 0,474

 + Sit-ups 0,446 Wilks' λ  - Zijdelings verplaatsen plankjes0,476 Wilks' λ  + Schouderlenigheid 0,485 Wilks' λ 

 + Handknijpkracht 0,529 0,728  - Dribbeltest met handen 0,749 0,780  - Dribbeltest met handen -0,684 0,775

 - Verspringen uit stand -0,447 χ²  + Dribbeltest met voeten -0,687 χ²  + Dribbeltest met voeten 0,804 χ²

 - 30m sprint -0,769 50,168  - Shuttle w erpen afw ijking 0,359 70,225  - Shuttle w erpen afw ijking -0,389 65,283

 + Snelheid SR (10x5m) 0,404 p p p

 + Dribbeltest zonder bal 0,581 <0,001 <0,001 <0,001

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten 1  % juist geplaatste niet-handballers

$ de gemiddelde score van de handballers is groter (+) o f kleiner (-) dan die van de andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste handballers

r =0,459 r =0,328r =0,151

%* (11/163) %* (30/282) %* (21/271)

79,4 16,0 84,0

Totaal juist Totaal juist Totaal juist

%* (12/164) %* (31/288) %* (17/261)

G
lo

b
a
a
l

87,9 12,1 79,4 20,6 85,8 14,2

8,3 91,7 20,6

88,1% 79,4% 85,6%

M
o
to

rie
k

68,8 31,2 77,4 22,6 86,1 13,9

r =0,201 r =0,458 r =0,472

50,0 50,0 20,6 79,4 24,0 76,0

%* (12/162) %* (21/268) %* (13/255)

F
y
s
ie

k

83,8 16,2 62,4 37,6 76,0 24,0

16,7 83,3 38,2 61,8 48,0 52,0

76,3 23,7

M
o
rfo

lo
g
ie

r =0,300

Tabel 3.8  -  HANDBAL - JONGENS

12-13jaar 14-15jaar 16-17jaar

%* (12/184) %* (34/320) %* (25/312)

41,7 58,3
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Tabel 3-9: Resultaten discriminantanalyses Handbal Meisjes 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

/ /

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Zittend reiken 1,000 0,030 /

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 1,000 0,008 1 Zijdelings verplaatsen plankjes 0,648 <0,001

2 Dribbeltest met handen 0,555 <0,001

3 Shuttle w erpen afw ijking 0,417 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - Zittend reiken 0,444 r  - Zijdelings verplaatsen plankjes 0,670 r

 - Dribbeltest met handen 0,716 0,257  - Dribbeltest met handen 0,544 0,476

Wilks' λ  - Shuttle w erpen afw ijking 0,394 Wilks' λ 

0,934 0,773

χ² χ²

8,287 29,436

p p

0,016 <0,001

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten

$ de gemiddelde score van de handbalspeelsters is groter (+) 1  % juist geplaatste niet-handbalspeelsters 1 2

 of kleiner (-) dan die van de andere sporters 2  % vals positief 3 4

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste handbalspeelsters

M
o
rfo

lo
g
ie

33,3 66,7

Tabel 3.9  -  HANDBAL - MEISJES

12-13jaar 14-15jaar

%* (12/123) %* (12/128)

%* (12/116) %* (6/103)

61,4 38,6

%* (12/124) %* (9/118)

G
lo

b
a
a
l

65,8 34,2 82,4 17,6

25,0 75,0 25,0 75,0

Totaal juist Totaal juist

66,7% 81,8%

r =0,484r =0,240

r =0,201

F
y
s
ie

k
M

o
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k

%* (12/120) %* (9/116)

60,5 39,5 81,6 18,4

0,0 100 25,0 75,0
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3.2.5 Judo 

Bij de judoka‟s werden de 12-13 jarige jongens aan de hand van lichaamsgewicht, BMI, snelheid shuttle 

run, dribbeltest met handen, zithoogte, 30 m sprint, sit ups en zijwaarts springen over balkje voor 83,3% 

correct geclassificeerd. Van de referentie populatie werd 9,6%  verkeerdelijk als judoka aanzien. 

(r=0,623; Wilks‟ λ=0,612; p<0,001). Bij de stapsgewijze analyses werd een verklaarde variantie 

bekomen van 14,98% voor de morfologische bouwstenen (r=0,387), van 18,32% voor de fysieke 

bouwstenen (r=0,428)  en van 17,31% voor de motorisch-coördinatieve bouwstenen (r=0,416). Bij de 

14-15 jarigen werden aan de hand van snelheid shuttle run, dribbeltest met voeten, lichaamslengte, 

dribbeltest met handen, BMI, rugwaarts balanceren op balkjes, 30 m sprint, zittend reiken en zijwaarts 

springen over balkje 84,6% van de judoka‟s correct geplaatst. Van de niet judoka‟s werden 8,8% 

verkeerdelijk als judoka aanzien. (r=0,488; Wilks‟ λ=0,762; p<0,001). De stapsgewijze analyses hebben 

een verklaarde variantie van respectievelijk 4,33%, 8,12% en 15,37% (r=0,208, r=0,285 en r=0,392). 

De 16-17 jarige jongens werden aan de hand van dribbeltest zonder bal, snelheid shuttle run, zijdelings 

verplaatsen plankjes, dribbeltest met handen en lichaamslengte voor 100% correct geclassificeerd. Van 

de niet judoka‟s werd 6,5% foutief geclassificeerd. (r=0,439; Wilks‟ λ=0,807; p<0,001). Voor deze 

leeftijdsgroep hebben de vooraf uitgevoerde stapsgewijze analyses een verklaarde variantie van 

respectievelijk 1,54%, 2,02% en 10,37% (r=0,124, r=0,142 en r=0,322). Binnen deze analyses komen 

snelheid shuttle run en dribbeltest met handen in alle analyses als discriminerende variabele naar voor. 

Een aantal andere variabelen vinden we in twee van de drie analyses terug. Een gedetailleerd overzicht 

van deze analyses is te vinden in tabel 3.10. 

3.2.6 Voetbal 

Bij de jongens met een leeftijd van 12-13 jaar kon aan de hand van dribbeltest met voeten, dribbeltest 

met handen, sit-ups en verspringen uit stand 89,1% van de voetballers correct worden geclassificeerd. 

13,1% van de niet-voetballers werden verkeerdelijk als voetballer aanzien. (r=0,737; Wilks‟ λ=0,456; 

p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische variabelen niet genoeg te 

discrimineren; fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich verklaarden respectievelijk 

20,98% en 46,24% van de variantie (r=0,458 en r=0,680). Van de 14-15-jarige voetballers kon 91,3% 

juist worden geclassificeerd op basis van dribbeltest met voeten, BMI, 30 m sprint, handknijpkracht, 

zittend reiken, dribbeltest met handen, vetpercentage, lichaamslengte, sit-ups, verspringen uit stand, 

zithoogte, snelheid shuttle run en shuttle werpen afstand. De niet-voetballers werden hier voor 9,8% 

verkeerd geclassificeerd als voetballer. (r=0,787; Wilks‟ λ=0,380 en p<0,001). In de voorafgaande 

stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich 

respectievelijk 11,02%, 33,64% en 58,06% te verklaren (r=0,332, r=0,580 en r=726). De 16-17 jarige 

voetballers tenslotte konden voor 91,7% juist worden geclassificeerd op basis van dribbeltest met 

voeten, 30 m sprint, CMJ zonder armzwaai, zijdelings verplaatsen plankjes, handknijpkracht, zittend 

reiken, verspringen uit stand, zijwaarts springen over balkje, shuttle werpen afstand, snelheid shuttle 

run en lichaamslengte. Van de niet-voetballers werd op basis van deze tests 14,9% verkeerdelijk als 

voetballer beschouwd. (r=0,807; Wilks‟ λ=0,349; p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses 

bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen op zich respectievelijk 6,92%, 

34,34% en 58,37% van de variantie te verklaren (r=0,263, r=0,586 en r=0,764). Variabelen die bij 

iedere leeftijdsgroep voldoende discrimineren zijn verspringen uit stand en dribbeltest voeten. Een 

gedetailleerd overzicht van deze analyses is te vinden in tabel 3.11. 
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Tabel 3-10: Resultaten discriminantanalyses Judo Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 BMI 2,048 0,001 1 Lichaamslengte 0,997 0,004 1 Lichaamslengte 1,000 0,028

2 Lichaamsgew icht -2,913 <0,001 2 BMI -0,689 0,001

3 Zithoogte 1,633 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Snelheid SR (10x5m) 0,958 <0,001 1 Snelheid SR (10x5m) -0,896 <0,001 1 Snelheid SR  (10 x5m) 1,000 0,023

2 30m sprint -0,496 <0,001 2 Zittend reiken 0,594 <0,001

3 Sit ups -0,427 <0,001 3 30m sprint 0,563 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 0,866 <0,001 1 Dribbeltest met handen 0,625 <0,001 1 Dribbeltest met handen 0,490 <0,001

2 Zijw aarts springen balkje 0,542 <0,001 2 Rugw aarts balanceren 0,447 <0,001 2 Zijdelings verplaatsen plankjes 0,727 <0,001

3 Dribbeltest met voeten 0,584 <0,001 3 Dribbeltest zonder bal 0,754 <0,001

4 Zijw aarts springen balkje 0,340 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + BMI 0,788 r  - Lichaamslengte -0,426 r  - Lichaamslengte -0,383 r

 + Lichaamsgew icht -0,799 0,623  + BMI 0,253 0,488  - Snelheid SR  (10 x5m) -0,805 0,417

 - Zithoogte 0,619 Wilks' λ  - Snelheid SR (5x10m) -0,659 Wilks' λ  + Dribbeltest met handen 0,621 Wilks' λ 

 - Snelheid SR (5x10m) -0,709 0,612  + Zittend reiken 0,070 0,762  + Zijdelings verplaatsen plankjes 0,208 0,826

 - 30m sprint 0,391 χ²  - 30m sprint 0,075 χ²  + Dribbeltest zonder bal 0,405 χ²

 + Sit ups 0,210 75,617  + Dribbeltest met handen 0,423 71,243 51,248

 + Dribbeltest met handen 0,636 p  + Rugw aarts balanceren 0,206 p p

 + Zijw aarts springen balkje 0,058 <0,001  + Dribbeltest met voeten 0,616 <0,001 <0,001

