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Voorwoord 

Na drie jaar studeren konden we beginnen aan de grootste uitdaging binnen onze opleiding, 

namelijk het schrijven van een masterproef. Dagen, weken, maanden hebben we zitten 

zwoegen om onze masterproef tot een mooi geheel af te werken. De laatste loodjes wogen 

duidelijk het zwaarst, maar uiteindelijk hebben we de eindstreep toch gehaald. We zagen deze 

uitdaging vanaf het begin meteen zitten, waardoor we dus zeer gemotiveerd waren. Het 

gekozen thema sprak ons daarnaast ook enorm aan, aangezien we beiden voetballers zijn. 

Door deze interesse hadden we geen enkele moeite met het lezen van de literatuur en waren 

we er zelfs geboeid door. 

We hebben niet enkel veel bijgeleerd over het thema, maar we hebben ons ook op andere 

vlakken kunnen verdiepen, zoals onze onderzoeks- en communicatievaardigheden. In het 

tweede semester hielden we ons volop bezig met het verwerken van resultaten, het analyseren 

van deze resultaten, het schrijven van een discussie, om uiteindelijk te eindigen met het 

schrijven van een conclusie van onze bevindingen. 

Deze thesis hebben we samen tot een mooi geheel afgerond. Zo spraken we steeds met elkaar 

af om onze thesis tot in de puntjes uit te schrijven. We trokken ons aan elkaar op wanneer het 

minder ging, zodat het mogelijk was om tot een mooi eindresultaat te komen. We deelden 

onze meningen uit en gaven onze verworven kennis met elkaar mee.  

Het moet gezegd worden dat het ons alleen zeker nooit was gelukt. Niet enkel was de steun 

van elkaar bijzonder belangrijk, maar ook de hulp van Dhr. D. Deprez en Dr. Prof. R. 

Vaeyens valt niet te onderschatten. We willen hen bedanken voor de begeleiding en 

deskundige feedback op onze vragen. Wanneer we vragen of problemen hadden waren beiden 

steeds bereid om ons terug op de goede weg te zetten.  

Fier kunnen we jullie ons bekomen resultaat voorstellen!  

 

  



 

 

Abstract 

Het ervaren van voordelen in de jeugdsport kan tot stand komen doordat spelers binnen een 

bepaalde leeftijdscategorie chronologisch ouder zijn en/of een bevoordeelde maturiteitsstatus 

hebben. De voordelen die men hierdoor kan ervaren, vallen niet te onderschatten bij deze 

jeugdspelers. Deze studie deed onderzoek naar het bestaan van een relatief leeftijdseffect 

(RAE), de schatting van de maturiteit overheen de geboortekwartalen en de verschillen in 

antropometrie & coördinatie tussen de kwartalen enerzijds en tussen de maturiteitsgroepen 

anderzijds bij 1976 elite jeugdvoetballers van KAA Gent en SV Zulte Waregem. De sample 

werd onderverdeeld in vijf leeftijdscategorieën (U9-U19) waarna alle spelers opnieuw werden 

ingedeeld naargelang de vier geboortekwartalen. De aanwezigheid van een RAE werd 

aangetoond door de verschillen in de verdeling van de geboortedata te onderzoeken via een 

Chi-square analyse. Significante verschillen waren waarneembaar bij elke leeftijdscategorie 

(p<0.001), waarbij er meer spelers geboren waren in Q1 (38.1%) ten opzichte van Q4 

(13.6%). Deze bevindingen werden bevestigd via het berekenen van ODDS Ratio’s (met 95% 

BI), waarbij de resultaten aangaven dat de kans steeds groter was om in de eerste kwartalen 

van het selectiejaar geboren te zijn ten opzichte van Q4. De spelers uit de maturiteitsgroepen 

(vroegmatuur, gemiddeld matuur en laatmatuur) waren ingedeeld volgens de kwartalen en 

werden geanalyseerd door middel van een Chi-square analyse. De resultaten (niet significant) 

brachten aan het licht dat de laatmaturen meer present waren in de eerste twee kwartalen van 

het selectiejaar en ze ondervertegenwoordigd waren in Q4 van het selectiejaar.  