 + Zijw aarts springen balkje 0,030

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist  geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-judo beoefenaars

$ De gemiddelde score van de judo beoefenaar is groter (+) o f kleiner (-) dan die van andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste judo beoefenaars

Tabel 3.10  -  JUDO - JONGENS

12-13jaar 14-15jaar 16-17jaar

%* (18/184) %* (13/320) %* (7/312)

31,4

27,8 72,2 30,8 69,2 28,6 71,4

78,4 21,6 71,4 28,6 68,6

85,7

%* (16/162) %* (12/268) %* (7/255)

80,8 19,2 77,9 22,1 69,0 31,0

11,1 88,9 23,1 76,9 28,6 71,4

33,3 66,7 15,4 84,6 14,3

19,2 87,3 12,7 86,3 13,7

%* (17/160) %* (12/268) %* (7/269)

G
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b
a
a
l

90,4 9,6 91,2 8,8 90,9 9,1

16,7 83,3 15,4

89,7% 91,0% 90,7%

84,6 15,4 84,6

Totaal juist Totaal juist Totaal juist

r =0,416

r =0,428

r =0,387
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r =0,322

r =0,142

r =0,124r =0,208

r =0,285

r =0,392

%* (16/163) %* (12/282) %* (7/271)

80,2
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Tabel 3-11. Resultaten discriminantanalyses Voetbal Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

/ 1 Lichaamslengte 1,413 <0,001 1 Lichaamslengte 1,000 <0,001

2 Zithoogte -0,663 <0,001

3 Vetpercentage 0,856 <0,001

4 BMI -0,689 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Sit-ups 0,811 <0,001 1 Handknijpkracht 0,689 <0,001 1 30m sprint 1,050 <0,001

2 Verspringen uit stand 0,473 <0,001 2 30m sprint 0,972 <0,001 2 CMJ zonder armzw aai 0,608 <0,001

3 Verspringen uit stand 0,654 <0,001 3 Handknijpkracht 0,358 <0,001

4 Sit-ups 0,468 <0,001 4 Zittend reiken SAR 0,434 <0,001

5 Snelheid SR (10x5m) 0,436 <0,001 5 Verspringen uit stand 0,416 <0,001

6 Zittend reiken 0,250 <0,001 6 Snelheid SR (10x5m) 0,374 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met voeten 1,173 <0,001 1 Dribbeltest met voeten 1,088 <0,001 1 Dribbeltest met voeten 1,007 <0,001

2 Dribbeltest met handen -0,554 <0,001 2 Shuttle w erpen afstand 0,267 <0,001 2 Zijdelings verplaatsen plankjes 0,288 <0,001

3 Dribbeltest met handen -0,268 <0,001 3 Zijw aarts springen over balkje -0,282 <0,001

4 Shuttle w erpen afstand 0,245 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 - Sit-ups 0,481 r  - Lichaamslengte 0,244 r  - Lichaamslengte 0,056 r

 - Verspringen uit stand 0,189 0,737  - Zithoogte -0,152 0,787  - Handknijpkracht 0,189 0,807

 - Dribbeltest met handen -0,579 Wilks' λ  - Verpercentage 0,247 Wilks' λ  - Verspringen uit stand 0,136 Wilks' λ 

 - Dribbeltest met voeten 1,049 0,456  + BMI -0,475 0,380  - CMJ zonder armzw aai 0,343 0,349

χ²  - Sit-ups 0,223 χ²  - Zittend reiken (SAR) 0,163 χ²

125,546  - Handknijpkracht 0,458 248,818  - 30m sprint 0,653 266,682

p  - Verspringen uit stand 0,223 p  - Snelheid SR (10x5m) 0,063 p

<0,001  - Zittend reiken (SAR) 0,274 <0,001  + Zijdelings verplaatsen plankjes -0,098 <0,001

 - 30m sprint 0,459  + Zijw aarts springen over balkje 0,244

 - Snelheid SR (10x5m) 0,133  - Dribbeltest met voeten 0,888

 - Dribbeltest met handen -0,267  + Shuttle w erpen afstand 0,091

 - Dribbeltest met voeten 0,866

 - Shuttle w erpen afstand 0,107

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 1  % juist geplaatste niet-voetballers

$ de gemiddelde score van de voetballers is groter (+) o f kleiner (-) dan die van de andere sporters 1 2 2  % vals positief

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar (Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) 3 4 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste voetballers

r =0,764

r =0,332

r =0,726r =0,680

19,1 83,4 16,6

12,7 87,3 11,8 88,2 7,6 92,4

%* (48/162)

r =0,263

M
o
rfo

lo
g
ie

M
o
to

rie
k

r =0,586r =0,580r =0,458

73,526,578,721,374,5

%* (49/163) %* (113/282) %* (117/271)

86,2 13,8 80,9

91,3 8,3 91,7

Totaal juist Totaal juist Totaal juist

%* (50/164) %* (106/266) %* (115/261)

G
lo

b
a
a
l

86,9 13,1 90,2 9,8 85,1 14,9

10,9 89,1 8,7

87,6% 90,7% 87,9%

%* (108/268) %* (112/255)

F
y
s
ie

k

75,4 24,6 76,8 23,2 76,8 23,2

25,5

40,3

31,5 68,5 35,6 64,4

64,4 35,6 59,7

Tabel 3.11  -  VOETBAL - JONGENS

12-13jaar 14-15jaar 16-17jaar

%* (55/184) %* (126/320) %* (131/312)
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3.2.7 Volleybal 

Van de 14-15 jarige volleybalspelers werd aan de hand van CMJ zonder armzwaai, 30 m sprint, sit-

ups, shuttle werpen afstand, zijwaarts springen over balkje, lichaamslengte, verspringen uit stand, 

knee push-ups en dribbeltest met voeten 88,2% juist geplaatst. Hierbij werd 3,6% van de niet-

volleyballers foutief ingedeeld. (r=0,582; Wilks‟ λ=0,661; p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze 

analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen afzonderlijk  

respectievelijk 11,63%, 28,41% en 10,56% van de variantie te verklaren (r=0,341, r=0,533 en 

r=0,325). De 16-17 jarige volleybalspelers konden voor 95,8% juist worden geplaatst aan de hand van 

CMJ zonder armzwaai, lichaamslengte, schouderlenigheid, sit-ups, 30 m sprint, knee push-ups, 

zittend reiken, dribbeltest met voeten, rugwaarts balanceren op balkjes en staande vertesprong. Van 

de niet-volleyballers werd 4,8% foutief als volleyballer geclassificeerd. (r=0,474; Wilks‟ λ=0,775 en 

p<0,001). In de voorafgaande stapsgewijze analyses bleken morfologische, fysieke en motorisch-

coördinatieve bouwstenen afzonderlijk  respectievelijk 14,67%, 40,58% en 14,98% van de variantie te 

verklaren (r=0,383, r=0,637 en r=0,387). Variabelen die hier voor elke leeftijdsgroep terug komen, zijn 

CMJ zonder armzwaai, lichaamslengte, 30 m sprint, sit-ups, knee push-ups en dribbeltest met voeten. 

Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is terug te vinden in tabel 3.12. 

3.2.8 Wielrennen 

Bij de wielrenners komen zithoogte, snelheid shuttle run, handknijpkracht, sit-ups, 30 m sprint, 

dribbeltest met handen en zijwaarts springen over balkje in beide leeftijdscategorieën naar voor als 

discriminerende variabele. Bovenop deze variabelen werden de 14-15 jarige jongens aan de hand van 

zijdelings verplaatsen plankjes, knee push ups en vetpercentage voor 100% correct geclassificeerd. 

Van de niet wielrenners werden 7,6%  verkeerdelijk als wielrenners aanzien. (r=0,591; Wilks‟ λ=0,650 

en p<0,001). In de stapsgewijze analyses werd een verklaarde variantie bekomen van 4,33% voor de 

morfologische bouwstenen (r=0,208), van 8,12% voor de fysieke bouwstenen (r=0,526)  en van 

15,37% voor de motorisch-coördinatieve bouwstenen (r=0,361). De 16-17 jarige wielrenners werden 

aan de hand van de terugkomende variabelen en lichaamslengte, dribbeltest zonder bal en shuttle 

werpen afstand voor 92,6% correct geclassificeerd. Van de referentiepopulatie werd 8,7% 

verkeerdelijk als wielrenners aanzien. (r=0,633, Wilks‟ λ=0,599 en p<0,001). De stapsgewijze 

analyses voor deze leeftijdscategorie hebben een verklaarde variantie van respectievelijk 4,12%, 

29,70% en 14,82% (r=0,203, r=0,545 en r=0,385). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is te 

vinden in tabel 3.13. 
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Tabel 3-12: Resultaten discriminantanalyses Volleybal Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Lichaamslengte 1,000 <0,001 1 Lichaamslengte 1,000 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 CMJ zonder armzw aai 0,777 <0,001 1 CMJ zonder armzw aai 0,798 <0,001

2 30m sprint 0,571 <0,001 2 Knee push-ups -0,416 <0,001

3 Verspringen uit stand 0,467 <0,001 3 Sit-ups 0,410 <0,001

4 Knee push-ups -0,367 <0,001 4 30m sprint 0,424 <0,001

5 Sit-ups 0,318 <0,001 5 Verspringen uit stand 0,321 <0,001

6 Schouderlenigheid -0,312 <0,001

7 Zittend reiken (SAR) -0,244 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Shuttle w erpen afstand 0,850 <0,001 1 Shuttle w erpen afstand 0,923 <0,001

2 Dribbeltest met voeten 0,586 <0,001 2 Dribbeltest met voeten 0,663 <0,001

3 Zijw aarts springen balkje -0,476 <0,001 3 Rugw aarts balanceren -0,313 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + Lichaamslengte 0,311 r  + Lichaamslengte 0,506 r