Via multivariate analyses werden geen significante verschillen aangetoond bij de prestaties op 

de coördinatietesten en op de antropometrische variabelen overheen de kwartalen. Toch 

vertoonden de antropometrische variabelen waarden in het voordeel van spelers die geboren 

waren in de eerste kwartalen van het selectiejaar, wat in de praktijk belangrijke gevolgen 

heeft. Ondanks deze niet-significante verschillen kan er toch worden geconcludeerd dat de 

ploegen homogeen werden samengesteld. De resultaten op de coördinatietesten waren niet 

significant verschillend tussen de drie maturiteitsgroepen. De vroegmaturen vertoonden wel 

significant hogere waarden op de antropometrische variabelen in vergelijking met de 

laatmaturen. Deze studie geeft weer dat Belgische elite jeugdvoetbalclubs voornamelijk 

spelers selecteren die fysiek sterker zijn om zo resultaten te kunnen boeken op korte termijn. 

Toch bleken deze spelers geen betere resultaten te boeken op de coördinatietesten, die 

nochtans een belangrijke indicatie zijn voor potentieel talent. Daarom raden we sportinstanties 

dus aan deze coördinatietesten op te nemen in het talentidentificatieproces. 
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1. Inleiding 

In het hedendaagse voetbal zijn er nog te weinig jeugdspelers die kunnen doorstromen naar 

het eerste elftal binnen hun club. Zo is er een mogelijkheid dat talenten afhaken omdat ze 

geen kans krijgen om zich door te zetten op het hoogste niveau. Om deze reden zullen deze 

jeugdspelers gedemotiveerd worden en eventueel afzakken naar lagere afdelingen. Een 

bijkomend probleem binnen de voetbalwereld zijn de steeds maar stijgende transferprijzen. 

Voor vele Belgische clubs is het hierdoor moeilijk om kwalitatief goede buitenlandse spelers 

aan te trekken. Daarom is het belangrijk dat de Belgische clubs investeren in hun eigen 

jeugdspelers, zodat deze kunnen doorstromen naar het eerste elftal en eventueel met winst  

kunnen worden verkocht. 

2. Literatuurstudie 

2.1. Talent: begrippen en theoretische modellen 

2.1.1. Begrippen 

Binnen de talentidentificatiemodellen is er nood aan duiding van enkele belangrijke begrippen 

zoals talentidentificatie en -ontwikkeling. Figuur 1 toont de sleutelfasen in het model van 

Vaeyens et al. (2008), dat een uitbreiding is van het model van Williams en Franks (1998). 

Hierna volgt de verduidelijking van de verschillende begrippen, toegepast op (jeugd)voetbal. 

Vooraleer men ‘talenten’ kan identificeren moeten deze gedetecteerd worden. Talentdetectie 

is het opsporen van voetbaltalent uit de algemene jongerenpopulatie. Een ander begrip dat 

geduid moet worden is talentidentificatie, waarmee het identificeren van spelers die het 

potentieel hebben om op latere leeftijd uit te blinken binnen de voetbalsport wordt bedoeld. 

Daarnaast is het zeer belangrijk om spelers goed op te leiden binnen de juiste leeromgeving, 

zodat hun kans om door te groeien maximaal is. Dit proces wordt talentontwikkeling 

genoemd. Ook is het belangrijk om spelers te selecteren die worden aanzien als talentvol. Dit 

wordt talentselectie genoemd, een proces waarbij men spelers gaat kiezen die het vereiste 

prestatieniveau hebben om een bepaalde taak uit te voeren, bijvoorbeeld het spelen van een 

wedstrijd. Een laatste belangrijk begrip dat wordt weergegeven in het model is confirmatie, 

het bevestigen van talent van de spelers door trainers. Tussen talentidentificatie, 

talentontwikkeling, confirmatie en talentselectie is er een voortdurende wisselwerking, wat 

wordt weergegeven in onderstaand model. Het wil dus niet zeggen dat de begrippen elkaar 

opvolgen, maar dat men van het ene proces opnieuw kan overgaan naar het andere.  
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Fig. 1: Sleutelfasen in het talentidentificatie en –ontwikkelingsproces (uit Vaeyens et al., 

2008) 

2.1.2. Theoretische modellen 

Het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT-model) van Gagné (2004) geeft 

talentontwikkeling weer als de transformatie van ‘natural abilities’ of ‘gifts’ in vaardigheden 

die als talentvol worden beschouwd (Figuur 2). ‘Giftedness’ wordt door Gagné (2004) 

omschreven als het bezitten en gebruiken van ongetrainde en natuurlijke vaardigheden tot een 

bereik waar het individu zich bij de beste 10% van zijn leeftijdsgenoten binnen dezelfde 

sporttak bevindt. Binnen de component ‘giftedness’ zijn er vier aparte domeinen waarin 

personen zich kunnen onderscheiden van anderen. Zo zijn de volgende domeinen opgenomen 

in het model: het creatieve, socio-affectieve, intellectuele en sensomotorische domein. Door 