 + Sit-ups 0,381 0,582  + Sit-ups 0,421 0,677

 - Knee push-ups -0,193 Wilks' λ  - Knee push-ups -0,250 Wilks' λ 

 + Verspringen uit stand 0,236 0,661  + Verspringen uit stand 0,085 0,542

 + CMJ zonder armzw aai 0,733 χ²  + CMJ zonder armzw aai 0,693 χ²

 - 30m sprint 0,495 109,897  + Zittend reike -0,218 152,697

 - Zijw aarts springen balkje -0,315 p  - Schouderlenigheid -0,464 p

 + Dribbeltest met voeten 0,027 <0,001  - 30m sprint 0,299 <0,001

 + Shuttle w erpen afstand 0,328  - Rugw aarts balanceren -0,143

 + Dribbeltest met voeten 0,154

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot)

$ de gemiddelde score van de vo lleyballers is groter (+) 1  % juist geplaatste niet-vo lleyballers 1 2

of kleiner (-) dan die van de andere sporters 2  % vals positief 3 4

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste vo lleyballers

M
orfologie

r =0,341 r =0,383

r =0,387r =0,325

79,9 20,1 77,2 22,8

0,0 100 12,5 87,5

%* (13/268) %* (21/255)

F
ysiek

Tabel 3.12  -  VOLLEYBAL - JONGENS

14-15jaar 16-17jaar

%* (17/320) %* (24/312)

94,1 5,9 92,4 7,6

r =0,637r =0,533

82,417,6 8,3 91,7

17,6 82,4 29,2 70,8

M
otoriek

%* (14/282) %* (19/271)

78,0 22,0 79,2 20,8

%* (12/272) %* (19/256)

G
lobaal

96,4 3,6 95,2 4,8

11,8 88,2 4,2 95,8

Totaal juist Totaal juist

96,0% 95,2%
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Tabel 3-13: Resultaten discriminantananlyses Wielrennen Jongens 

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Vetpercentage 0,691 0,003 1 Zithoogte 1,795 0,003

2 Zithoogte 0,622 0,001 2 Lichaamslengte -1,125 0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Snelheid shuttle run 0,637 <0,001 1 30m sprint 0,619 <0,001

2 Handknijpkracht 0,926 <0,001 2 Handknijpkracht 0,590 <0,001

3 Sit Ups -0,428 <0,001 10,5 89,5 3 Sit Ups -0,464 <0,001 33,3 66,7

4 30m sprint 0,401 <0,001 4 Snelheid shuttle Run 0,300 <0,001

5 Knee Push Ups 0,260 <0,001

Nr Discriminerende tests £ p Nr Discriminerende tests £ p

1 Dribbeltest met handen 0,728 <0,001 1 Zijw aarts springen balkje 0,675 <0,001

2 Springen balkje -0,726 <0,001 2 Dribbeltest met handen -0,656 <0,001

3 Verplaatsen plankje 0,379 <0,001 3 Dribbeltest zonder bal 0,458 <0,001

4 Shuttle w erpen Afstand 0,362 <0,001

$ Discriminerende tests £ statistic $ Discriminerende tests £ statistic

 + Vetpercentage 0,148 r  + Zithoogte 0,774 r

 + Zithoogte 0,158 0,591  + Lichaamslengte -0,543 0,633

 + Snelheid shuttle run 0,539 Wilks' λ  + 30m sprint 0,508 Wilks' λ 

 + Handknijpkracht 0,672 0,650  + Handknijpkracht 0,473 0,599

 - Sit ups -0,377 χ²  - Sit Ups -0,365 χ²

 + 30m sprint 0,303 109,758  + Snelheid schuttle run 0,292 132,168

 - Knee Push ups 0,264 p  - Zijw aarts springen balkje -0,187 p

 + Dribbeltest met handen 0,435 <0,001  + Dribbeltest met handen 0,450 <0,001

 - Springen balkje -0,259  + Dribbeltest zonder bal -0,491

 - Verplaatsen plankje 0,312  - Shuttle w erpen Afstand -0,211

Nr volgorde van discriminerend vermogen bij stapsgewijze analyse * percentage juist geplaatsten (N/Ntot)

$ de gemiddelde score van de wielrenners is groter (+) 1  % juist geplaatste niet-wielrenners 1 2

of kleiner (-) dan die van de andere sporters 2  % vals positief 3 4

£ gewicht van deze tests vergeleken met elkaar 3  % vals negatief

r canonische correlatie 4  % juist geplaatste wielrenners

66,2 33,8 64,0 36,0

26,3 73,7 25,9 74,1

Tabel 3.13  -  WIELRENNEN - JONGENS

14-15jaar 16-17jaar

%* (19/320) %* (27/312)

33,3 66,7

%* (19/268) %* (25/255)

F
y
s
ie

k

86,4 13,6 87,8 12,2

%* (17/262) %* (26/265)

G
lo

b
a
a
l

92,4 7,6 91,3 8,7

0,0 100 7,4 92,6

Totaal juist Totaal juist

92,8% 91,4%

r =0,361 r =0,385

r =0,203r =0,208

M
o
rfo

lo
g
ie

M
o
to

rie
k

r =0,545r =0,526

%* (17/282) %* (25/271)

81,8 18,2 80,4 19,6

21,1 78,9
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3.3 Vergelijking gemiddelden uithouding shuttle run 
Bij de vergelijking van de score op de uithouding shuttle run tussen de proefpersonen uit één 

bepaalde sport met de resterende proefpersonen werden een aantal significante verschillen en één  

trend tot significantie gevonden. Bij de 12-13 jarigen scoorden de gymnasten van beide geslachten 

significant slechter dan de niet gymnasten (t=6,619; p<0,001 en t=2,465; p=0,017). Daarnaast scoren 

de voetballende jongens significant beter dan de niet voetballers (t=-5,282; p<0,001). Bij de 14-15 

jarige jongens scoorden de handbalspelers significant beter dan de niet handbalspelers (t=-2,552; 

p=0,012). Bij de meisjes uit deze leeftijdscategorie scoorden de gymnasten significant slechter dan de 

niet gymnasten (t=2,728; p= 0,008). Daarnaast scoorden bij de 16-17 jarige jongens de triatleten 

significant beter dan de niet triatleten (U= 203,500; p<0,001). Bij de meisjes van deze leeftijd werden 

geen significante verschillen gevonden. Tenslotte werd een trend tot significantie gevonden bij de 16-

17 jarige wielrenners. Daarbij scoorden de wielrenners slechter in vergelijking met de niet wielrenners 

(t=1,950; p=0,070). Een gedetailleerd overzicht van deze analyses is te vinden in tabel 3.14. 

Tabel 3-14: Resultaten Parametrische en Non Parametrische analyses uithouding shuttle run 

# U t p # U t p

U14 2 \ \ \ 7.250 9.804 11 \ 0,527 0,6 8.196 8.955

U16 4 \ \ \ 10.625 11.325 14 \ 0,269 0,789 9.571 9.686

U18 0 \ \ \ \ \ 11 \ -0,162 0,872 9.409 9.323

U14 6 181,500 \ 0,150 10.667 9.694 0 \ \ \ \ \

U16 2 \ \ \ 11.000 11.311 3 \ \ \ 9.833 9.653

U18 7 404,500 \ 0,578 11.829 11.999 1 \ \ \ 9.000 9.354

U14 18 \ -1,032 0,305 10.111 9.673 19 -0,245 0,807 9.211 9.116

U16 19 \ 0,524 0,601 11.131 11.331 8 208,500 \ 0,694 9.875 9.632

U18 10 487,500 \ 0,197 12.450 11.954 5 \ \ \ 10.200 9.230

U14 17 \ 6,619 <0,001 7.147 10.165 12 2,465 0,017 8.333 9.371

U16 5 \ \ \ 8.100 11.437 12 2,728 0,008 8.708 9.877

U18 6 151,000 \ 0,010 9.583 12.096 7 102,000 \ 0,486 9.143 9.386

U14 7 318,500 \ 0,962 9.929 9.739 4 \ \ \ 11.000 9.006

U16 18 \ -2,552 0,012 12.167 11.193 5 \ \ \ 10.500 9.592

U18 5 \ \ \ 12.200 11.982 4 \ \ \ 9.625 9.316

U14 14 \ 0,358 0,721 9.607 9.776 1 \ \ \ 8.300 9.164

U16 8 463,500 \ 0,311 11.000 11.323 6 165,500 \ 0,792 9.750 9.653

U18 4 \ \ \ 11.575 12.002 2 \ \ \ 9.000 9.363

U14 0 \ \ \ \ \ 0 \ \ \ \ \

U16 3 \ \ \ 12.167 11.290 3 \ \ \ 11.500 9.572

U18 10 203,500 \ <0,001 13.650 11.861 1 \ \ \ 11.500 9.293

U14 29 \ -5,282 <0,001 10.776 9.329 3 \ \ \ 9.833 9.109

U16 59 \ -1,032 0,304 11.458 11.214 2 \ \ \ 9.750 9.659

U18 60 \ -0,830 0,408 12.117 11.894 4 \ \ \ 9.250 9.355

U14 0 \ \ \ \ \ 0 \ \ \ \ \

U16 7 443,000 \ 0,515 11.714 112.872 3 \ \ \ 9.833 9.653

U18 11 1,504 0,144 12.318 11.962 1 \ \ \ 10.500 9.317

U14 0 \ \ \ \ \ 0 \ \ \ \ \

U16 13 \ 1,078 0,301 10.615 11.370 1 \ \ \ 11.000 9.641

U18 15 \ 1,950 0,070 10.867 12.126 4 \ \ \ 7.125 9.579

# aantal proefpersonen uit specif ieke sport die deelnamen

M gemiddelde score op de uithouding shuttle run

Atletiek

Tabel 3.14 : Uithouding shuttle run 20m (Léger)

JONGENS MEISJES

M sport - M nt sport M sport - M nt sport

Voetbal

Volleybal

Wielrennen

Badminton

Basketbal

Gymnastiek

Handbal

Judo

Tri&Duatlon
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4 DISCUSSIE 
In deze scriptie werd ervoor gekozen om de bespreking van de hypothesen en de link met de 

literaatuur voor elke sport afzonderlijk uit te schrijven, daar ook de analyses en resultaten op die 

manier verwerkt werden. Ook worden in deze discussie voor elke sport afzonderlijk een aantal 

sportspecifieke opmerkingen naar voor geschoven. We sluiten dit hoofdstuk af met de beperkingen 

van het globale onderzoek en een conclusie.  