het ontwikkelingsproces (leren en oefenen) kunnen deze ‘gifts’ zich ontwikkelen tot 

systematisch ontwikkelde vaardigheden (talent). Talent is het bezitten van buitengewone 

vaardigheden die ontwikkeld zijn in een bepaalde sport doorheen een proces van groei, leren 

en training. Personen die als talentvol worden bestempeld behoren bij de beste 10% van hun 

leeftijdsgenoten in dezelfde sporttak. Gagné ziet ‘gifts’ als het belangrijkste onderdeel van het 

model om zich te kunnen ontplooien als een ‘talent’. Binnen het proces van 

talentontwikkeling moet een speler ‘gifts’ bezitten om zich als talent te kunnen 

onderscheiden. Hierbij is het wel belangrijk te vermelden dat het talentvol worden niet 

vanzelf gaat! Een speler die de ‘gifts’ bezit, maar niet gemotiveerd is, heeft een grote kans om 

te stoppen (drop-out). De uitspraak “success breeds succes” (Gagné, 2004, pg 134) is van 

toepassing binnen de sport. Spelers zullen gemotiveerder zijn om nog meer te trainen of zich 

nog meer in te zetten wanneer ze onlangs succesvolle prestaties hebben neergezet. Hiernaast 

zullen bepaalde trainers ook liever samenwerken met spelers wiens vroegere uitstekende 

resultaten doen uitschijnen een talentvolle speler te zijn. Daarnaast zijn er nog drie 
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katalysatoren die het ontwikkelingsproces in de hand kunnen werken of vertragen, waardoor 

er van een dynamische interactie kan worden gesproken tussen de zes componenten van het 

model. Een eerste katalysator die invloed heeft op het proces zijn persoonlijkheidskenmerken 

(fysieke en mentale eigenschappen en/of de motivatie/wil om iets te doen). Hiernaast zijn er 

ook verscheidene omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen tijdens het proces. 

Voorbeelden binnen deze katalysator zijn: woonplaats, familie/vrienden, voorzieningen,… 

Gagné (2004) haalde tevens het belang aan van geluk overheen het ontwikkelingsproces. Los 

van de genetische voorgeschiktheid kunnen er ongecontroleerde gebeurtenissen voorkomen 

die van invloed zijn op het proces (bijvoorbeeld: blessures, familiaal inkomen,…) (Gagné, 

2004; Vaeyens et al., 2008). 

 

Fig. 2: het DGMT model van Gagné (uit Gagné, 2004) 

Naast het DMGT-model van Gagné haalt het model van Williams en Franks (1998) bepaalde 

prestatiebepalende predictoren aan. Zo voorspellen fysieke predictoren (vb. lichaamslengte en 

lichaamsgewicht), psychologische predictoren (vb. aërobe capaciteit), psychologische 

predictoren op perceptueel-cognitief niveau (vb. spelintelligentie en aandacht), persoonlijke 

kenmerken (motivatie) en sociologische predictoren (vb. steun van de ouders) of een speler al 

dan niet als talentvol wordt bestempeld (Williams et al., 2000). 
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2.2. Relatief leeftijdseffect 

2.2.1. Inleiding 

Het relatief leeftijdseffect (“Relative Age Effect”, RAE) houdt in dat er een asymmetrie is in 

de verdeling van de geboortedata binnen een welbepaalde sportpopulatie t.o.v. de normale 

populatie. Zo is er aangetoond dat er meer vroeg geboren spelers zijn binnen een selectiejaar 

in vergelijking met laat geboren spelers (Barsnley et al., 1992; Helsen et al., 1998; Helsen et 

al., 2005; Vaeyens et al., 2005; Carling et al., 2009). Eén van de eerste studies over het RAE 

rapporteerde bij senior -en jeugdijshockeyspelers een groter aantal spelers die vroeg in het 

selectiejaar geboren waren in vergelijking met spelers die laat in het selectiejaar geboren 

waren (Barnsley et al., 1985). Enkele jaren later werd dit fenomeen nog verder onderzocht 

door Barnsley en Thompson (1988). In deze studie werden de geboortedata van 7313 

ijshockeyspelers, die speelden in de Edmonton Minor Hockey Association in het seizoen 

1983-1984, geanalyseerd. Deze spelers werden ingedeeld in vier kwartalen (Q) van het 

selectiejaar, namelijk: Q1 (jan-maa), Q2 (apr-jun), Q3 (jul-sep) en Q4 (okt-dec).Van de totale 

sample was 26.3% geboren in Q1, 27.0% in Q2, 24.3% in Q3 en 22.5% in Q4 (p<0.001). Er 

waren dus significant meer spelers geboren in het eerste semester (Q1 en Q2) van het 

selectiejaar. 