4.1 Discussie per sport 

4.1.1 Atletiek 

In de analyses uigevoerd bij de 14-15 jarige en 16-17 jarige jongens is discriminerend onderzoek op 

basis van de bouwstenen apart niet mogelijk. De combinatie van alle bouwstenen heeft een iets 

sterker discriminerend effect, al is dit nog steeds een zeer zwak effect. We kunnen dus moeilijk stellen 

dat de combinatie van morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen sterker 

discrimineert dan de bouwstenen elk afzonderlijk. Aangezien deze analyses nog steeds een zeer 

zwak discriminerend effect hebben, besloten we geen uitspraken te doen in verband met een 

relevante reductie van de testbatterij. We kunnen uit de resultaten wel besluiten dat jongens die 

atletiek beoefenen een lager BMI hebben dan leeftijdsgenoten uit andere sporttakken. De 14-15 jarige 

atletiek beoefenaars beschikken bovendien over een slechtere oog-voet coördinatie in vergelijking met 

niet atletiek beoefenaars. Tenslotte beschikken de atletiek beoefenaars uit de oudste leeftijdscategorie 

over meer reactiviteit in de onderste ledematen en zijn ze ook wendbaarder dan leeftijdsgenoten uit 

andere sporttakken. Ze scoren wel slechter op lenigheid. 

Bij de 12-13 jarige meisjes zijn noch de morfologische, noch de fysieke, noch de motorisch-

coördinatieve bouwstenen in staat een onderscheid te maken tussen de atletiek beoefenaars en de 

niet atletiek beoefenaar. Bij de 14-15 jarige meisjes kunnen enkel op basis van fysieke bouwstenen 

atletiek beoefenaars, mits het hanteren van enige voorzichtigheid, worden onderscheiden van de 

referentiepopulatie. De combinatie van alle opgenomen bouwstenen heeft voor beide leeftijdsgroepen 

een matig discriminerend effect. Het discriminerend vermogen van de combinatie blijkt dus sterker te 

zijn dan dat van de bouwstenen op zich. We dienen echter op te merken dat voor alle 

besluitvormingen over deze resultaten voorzichtigheid gehanteerd dient te worden. De 16-17 jarigen 

kunnen, mits het hanteren van enige voorzichtigheid, op basis van fysieke of motorisch-coördinatieve 

bouwstenen worden onderscheiden van andere sporters. Op basis van morfologische bouwstenen is 

dit niet het geval. De combinatie van alle opgenomen bouwstenen heeft voor deze leeftijdscategorie 

wel een sterk discriminerend effect. We kunnen dus stellen dat de combinatie van morfologische, 

fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen sterker discrimineert dan de bouwstenen afzonderlijk. 

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen we besluiten dat meisjes die atletiek beoefenen 

sneller zijn dan leeftijdsgenoten uit ander sporttakken. Daarnaast zijn 12-13 jarige meisjes die atletiek 

beoefenen wendbaarder, hebben ze meer sprongkracht en een beter evenwicht. Meisjes die atletiek 

beoefenen uit de jongste leeftijdscategorie hebben wel significant minder knijp- en armkracht en zijn 

minder balvaardig dan leeftijdsgenoten uit andere sporttakken.  
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De atletiekbeoefenaars uit de andere leeftijdscategorieën hebben een lager BMI maar hebben meer 

sprongkracht dan niet atletiek beoefenaars van dezelfde leeftijd. Meisjes uit de oudste 

leeftijdscategorie zijn wendbaarder en beschikken over meer reactiviteit in de onderste ledematen. Ze 

zijn wel significant minder balvaardig en scoren ook slechter op de onderzochte grootmotorische taak 

in vergelijking met niet atletiek beoefenaars uit dezelfde leeftijdscategorie. Als algemeen besluit 

kunnen we stellen dat we de VSK-testbatterij voor atletiek meisjes kunnen reduceren tot een relevante 

testbatterij van 6 tests: BMI, 30 m sprint, verspringen uit stand, CMJ zonder armzwaai, dribbeltest 

zonder bal en zijwaarts springen over balkje. 

Wanneer we de resultaten uit dit onderzoek linken aan de stellingen uit de literatuur ondersteunen 

onze resultaten die van Loko et al. (2003) wat betreft BMI. Loko et al. vergeleken het BMI van meisjes 

die atletiek beoefenen met sedentaire leeftijdsgenoten. In onze resultaten vinden we dat zowel 

meisjes als jongens die atletiek beoefenen een significant lager BMI hebben dan leeftijdsgenoten uit 

andere sporttakken. Andere conclusies in verband met BMI vinden we in de studie van Norton en Olds 

(2001) waar het BMI van atletiek beoefenaars uit verschillende disciplines, zoals sprinten of werpen 

met elkaar wordt vergeleken. Met de gegevens die wij voor handen hebben is dergelijke vergelijking 

echter niet mogelijk. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het tekort aan subjecten bij dit 

onderzoek, wat een verklaring kan zijn voor de zwakke resultaten bij de analyse voor jongens. 

Bevestiging hiervoor vinden we in het feit dar er wel voldoende meisjes waren, wat in deze studie 

resulteert in sterkere analyses. Zoals echter reeds werd vermeld konden de subjecten niet opgedeeld 

worden volgens hun eigen discipline, terwijl Norton & Olds (2001) wel significante verschillen 

aantoonden tussen de verschillende disciplines. In de Vlaamse topsportscholen wordt in de eerste 

graad overigens niet gespecialiseerd, maar na een korte rondvraag bleek het overgrote deel van de 

oudere subjecten sprinter of springer (hoog-, ver- en polsstokspringen). Bij het opstellen van een 

algemeen profiel voor atletiek beoefenaars moet eigenlijk steeds in rekening worden gebracht dat er 

tussen de disciplines al enorme verschillen zijn, waardoor discipline-specifiek onderzoek interessanter 

zou zijn.  
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4.1.2 Basketbal 

De stapsgewijze analyses uigevoerd bij jongens van 12-13 en 14-15 jaar waren zwak voor 

morfologische en fysieke bouwstenen; voor motorisch-coördinatieve bouwstenen was het 

discriminerend vermogen matig. Basketbalspelers onderscheiden van niet-basketbalspelers is dus 

reeds mogelijk met motorisch-coördinatieve tests, zijnde dit met voorzichtigheid in de interpretatie. De 

combinatie van alle bouwstenen had ook voor beide leeftijdsgroepen een matig discriminerend effect. 

We kunnen wel stellen dat de combinatie van morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve 

bouwstenen sterker discrimineert dan de bouwstenen elk afzonderlijk. De stapsgewijze analyses voor 

16-17 jarige jongens waren voor elke groep bouwstenen zwak, waardoor we basketbalspelers op die 

leeftijd niet kwalitatief kunnen discrimineren op basis van de groepen bouwstenen afzonderlijk. De 

combinatie van alle bouwstenen heeft wel een matig discriminerend effect. We kunnen dus stellen dat 

de combinatie van alle bouwstenen een sterker discriminerend effect had dan de bouwstenen elk op 

zich. De interpretatie van het onderscheid dient wel met voorzichtigheid te gebeuren. 

In de analyses uitgevoerd bij de basketbalmeisjes U14 hebben de morfologische bouwstenen een 

zwak discriminerend effect. Op basis van fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen kan wel 

enigszins worden gediscrimineerd, zijnde dit met voorzichtigheid in de interpretaties. Bij de meisjes 

U16 zijn er geen discriminerende morfologische bouwstenen. De verklaarde varianties van fysieke en 

motorisch-coördinatieve bouwstenen voor die leeftijdsgroep zijn ook zwak. Bij meisjes U18 heeft 

lichaamsgewicht als morfologische bouwsteen een zeer zwak discriminerend effect. Op basis van 

fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen kunnen basketbalspeelsters wel onderscheiden 

worden van andere topsporters, zijnde ook hier met voorzichtigheid. Op basis van matige canonische 

correlaties kan gesteld worden dat de combinatie van alle bouwstenen sterker discrimineert dan de 

bouwstenen elk afzonderlijk, doch interpretatie ervan dient met voorzichtigheid te gebeuren.  

Uit de resultaten van de discriminantanalyse kunnen we besluiten dat basketbalspelers groter, 

zwaarder en sneller zijn dan de niet-basketspelers. Wat betreft lengte en gewicht is dit een bevestiging 

van wat we vonden in de literatuur (Matsudo, 2000; Norton en Olds, 2001; Jaric et al., 2001 en 

Tomkinson et al., 2003). Dat lengte hier echter ook discriminerend is bij de jongste leeftijdsgroep, kan 

erop wijzen dat topsportscholen ook dan selecteren op lengte, wat gezien maturiteitseffecten 

(Vaeyens et al., 2008) ook een valkuil in de selectieprocedure van de topsportscholen kan aantonen. 

Jongens die basketbal spelen zijn ook beter in oog-hand coördinatie gecombineerd met wendbaarheid 

en werpen preciezer dan jongens die geen basketbal spelen. Ze scoren wel slechter op oog-voet 

coördinatie gecombineerd met wendbaarheid, op reactiviteit in de onderste ledematen, op lenigheid, 

op evenwicht en op eenhandig bovenhands werpen dan niet basketbal spelers. De score op kracht in 

de bovenste ledematen is niet consistent. Zo scoren basketbalspelers beter op handknijpkracht, maar 

minder goed op knee push-ups. Reden hiervoor ligt waarschijnlijk bij het feit dat basketbalspelers 

zwaarder zijn (Doymaz en Cavlak, 2007). Op basis van de resultaten kunnen we de VSK-testbatterij 

voor jongens die basketbal spelen reduceren worden tot een relevante testbatterij met 5 tests: 

lichaamslengte,  dribbeltest met handen, shuttle werpen, handknijpkracht en 30 m sprint. 
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Bij basketbalmeisjes zijn de discriminerende variabelen overheen de leeftijden minder consistent. Ze 

scoren wel telkens beter op wendbaarheid gecombineerd met oog-hand coördinatie, maar zijn steeds 

minder lenig in onderste of bovenste ledematen. In de eerste en tweede graad hebben basketbalmeisjes 

significant minder rompkracht. De VSK-testbatterij kan voor meisjes die basketbal spelen wel worden 

gereduceerd tot 5 relevante tests: lichaamslengte, lichaamsgewicht, handknijpkracht, CMJ zonder 

armzwaai en dribbeltest met handen. Er dient ook nog de opmerking te worden gemaakt dat we hier de 

basis leggen voor een algemeen profiel van een basketbalspeler, terwijl uit de literatuur blijkt dat er 

significante verschillen zijn tussen de verschillende spelposities (Hoare, 2000 en Drinkwater et al., 

2008). Dit kan ook een reden zijn voor inconsistente resultaten. 