Niet enkel bij ijshockey, maar ook in studies over andere sporten is er een relatief 

leeftijdseffect gevonden bij jeugdspelers. Zo werd in een studie van Thompson et al. (1991) 

bij 837 Amerikaanse elite jeugdbaseballspelers een RAE gevonden. Opnieuw waren er meer 

spelers geboren in het eerste kwartaal van het selectiejaar, namelijk: 29.2% in Q1 (aug-okt), 

25.2% in Q2 (nov-jan), 23.2% in Q3 (feb-apr) en 22.5% in Q4 (mei-jul).  

Ook in een studie van Delorme et al. (2009), werd een RAE gevonden bij 151 259 Franse 

jeugdbasketbalspelers in het seizoen 2005-2006. Zo was 25.4% van de spelers geboren in Q1 

(jan-maa); 26.6% in Q2 (apr-jun); 25.1% in Q3 (jul-sep) en 23.0% in Q4 (okt-dec). 

In de literatuur zijn er reeds veel studies over het RAE gepubliceerd en dit in verschillende 

sporten: American football (Stanaway en Hines, 1995), baseball (Thompson et al., 1991; 

Stanaway en Hines, 1995), tennis (Dudink, 1994; Baxter-Jones, 1995), zwemmen (Baxter-

Jones, 1995), volleybal (Lieberman en Ryan, 1989), handbal (Lieberman en Ryan, 1989), 

voetbal/ijshockey (Musch en Grondin, 2001) en basketbal (Côté et al., 2006). Allen 

rapporteerden een RAE met significant meer spelers die vroeger in het selectiejaar geboren 

waren in vergelijking met spelers die later in het selectiejaar geboren waren. 
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2.2.2. Het relatief leeftijdseffect binnen jeugdvoetbal 

Uit verschillende studies is gebleken dat er een RAE bestaat in jeugdvoetbal, waarbij de 

percentuele verhoudingen varieerden van 28.8%-50.5% in Q1 tot 2.8%-21.9% in Q4 (Baxter-

Jones, 1995; Helsen et al., 1998, 2000, 2005; Vaeyens et al., 2005; Jiménez en Pain, 2008; 

Jullien et al., 2008; Carling et al., 2009; Hirose, 2009; Mujika et al., 2009; Schorer et al., 

2009). Er zijn dus effectief meer jeugdvoetballers geboren in Q1 ten opzichte van Q4 van het 

selectiejaar 

In een studie van Jullien et al. (2008) werd de asymmetrie in geboortedata van 352 14-jarige 

regionale Franse jeugdvoetballers weergegeven. Uit de resultaten bleek dat 47.0% van de 

spelers geboren was in Q1 ten opzichte van 9.4% in Q4 van het selectiejaar. 

Ook in meer recentere studies werd het RAE bij jeugdvoetballers onderzocht. Del Campo et 

al. (2010) onderzochten de verdeling van geboortedata van 2768 Spaanse jeugdvoetballers, 

afkomstig uit 20 Spaanse nationale voetbalclubs. In Figuur 3 is duidelijk te zien dat er meer 

spelers geboren waren in de eerste 2 kwartalen van het selectiejaar en dit voor alle leeftijden 

(U11 tot U18). Van de volledige sample was 43.5% van de jeugdspelers geboren in Q1 ten 

opzichte van 11.2% in Q4 van het selectiejaar. Hiernaast werd er ook onderzocht of het RAE 

aanwezig was bij de Spaanse populatie. De resultaten van deze analyses toonden aan dat er 

overheen één jaar een gelijkmatige verdeling van de geboortedata was van de Spaanse 

jongeren overheen de vier kwartalen (Del Campo et al., 2010).   

 

Fig. 3:Verdeling van geboortedata van verschillende leeftijdscategorieën per kwartaal (uit 

Del Campo et al., 2010) 
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Een techniek die recent gebruikt werd om het RAE in kaart te brengen is de statistische 

ODDS Ratio techniek (OR). OR is de kans om in een bepaald kwartaal geboren te zijn en dit 

in relatie met andere kwartalen. Door middel van OR kunnen de verdelingen in geboortedata 

van voetbalspelers onderzocht worden. Een studie van Mujika et al. (2009) berekende OR’s 

voor 13 519 Baskische voetbalspelers. Er werden 114 professionele volwassen spelers van 