4.1.3 Gymnastiek 

Bij de 12-13 jarige jongens die gymnastiek beoefenen kunnen we stellen dat de fysieke bouwstenen een 

onderscheid kunnen maken tussen gymnasten en niet gymnasten. Ook bij de 14-15 jarigen kunnen  de 

fysieke bouwstenen een onderscheid maken, al is hier enige voorzichtigheid vereist. Bij de andere 

analyses uigevoerd bij deze en de andere leeftijdsgroepen kunnen we stellen dat de bouwstenen niet in 

staat zijn een onderscheid te maken tussen gymnasten en niet gymnasten. Bij de 12-13 jarigen heeft de 

combinatie van de morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen een sterk 

discriminerend effect. Bij de andere leeftijdscategorieën heeft de combinatie van morfologische, fysieke 

en motorisch-coördinatieve bouwstenen een matig discriminerend effect. Voor alle leeftijdscategorieën 

kunnen we dus besluiten dat de combinatie van bouwstenen sterker discrimineert dan de bouwstenen 

elk afzonderlijk. De resultaten van de oudste leeftijdscategorieën en de hieruit getrokken besluiten 

dienen echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Op basis van bovenstaande conclusies 

kunnen we wel besluiten dat gymnasten over alle leeftijdscategorieën heen kleiner, leniger,  

wendbaarder en krachtiger zijn. Daarnaast zijn gymnasten over alle leeftijden heen minder balvaardig 

dan niet gymnasten. In tegenstelling tot Baxter-Jones et al. (1995) vonden wij in onze resultaten echter 

geen verschil in vetpercentage tussen jongens die gymnastiek beoefenen en andere sporters. Baxter-

Jones et al. hun populatie besloeg, in tegenstelling tot onze populatie, wel een kleinere aantal 

sporttakken. Dit is mogelijk een verklarende factor voor de discrepantie tussen beide onderzoeken. Het 

uitvoeren van discriminantanalyses tussen twee homogene groepen (bijvoorbeeld gymnasten ten 

opzichte van atletiek beoefenaars) in navolging van Rogulj et  al. (2008) kan toekomstig onderzoek 

mogelijk aantonen tussen welke sporttakken er een grote overlap is qua prestatiebepalende factoren, en 

tussen welke sporttakken er weinig overlap is. Gymnasten zijn op 12-13 jarige leeftijd sneller en hebben 

meer evenwicht en sprongkracht dan niet gymnasten. Op deze leeftijd scoren zowel jongens als meisjes 

wel significant slechter op uithouding. Op 14-15 jarige en 16-17 jarige leeftijd scoren gymnasten lager op 

handknijpkracht. Deze test is echter gerelateerd aan lichaamsmassa wat een verklaring kan zijn voor 

het feit dat gymnasten op deze test minder goed scoren (Doymaz en Cavlak, 2007). Uit dit alles kunnen 

we concluderen dat de VSK –testbatterij voor jongens die aan gymnastiek doen gereduceerd kan 

worden tot 10 relevante tests: lichaamslengte, zithoogte, schouderlenigheid, zittend reiken, snelheid 

shuttle run, sit-us, knee push-ups,CMJ zonder armzwaai, dribbeltest zonder bal, rugwaarts balanceren 

over balkjes en zijwaarts springen over balkje. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het 

feit dat bij de oudste leeftijdsgroep slechts weinig jongens werden getest. Dit kan de praktische 

relevantie van deze analyses schaden. 
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Bij de 12-13 en 14-15 jarige meisjes die gymnastiek beoefenen kan op basis van morfologische 

bouwstenen een onderscheid gemaakt worden tussen gymnasten en hun leeftijdsgenoten uit de 

topsportscholen.  Op een leeftijd van 16-17 jaar zijn de morfologische bouwstenen niet meer in staat 

een onderscheid te maken. Alle andere bouwstenen kunnen, mits het hanteren van enige 

voorzichtigheid, een onderscheid maken tussen gymnasten en niet gymnasten. De combinatie van de 

opgenomen morfologische, fysieke en motorisch-coördinatieve bouwstenen heeft een sterk 

discriminerend effect. We kunnen dus stellen dat de combinatie van de opgenomen bouwstenen een 

sterker discriminerend effect heeft dan de bouwstenen afzonderlijk. Op basis van deze conclusies 

kunnen we uit de resultaten van de discriminantanalyses besluiten dat meisjes die gymnastiek 

beoefenen kleiner en lichter zijn dan niet gymnastiek beoefenaars. Deze conclusie vinden we ook 

terug in de studie van Thorland et al. (1981), Baxter-Jones et al.(1995), Damsgaard et al. (2001), 

Norton en Olds (2001) en Bencke et al.(2002). Gymnasten hebben ook een lager vetpercentage en 

BMI in vergelijking met niet gymnasten. Deze bevindingen vinden we ook terug in Thorland et al. 

(1981). Bovendien zijn gymnasten ook leniger in de posterieure keten, hebben ze meer evenwicht en 

beschikken ze over meer kracht in de bovenste ledematen. In de studie van Vuilerme et al. (2001) 

besluiten de onderzoekers dat  gymnasten in onstabiele evenwichtstaken beter in staat zijn andere 

sensorische informatie te gebruiken ter compensatie voor het wegvallen van de visuele informatie. In 

onze resultaten komt echter naar voor dat ook bij dynamische evenwichtstaken met visuele informatie 

gymnasten beter scoren dan niet gymnastiek beoefenaars. Naast de terugkerende kenmerken vinden 

we dat 12-13 jarige meisjes die gymnastiek beoefenen minder reactief en wendbaar zijn en ze 

bovendien ook over minder oog-voetcoördinatie beschikken dan hun leeftijdsgenoten die geen 

gymnastiek beoefenen. Ook de 14-15 jarigen hebben een mindere oog-voetcoördinatie. In beide 

leeftijdscategorieën scoren de gymnasten ook slechter op handknijpkracht. Het feit dat 

handknijpkracht gerelateerd is aan lichaamsgewicht kan dit verschil echter verklaren (Doymaz en 

Cavlak, 2007). Ten slotte scoren de 16-17 jarige meisjes die gymnastiek beoefenen significant 

slechter op uithouding. Algemeen kunnen we besluiten dat de VSK-testbatterij voor vrouwelijke 

gymnasten gereduceerd kan worden tot 8 relevante tests: lichaamslengte, lichaamsgewicht, 

vetpercentage, BMI, zittend reiken, knee push-ups, rugwaarts balanceren op balkjes en dribbeltest 

zonder bal. Bij de analyses uitgevoerd bij zowel jongens als meisjes moet rekening gehouden worden 

met de mogelijkheid dat de profielen van gymnasten uit de verschillende disciplines van de 

gymnastiek kunnen verschillen. In deze studie werden enkel gymnasten uit de acrobatische 

gymnastiek en de artistieke gymnastiek getest. 
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4.1.4 Handbal 

Voor zowel handbaljongens als -meisjes in alle leeftijdsgroepen blijkt dat geen van de groepen 

bouwstenen op zich voldoende in staat is om handballers van andere topsporters te onderscheiden. 

Voor 12-13 jarige jongens kan op basis van de combinatie van alle bouwstenen wel een predictie 

gedaan worden, zijnde dit met enige voorzichtigheid. Bij de oudere leeftijdscategorieën blijft dit zelfs 

voor de combinaties onmogelijk. Lidor et al. (2005) stelden het gebruik van fysieke en motorische 

metingen in functie van handbaltalent al eerder in vraag, daar in hun onderzoek enkel de slalomtest 

een onderscheid kon maken tussen elite- en niet elite handbalspelers. Daarom ijvert hij voor het meer 

specifieke tests bij volgend onderzoek, net als voor de inbreng van cognitieve tests.  

Wij durven wel met enige voorzichtigheid besluiten dat 12-13 jarige handbaljongens groter zijn dan de 

referentiepopulatie die geen handbal speelt. Aangezien de referentiepopulatie voor een groot deel uit 

voetballers bestaat, komt dit overeen met de bevindingen van Jaric et al. (2001). Handbalspelers van 

deze leeftijd blijken ook sneller maar niet wendbaarder. Daarenboven bezitten handbalspelers van 

deze leeftijd meer rompkracht en knijpkracht maar springen ze minder ver dan hun leeftijdsgenoten 

die geen handbal spelen. Dit komt deels overeen met de bevindingen die Jaric et al. deden in eerder 

beschreven studie. Binnen de leeftijdscategorie U16 scoren handbalspelers ook beter op de 

grootmotorische taak uit de testbatterij. Verder hebben ze meer evenwicht en een betere uithouding, 

zijn ze beter in oog-hand coördinatie in combinatie met wendbaarheid en werpen ze preciezer dan de 

referentiegroep. Deze laatste bevinding lijkt logisch gezien de sportspecifieke eisen van het handbal. 

Handballers van deze leeftijd presteren echter minder goed op een combinatietaak oog-voet 

coördinatie met wendbaarheid en zijn minder lenig dan hun leeftijdsgenoten die geen handbal spelen. 

De bevindingen bij 16-17 jarigen zijn nagenoeg dezelfde, buiten het feit dat spronghoogte en kracht in 

de bovenste ledematen bij handbalspelers significant naar voor komen als discriminerende factor, 

terwijl evenwicht hier wegvalt als discriminerende variabele. Gezien echter de lage verklaarde 

variantie kunnen we niet besluiten dat de VSK-testbatterij voor handbal jongens kan gereduceerd 

worden. 

Bij meisjes kan het kleine aantal proefpersonen de oorzaak zijn van de lage verklarende variantie. Hier 

komt echter bij elke leeftijd naar voor dat de speelsters beter zijn in oog-hand coördinatie 

gecombineerd met wendbaarheid. Een minder goede lenigheid en gerichter werpen zijn zaken die ook 

blijken uit de resultaten. Door de lage verklaarde variantie durven we niet besluiten dat de VSK-

testbatterij voor handbal meisjes kan worden gereduceerd.  
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4.1.5 Judo 

Binnen geen enkele leeftijdscategorie zijn de afzonderlijke analyses in staat mannelijke judoka‟s te 

onderscheiden van jongens uit andere sporttakken. De combinatie van morfologische, fysieke en 

motorisch-coördinatieve bouwstenen heeft voor de jongste leeftijd een matig discriminerend effect. We 

kunnen dus stellen dat de combinatie van bouwstenen voor deze leeftijd sterker discrimineert dan de 

bouwstenen elk op zich. Voor de andere leeftijdscategorieën zijn ook de globale analyses niet in staat 

een onderscheid te maken tussen judoka‟s en niet judoka‟s. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 

het aantal proefpersonen in deze analyse relatief laag was. Dit kan een mogelijke verklaring bieden 

voor de lage verklarende variantie van de discriminerende bouwstenen in de analyses uitgevoerd voor 

deze leeftijdscategorieën. Op basis van deze conclusies kunnen we, mits het hanteren van enige 

voorzichtigheid, besluiten dat judoka‟s wendbaarder zijn, over meer reactiviteit beschikken en minder 

balvaardig zijn dan niet judoka‟s. Judoka‟s uit de jongste leeftijdscategorie zijn ook zwaarder en 

hebben een hoger BMI dan niet judoka‟s van dezelfde leeftijd. Deze resultaten zouden kunnen wijzen 

op een mesomorf somatotype aangezien vetpercentage niet als discriminerende variabele naar voor 

komt. Gelijklopende conclusies vinden we terug in Franchini et al. (2007) en Kubo et al. (2006) waar 

ze besluiten dat vetpercentage negatief correleert met de prestatie op gewichtsdragende activiteiten 

en de spierdiktes tussen judoka‟s van verschillend niveau werden vergeleken. Judoka‟s uit de jongste 

leeftijdscategorie beschikken ook over meer rompkracht en kracht in de onderste ledematen. In de 

studie van Sbriccoli et al. (2007) en Franchini et al. (2009) vinden we resultaten terug die in dezelfde 

lijn liggen als deze resultaten. Hierin werd het onderzoek echter verricht bij judoka‟s die op Olympisch 

niveau presteren, waar het niveau van onze populatie judoka‟s lager lag. Uit de resultaten kunnen we 

verder besluiten dat 14-15 jarige judoka‟s kleiner zijn en een hoger BMI hebben dan niet judoka‟s. 

Daarnaast hebben ze meer evenwicht zijn ze sneller en beschikken ze over meer reactiviteit in de 

onderste ledematen dan niet judoka‟s. In de studie van Perrin et al. (2002). kwamen gelijkaardige 

resultaten in verband met evenwicht naar voor. De onderzoekers concluderen dat judoka‟s beter 

scoorden op statisch en dynamisch evenwicht in vergelijking met sedentairen. Onze resultaten 

suggereren dat judoka‟s op 14-15 jarige leeftijd ook ten opzichte van andere topsportbeoefenaars een 

beter evenwicht hebben. Deze resultaten dienen echter met voorzichtigheid benaderd te worden 

aangezien de analyses slechts een kleine verklarende variantie hebben. Wanneer we de resultaten 

voor de 16-17 jarige van beide groepen vergelijken zijn judoka‟s kleiner en hebben ze een slechtere 

oog-handcoordinatie dan hun leeftijdsgenoten die geen judo beoefenen. Ze scoren wel beter op de 

grootmotorische taak uit de testbatterij. Uit bovenstaande conclusies is het echter onmogelijk 

kwalitatieve uitspraken te doen in verband met een relevante reductie van de generieke testbatterij. 

Binnen het onderzoek uitgevoerd bij judoka‟s dient ook steeds rekening gehouden te worden met het 

feit dat in deze sport gewerkt wordt met gewichtscategorieën.  
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4.1.6 Voetbal 

In de analyses bij voetbal jongens U14 zijn er geen discriminerende motorische bouwstenen. Op basis 

van fysieke bouwstenen kan ook geen goed onderscheid gemaakt worden tussen voetbalspelers en 

andere topsporters. Voor motorische bouwstenen kan dit wel met enige voorzichtigheid. Bij jongens 

U16 en U18 kan geen onderscheid worden gemaakt op basis van morfologische bouwstenen, terwijl 

dit wel kan met fysieke bouwstenen, zijnde ook hier met voorzichtigheid in de interpretatie, en duidelijk 

kan via motorische bouwstenen. De combinatie van alle bouwstenen zorgt voor een sterk 

onderscheid, en is dus ook sterker dan de bouwstenen apart.  

Uit de resultaten van de discriminantanalyse kunnen  we besluiten dat jongens die voetballen in elke 

leeftijdscategorie beter zijn in oog-hand en oog-voet coördinatie in combinatie met wendbaarheid en 

minder ver springen dan niet-voetballers. Deze laatste bevinding komt deels overeen met de 

bevindingen van Jaric et al. (2001). De eerste bevinding lijkt ook zeer logisch, gezien de aard van de 

sport. Tegen de verwachtingen, die we maakten op basis van de bevindingen van Reilly et al. (2000b), 

Vaeyens et al. (2006) en Malina et al. (2007) in, scoorden voetballers enkel op 12-13 jarige leeftijd 

beter op de uithouding shuttle run dan hun leeftijdsgenoten. Op dezelfde leeftijd en deze van 14-15 

jaar scoren de voetballers minder goed op rompkracht. De 14-15 jarige en 16-17 jarige jongens zijn 

kleiner en minder lenig, wat ook overeenstemt met hetgeen reeds werd beschreven in de literatuur 

(Jaric et al., 2001 en Malina et al., 2007) . Ze hebben ook minder knijpkracht en zijn sneller en 

wendbaarder dan de referentiegroep. Voetballers U16 hebben een minder goede bovenhandse 

werptechniek, hebben een lager vetpercentage en een hoger BMI dan niet voetballers. Deze laatste 

bevindingen vonden we ook terug in de literatuur (Jaric et al. 2001). Voetballers van 16-17 jaar 

springen minder hoog, maar scoren wel beter op reactiviteit in de onderste ledematen en 

grootmotorische coördinatie. Voetballers van deze leeftijd tonen ook een betere eenhandige 

bovenhandse werptechniek. Op basis van deze bevindingen kunnen we de VSK-testbatterij voor 

voetbal jongens reduceren tot en relevante testbatterij van 11 tests: lichaamslengte, 30 m sprint, 

snelheid shuttle run, dribbeltest met handen, dribbeltest met voeten, zijwaarts springen over plankjes, 

zijdelings verplaatsen plankjes, shuttle werpen en uithouding shuttle run. Er dient wel nog de 

opmerking te worden gemaakt dat in deze scriptie de basis wordt gelegd voor een algemeen profiel 

van een voetballer. Hoewel er weinig significante morfologische verschillen werden beschreven in de 

literatuur (Franks et al. 1999 uit: Reilly et al., 2000a; Gil et al., 2007), en er ook slechts beperkte 

fysieke verschillen werden gerapporteerd (Gil et al., 2007), lijkt het ons beter om in de toekomst 

positiespecifiek onderzoek uit te voeren.   
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4.1.7 Volleybal 

De afzonderlijke analyses voor volleybal jongens waren niet kwalitatief. Zowel voor jongens van 14-15 

jaar, als voor jongens van 16-17 jaar kon enkel op basis van fysieke bouwstenen enig onderscheid 

worden gemaakt, en dit dient met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De combinatie van de 

drie soorten bouwstenen was wel telkens sterker, maar kan ook slechts met enige voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd. Uit de resultaten van de discriminantanalyse kunnen we besluiten dat 

jongens die volleybal spelen groter zijn, wat overeen komt met de bevindingen van Jaric et al. (2001), 

sneller zijn, over meer rompkracht maar minder armkracht beschikken en over meer sprongkracht 

beschikken dan niet volleybalspelers, ook deze laatste bevinding is in overeenstemming met wat Jaric 

et al. (2001) , rapporteerden. Volleyballers blijken wel over alle leeftijden minder goed in oog-voet 

coördinatie in combinatie met wendbaarheid, maar dit is ook niet echt een vaardigheid die 

volleybalspelers nodig hebben. Op 14-15 jarige leeftijd vertonen volleybalspelers een betere 

bovenhandse werptechniek, wat logisch lijkt gezien de transfer vanuit de smashbeweging die eigen is 

aan de volleybalsport, maar scoren minder goed op reactiviteit in de onderste ledematen. Op 16-17 

jarige leeftijd blijken volleybalspelers leniger in bovenste- en onderste ledematen, ook weer een 

bevinding van Jaric et al. (2001), maar scoren minder goed op evenwicht den de andere topsporters. 

Gezien de matige canonische correlaties kunnen we de VSK-testbatterij voor mannelijke 

volleybalspelers slechts met enige voorzichtigheid reduceren tot een relevante testbatterij met 7 tests: 

lichaamslengte, sit-ups, verspringen uit stand, CMJ zonder armzwaai, 30 m sprint, schouderlenigheid 

en shuttle werpen. Bovendien dient ook voor volleybal de bemerking te worden gemaakt dat in deze 

scriptie op zoek gegaan wordt naar algemeen profiel van een volleybalspeler, terwijl in de literatuur 

significante verschillen werden beschreven tussen spelers op de verschillende spelposities (Duncan et 

al., 2005; Malousaris et al., 2008 en Marques et al., 2009). 

4.1.8 Wielrennen 

Zowel voor de 14-15 als voor de 16-17 jarigen kunnen enkel de fysieke bouwstenen, mits het 

hanteren van enige voorzichtigheid, een onderscheid maken tussen wielrenners en niet wielrenners. 

De combinatie van alle opgenomen bouwstenen heeft voor beide leeftijdsgroepen een matig 

discriminerend effect waardoor we kunnen stellen dat de combinatie van morfologische, fysieke en 

motorisch-coördinatieve bouwstenen sterker discrimineert dan de bouwstenen elk afzonderlijk. 

Doordat de analyses slechts een beperkte verklarende variantie hebben dient men uiterst voorzichtig 

te zijn indien men uitspraken doet omtrent de gevonden resultaten. Zo kunnen we besluiten dat 

wielrenners meer knijpkracht hebben dan niet wielrenners. Daarnaast zijn ze ook minder snel, 

beschikken ze over minder reactiviteit en minder rompkracht en zijn ze minder balvaardig dan niet 

wielrenners. De 14-15 jarige wielrenners hebben bovendien ook minder armkracht dan niet 

wielrenners uit dezelfde leeftijdscategorie. Daarnaast beheersen de 16-17 jarige wielrenners de 

bovenhandse werptechniek minder goed dan hun leeftijdsgenoten. Uit bovenstaande conclusies is het 

echter onmogelijk uitspraken te doen over een kwalitatieve reductie van de generieke testbatterij.  
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4.2 Beperkingen aan het huidig onderzoek 

Zoals reeds werd beschreven, wordt de voorgeschreven steekproefgrootte niet gehaald. Waar nood is 

aan minstens meer proefpersonen dan tests (Tabachnick & Fidell, 2007), werd in dit onderzoek 

gekozen voor minimum zeven proefpersonen, wanneer de populatie werd onderverdeeld in groepen 

op basis van sport, leeftijd en geslacht. Bijgevolg is de verklaarde variantie bij de meeste analyses te 

laag. Voor de sporten waar we konden beschikken over voldoende subjecten, waren de analyses veel 

sterker. Als gevolg van het kleine aantal proefpersonen en het grote aantal missing values werd 

uithouding shuttle run niet in de discriminantanalyse opgenomen, waardoor we de relatieve 

belangrijkheid van uithouding bij verschillende sporten niet kennen, ondanks het feit dat uithouding 

wel een belangrijke variabele is voor voetbal (Reilly et al., 2000b; Vaeyens et al., 2006; Malina et al., 

2007) en voor wielrennen (in deze sport worden naast medische screening blijkbaar enkel de 

resultaten van een sprint- en uithoudingstest bekeken bij de toelating van nieuwe renners in de 

Vlaamse topsportschool).  

Een andere beperking aan het onderzoek is dat de steekproef vooral bestond uit voetbalspelers, 

waardoor de referentiepopulatie bij bepaalde analyses tot 44% uit voetballers bestond. Hierdoor 

werden onderzochte groepen telkens vooral afgewogen tegenover voetbalspelers. Naar verder 

onderzoek toe zouden dus meer proefpersonen moeten getest worden, en zou er aandacht moeten 

zijn voor het feit dat alle groepen quasi gelijk vertegenwoordigd zijn. De nodige aantallen kunnen niet 

bereikt worden via de Vlaamse topsportscholen, maar samenwerking met de federaties zou hier een 

oplossing kunnen bieden. Bovendien kunnen dan uit elke sport alle beste spelers bereikt worden, 

ongeacht of deze op de topsportschool school lopen of niet.  Enige voorzichtigheid is wel vereist bij 

het bepalen van wie de beste spelers zijn binnen elke federatie. Zo moet bijvoorbeeld rekening 

worden gehouden met maturiteit (Vaeyens et al, 2008), en met de kenmerken waarop wordt 

geselecteerd in de topsportscholen. De significantie van lichaamslengte als discriminerende variabele 

bij basketbal of volleybal wordt waarschijnlijk grotendeels verklaard doordat de topsportscholen hun 

selecties ook daarvan laten afhangen.  

Ook de datum van de testafname kan een storende variabele zijn. Zo zouden de topsportleerlingen 

fysiek scherper kunnen staan bij testafname tijdens competitieperiodes, maar de piekperioden van de 

verschillende sportcompetities vallen niet altijd samen. Meer onderzoek is dus vereist om de mogelijke 

invloed van sportspecifieke periodisering op de resultaten na te gaan. 

Zoals ook eerder aangehaald bij de discussie per sport is het moeilijk om het profiel te bepalen van „de 

atletiekbeoefenaar‟, „de gymnast‟, „de basketbalspeler‟ of „de volleyballer‟. Veelal is er binnen een 

specifieke sport al sprake van positie- of disciplinespecifieke verschillen. Voor ploegsporten 

concludeerden Vaeyens et al. (2008) echter dat atleten op het hoogste niveau op elke positie of voor 

elke component voldoende bouwstenen moeten bezitten om te presteren. 

Tot slot werd „talent‟ in deze scriptie benaderd op drie manieren: via morfologie, fysieke prestaties en 

motorische prestaties. Naar de theoretische benadering van Abbott en Collins (2003) lijkt het ons een 

mooie zaak om  talent nog meer multifactorieel te benaderen, zoals op dit moment al wordt gedaan in 

Zwitserland met de talentkaarten (Rüdisülli, 2008).  
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4.3 Conclusie 
Algemeen kunnen we stellen dat een aantal van de in de literatuur reeds naar voor geschoven 

verschillen tussen sporters uit verschillende sporttakken ook in onze resultaten naar voor komen. 

Denk hierbij aan lichaamslengte die als discriminerende factor naar voor komt bij de gymnasten en de 

dribbeltest met voeten die in staat is voetballers van niet-voetballers te discrimineren. Andere 

bevindingen, zoals een goede uithouding bij voetballers uit de literatuur worden niet helemaal 

bevestigd door ons onderzoek en nog andere komen sterker uit onze resultaten. Een voorbeeld 

hiervan vinden we bij de judoka‟s die in onze resultaten qua evenwicht beter scoren dan andere 

topsporters terwijl in de literatuur dit verschil enkel tussen judoka‟s en sedentairen naar voor kwam. Bij 

de interpretatie van de massa aan resultaten in deze studie dient echter enige voorzichtigheid aan de 

dag gelegd te worden. Enkel de analyses voor de voetballers, de 12-13 jarige gymnasten, de 16-17 

jarige meisjes die atletiek beoefenen en de 12-13 en 14-15 jarige meisjes die gymnastiek beoefenen 

hebben een verklaarde variantie die hoog genoeg is om kwalitatieve interpretaties te maken. 

Aangezien het ontbreken van voldoende subjecten één van de grote beperkingen aan dit onderzoek 

is, kunnen we het verder zetten van de dataverzameling en de verwerking van deze gegevens in 

verder onderzoek ten sterkste aanbevelen. 
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6 BIJLAGEN 

6.1 Gedetailleerde beschrijving van de testafname 

6.1.1 Morfologische tests 

Lichaamslengte 

Met behulp van een stadiometer wordt de lichaamslengte gemeten tot op 0.1cm nauwkeurig. Hierbij 

dient de proefpersoon op blote voeten op de stadiometer plaats te nemen, de voeten zijn 

aaneengesloten, het hoofd in neutrale positie en de armen ontspannen naast het lichaam. De 

toegepaste procedure is gelijk aan de procedure die gehanteerd wordt door Lohman et al., (1988). 

Zithoogte 

Met behulp van een zithoogtemeter wordt de zithoogte tot op 0.1cm nauwkeurig gemeten. Hierbij dient 

de proefpersoon met de knieholtes tegen de rand van de tafel te zitten, mooi rechtop te zitten, het 

hoofd in neutrale positie en de armen en benen ontspannen te laten hangen.  De toegepaste 

procedure is gelijk aan de procedure die gehanteerd wordt door Lohman et al., (1988). 

Lichaamsgewicht 

Met behulp van een Tanita-weegschaal (Type-BC420SMA) wordt het lichaamsgewicht gemeten. 

Hierbij dient de proefpersoon blootsvoets op de weegschaal plaats te nemen met zo weinig mogelijk 

kledij aan.  De toegepaste procedure is gelijk aan de procedure die gehanteerd wordt door Lohman. et 

al., (1988). 

Vetpercentage 

Met behulp van een Tanita-weegschaal (Type-BC420SMA) wordt via een impedantiemeting het 

vetpercentage van de proefpersoon gemeten. Hierbij dient de proefpersoon blootsvoets op de 

weegschaal plaats te nemen met zo weinig mogelijk kledij aan, vervolgens werd de procedure gevolgd 

zoals deze in de bedrijfshandleiding beschreven staat. 

6.1.2 Fysieke tests 

Zittend reiken 

Deze test, die de lenigheid van de posterieure keten meet, wordt afgenomen op dezelfde manier als in 

de Eurofit testbatterij (Council of Europe, 1988 en Lefevre J. et al., 1993). Bij deze test dient de 

proefpersoon op de grond plaats te nemen, de voeten worden met gestrekte benen  tegen de testkist 

geplaatst. Nadien probeert de proefpersoon de liniaal in een vloeiende lijn zo ver mogelijk weg te 

schuiven. Na een proefpoging wordt deze test twee keer maximaal uitgevoerd.  De grootste afstand 

waarover het liniaal verschoven is wordt opgeschreven tot op 1cm nauwkeurig. Deze test wordt 

blootsvoets uitgevoerd.  
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Verspringen uit stand 

Deze test wordt afgenomen op dezelfde manier als in de Eurofit testbatterij (Council of Europe, 1988 

en Lefevre J. et al., 1993). Bij deze test plaatst de proefpersoon zich blootsvoets achter de startlijn 

waarbij de tenen net achter de lijn staan. Hierna buigt de proefpersoon de benen en zwaait de armen 

rugwaarts om wanneer de armen terug voorwaarts gezwaaid worden zo ver mogelijk vooruit te 

springen. De afstand van aan de startlijn tot de positie van hielen wordt opgemeten tot op 1 cm 

nauwkeurig. De proefpersoon krijgt twee pogingen, de beste score wordt genoteerd. 

Handknijpkracht 

Deze test wordt afgenomen op dezelfde manier als in de eurofit testbatterij (Council of Europe, 1988 

en Lefevre J. et al., 1993).Met behulp van een handdynamometer wordt de knijpkracht tot op 1kg 

nauwkeurig opgemeten. De proefpersoon neemt de dynamometer vast in de dominante hand, laat de 

arm afwaarts hangen waarbij deze de romp of benen niet raakt. Daarna knijpt de proefpersoon zo 

hard mogelijk in de dynamometer. Deze test wordt twee maal uitgevoerd. 

Snelheid shuttle run 

Deze test wordt afgenomen op dezelfde manier als in de Eurofit testbatterij (Council of Europe, 1988 

en Lefevre et al., 1993). Bij deze test neemt de proefpersoon plaats achter de eerste lijn, een tweede 

lijn ligt 5 m van de eerste lijn verwijderd. Na het startsignaal dient de proefpersoon zo snel mogelijk 5 

maal de afstand van de eerste lijn naar de tweede lijn en terug af te leggen. De proefpersoon dient de 

lijn met beide voeten te overschrijden. De tijd nodig om 10 maal de afstand van 5 m af te leggen wordt 

genoteerd tot op een tiende van een seconde.  

Uithouding shuttle run 

Het protocol van deze test is gelijk aan de Léger test (Léger et al., 1982 en Council of Europe, 1988). 

Tijdens deze test dient de proefpersoon op het ritme van een geluidsignaal telkens een afstand van 

20m te overbruggen. De geluidsignalen volgen elkaar steeds sneller op zodat in het begin van de test 

traag moet gelopen worden, maar naar het einde van de test er steeds sneller gelopen moet worden. 

Deze test wordt uitgevoerd met sportschoeisel aan en de proefpersonen dienen de lijn telkens met 

twee voeten te overschrijden. Wanneer de proefpersoon pas na het geluidsignaal de lijn overschrijdt, 

krijgt die een eerste waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing is de test voor die proefpersoon 

afgelopen. De gelopen tijd wordt genoteerd tot op de halve minuut nauwkeurig, waarbij de laatst 

afgewerkte halve minuut wordt opgeschreven. 

Schouderrotatie 

Bij deze test neemt de proefpersoon een lintmeter vast met duim en wijsvinger waarbij beide duimen 

naast elkaar gepositioneerd zijn. Daarna schuift de proefpersoon één hand open tot hij in staat is met 

gestrekte armen de lintmeter van de buikzijde naar de rugzijde te brengen en terug. De afstand tussen 

de twee duimen wordt tot op 1 cm nauwkeurig genoteerd. De procedure van deze test is identiek aan 

deze gehanteerd door Fetz et al.  (1978). 
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Armspan 

Bij deze test wordt de proefpersoon gevraagd met de rug tegen de muur te staan, de armen wijd open 

op schouderhoogte. Aan de hand van een lintmeter die op schouderhoogte aan de muur is bevestigd 

wordt de afstand tussen het uiterste punt van de linkerhand en het uiterste punt van de rechterhand 

opgemeten tot op 1 cm nauwkeurig. De procedure van deze test is identiek aan deze gehanteerd in 

Lohman et al., (1988). 

Knee push-ups  

Bij deze test dient de proefpersoon plaats te nemen op handen en knieën waarbij de heuphoek zo 

gestrekt mogelijk is. Op signaal van de testleider tracht de proefpersoon zo snel mogelijk met de neus 

de tennisbal die op de grond is geplaatst te raken en de armen vervolgens weer te strekken. De 

testleider noteert hoeveel keer de proefpersoon de tennisbal met de neus heeft geraakt gedurende 

30 s. De afname van deze test is identiek aan deze gehanteerd in de BOT2 testbatterij door Bruininks 

et al. (2006). 

Sit-ups  

Voor deze test dient de proefpersoon plaats te nemen in ruglig met de knieën in een hoek van 90°, de 

voeten plat op de grond geplaatst en de armen gestrekt voor zich uit. Op signaal van de testleider 

tracht de proefpersoon zoveel mogelijk maal met de handpalmen de knieën te overschrijden waarna 

hij met de schouderbladen terug contact maakt met de grond. Gedurende de test dienen de knieën 

gesloten te blijven en de voeten op de mat te blijven staan. De testleider noteert hoeveel maal de 

proefpersoon met de handpalmen die knieën heeft kunnen overschrijden in een tijdspanne van 30 s. 

De afname van deze test is identiek aan deze gehanteerd in de BOT2 testbatterij door Bruininks et al., 

(2006)  

30 m sprint 

Bij deze test hoort de proefpersoon vanuit stilstand te vertrekken om al sprintend zo snel mogelijk een 

afstand van 30 m af te leggen. De tijd wordt aan de hand van een elektronisch tijdopnamesysteem 

opgemeten na 5 m, 10 m, 20 m en 30 m tot op 1/1000
ste

 van een seconde nauwkeurig (Microgate, 

Italië). Na een eerste poging wandelt de proefpersoon terug naar de startlijn en stelt zich op voor een 

tweede poging. De beste van de twee pogingen geldt als definitieve score.  

Counter movement jump zonder armzwaai 

Deze test wordt gemeten aan de hand van een optojump (Microgate, Italië). De proefpersonen dienen 

blootsvoets tussen de sensoren van de optojump plaats te nemen waarna ze drie maal na elkaar zo 

hoog mogelijk proberen te springen. Gedurende de gehele test dient de proefpersoon de handen in de 

zij te plaatsen. Aan de hand van de resultaten zichtbaar op de computer wordt de beste score 

genoteerd door de testleider.  De procedure van deze test is identiek aan deze gehanteerd door 

Cometti et al., (2007). 

6.1.3 Motorische tests 

Rugwaarts balanceren op balkjes 
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Bij deze test neemt de proefpersoon blootsvoets met beide voeten plaats op het breedste balkje  

(6 cm) waarna hij probeert 8 passen rugwaarts te zetten. De proefpersoon krijgt drie pogingen per 

balkje en dit eerst op de balk die 6cm breed is, vervolgens op de balk die 4,5 cm breed is en als 

laatste op de balk die 3 cm breed is. De testleider telt het aantal stapjes die de proefpersoon kan 

zetten zonder te vallen en dit met een maximum van acht per poging per balkje. De procedure van 

deze test is identiek aan deze gehanteerd in de KTK testbatterij door Kiphard en Shilling.( 2007). 

Zijwaarts springen over balkje 

Bij deze test dient de proefpersoon blootsvoets gedurende 15 s. zo veel mogelijk heen en weer te 

springen over een balkje dat bevestigd is op een matje. De proefpersoon dient steeds twee 

voetcontacten te hebben aan elke zijde van het balkje. De proefpersoon krijgt twee pogingen en de 

testleider noteert de som van beide scores. De procedure van deze test is identiek aan deze 

gehanteerd in de KTK testbatterij door Kiphard en Shilling.( 2007). 

Zijdelings verplaatsen plankjes 

Bij deze test start de proefpersoon blootsvoets op een plankje van 25 x 25cm en heeft een tweede 

plankje van dezelfde grootte in zijn handen. Gedurende 20 s. verplaats hij zich zo snel mogelijk 

zijwaarts door het ene plankje naast zich neer te leggen, er op te gaan staan. De proefpersoon dient 

de plankjes altijd met beide handen vast te nemen. Elk plankje dat op de grond geplaatst wordt is één 

punt waard en elke verplaatsing is één punt waard. De proefpersoon krijgt twee pogingen en de 

testleider noteert de som van beide scores. De procedure van deze test is identiek aan deze 

gehanteerd in de KTK testbatterij door Kiphard en Shilling.( 2007). 

Dribbeltest zonder bal 

Bij deze test dient de proefpersoon  zo snel mogelijk een parcours af te leggen dat uitgetekend is op 

de testmat. De testleider registreert de tijd die een proefpersoon nodig heeft om het volledige parcours 

af te leggen. Deze test werd ontworpen door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de 

Universiteit Gent in het kader van het Vlaams Sport Kompas.  

Dribbeltest met handen 

Bij deze test dient de proefpersoon aan de hand van een handdribbel zo snel mogelijk een parcours af 

te leggen dat uitgetekend is op de testmat. De testleider registreert de tijd die een proefpersoon nodig 

heeft om het volledige parcours af te leggen. Deze test werd ontworpen door de vakgroep Bewegings- 

en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent in het kader van het Vlaams Sport Kompas. 
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Dribbeltest met voeten 

Bij deze test dient de proefpersoon aan de hand van een voetdribbel zo snel mogelijk een parcours af 

te leggen dat uitgetekend is op de testmat. De testleider registreert de tijd die een proefpersoon nodig 

heeft om het volledige parcours af te leggen. Deze test werd ontworpen door de vakgroep Bewegings- 

en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent in het kader van het Vlaams Sport Kompas.  

Shuttle werpen 

Bij deze test dient de proefpersoon een badmintonshuttle zo ver mogelijk en zo precies mogelijk bij de 

centrale lijn te werpen op een mat die verdeeld is in vakjes van 20 x 20 cm. Daarvoor neemt de 

proefpersoon de shuttle vast tussen duim en wijsvinger van de dominante hand, de tegenovergestelde 

voet wordt achter de startlijn geplaatst. Vervolgens brengt de proefpersoon de shuttle zo ver mogelijk 

naar achter om de shuttle met een krachtige beweging in de richting van de mat te werpen. De 

proefpersoon krijgt één proefpoging de volgende 5 pogingen worden genoteerd. De testleider noteert 

het nummer en het kwadrant van het vakje waarin de shuttle geland is. Deze test werd ontworpen 

door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent in het kader van het 

Vlaams Sport Kompas. 

  



Onderzoek naar het discriminerend vermogen van een morfologische, fysieke en motorische testbatterij,  

ontwikkeld in kader van talentdetectie en –identificatie, bij leerlingen van de Vlaamse Topsportscholen 68 

6.2 Scorefiche Vlaams Sport Kompas - Topsportscholen 
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6.3 Selectiecriteria Topsportschool Wielrennen 
Bron: Wielerbond Vlaanderen > Topsport > Topsportschool > Selectiecriteria. Geraadpleegd via 

http://new.wiebovlaanderen.be/TOPSPORT/Topsportschool/Selectiecriteria/tabid/428/Default.aspx op 4 mei 2010. 

1. Lid zijn van Wielerbond Vlaanderen 

2. Succesvolle studiecarrière hebben in ASO/TSO 

3. Slagen voor de pistecriteria waarbij twee testen als norm gelden: 500 meter test en 

uithouding bieptest 

4. Medische screening UZ Gent 

5. Selectiecommissie BLOSO/BOIC 

6. Ondertekenen Huishoudelijk Reglement TSS 

 