AC Bilbao, 189 elite jeugdspelers (U11-U18) van AC Bilbao, 4382 regionale jeugdspelers 

(U11-U14) en 8834 Baskische jongeren (U10-U11) die voetbalden op schoolniveau, 

opgenomen. Men berekende de kans om in een bepaald kwartaal geboren te zijn en dit ten 

opzichte van Q4. Bij de elite jeugdvoetballers van AC Bilbao was er een duidelijk RAE 

aanwezig, namelijk 46.6% van de spelers was geboren in Q1 tegenover slechts 10.0% in Q4 

van het selectiejaar. In Tabel 1 worden de OR weergegeven van verschillende subgroepen. De 

grootste OR werd gevonden bij de elite jeugdvoetballers, waar de kans 4.44 maal groter was 

om in Q1 geboren te zijn t.o.v. Q4. De elite voetbalspelers hebben dus meer kans om in Q1 

geboren te zijn dan in Q4. De voetbalspelers hebben tevens meer kans om in Q2 en Q3 

geboren te zijn in plaats van Q4, maar deze kans is dus kleiner dan bij de vergelijking tussen 

kwartaal Q1 en Q4. In Tabel 1 is er ook te zien dat er tussen de verschillende groepen een 

verschil is. Bij elite jeugdvoetballers zijn de OR’s immers hoger dan bijvoorbeeld bij de 

regionale en schoolgaande jeugd (Mujika et al., 2009). 

Tabel 1. ODDS ratio’s (en 95% betrouwbaarheidsinterval) die verdelingen in geboortedata 

onderzoeken in relatie met verschillende subgroepen in voetbal (naar: Mujika et al., 2009, 

tabel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subgroep Q1 vs Q4 Q2 vs Q4 Q3 vs Q4 

Volwassen spelers 3.42 (1.89-6.19) 1.73 (0.91-3.29) 1.57 (0.81-3.04) 

Elite jeugd 4.44 (2.70-7.28) 2.54 (1.51-4.29) 1.40 (0.78-2.51) 

Regionale jeugd 1.30 (1.19-1.41) 1.13 (1.04-1.23) 1.06 (0.97-1.16) 

Schoolgaande jeugd 1.13 (1.07-1.20) 1.07 (1.01-1.13) 0.94 (0.89-1.00) 
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2.2.3. Onderliggende mechanismen RAE 

In verschillende studies is er onderzocht welke factoren het RAE in de hand werken (Musch 

en Grondin, 2001; Ward et al., 2004; Helsen et al., 2005). Er zijn drie verschillende 

mechanismen die invloed hebben op het RAE. Een eerste bepalende factor is de fysieke 

ontwikkeling. Zo zullen spelers die vroeger geboren zijn in het selectiejaar groter en zwaarder 

zijn dan spelers die later geboren zijn in het selectiejaar. Dit is te wijten aan het feit dat deze 

jeugdspelers zich langer hebben kunnen ontwikkelen. Ze kunnen dus een voordeel hebben op 

vlak van lichaamslengte, vetvrije massa, aeroob uithoudingsvermogen, spierkracht, 

uithouding en snelheid (Musch en Grondin, 2001; Helsen et al., 2005; Carling et al., 2009; 

Hirose, 2009). Het RAE kan niet enkel verklaard worden door de fysieke variabelen, maar 

ook andere factoren spelen in op het RAE. Ervaring is de tweede factor waar rekening dient 

mee gehouden te worden. Spelers die vroeg geboren zijn in het selectiejaar zijn niet enkel 

chronologisch ouder, maar hebben ook meer ervaring. Dit kan komen door een vroegere 

participatie en selectie voor trainingen en wedstrijden (Ward et al., 2004). Als laatste zullen 

psychologische factoren een rol spelen. Doordat spelers die vroeg geboren zijn in het 

selectiejaar meer ervaring hebben opgedaan tijdens trainingen en wedstrijden zal de 

bekwaamheid en motivatie bij hen groter zijn dan spelers die laat in het selectiejaar geboren 

zijn. Spelers/atleten die vroeg geboren zijn in het selectiejaar zullen immers meer 

prestatievoordelen ervaren dan degenen die laat geboren zijn in het selectiejaar, waardoor de 

motivatie zal toenemen. Deze stijging in motivatie zorgt er dan weer voor dat degenen die 

vroeg geboren zijn in het selectiejaar zich gaan blijven inzetten en hun vaardigheden willen 

blijven verbeteren (Scharp, 1995; Helsen et al., 2000, 2005).  

2.2.4. Problemen en oplossingen voor het RAE 

De aanwezigheid van een RAE brengt heel wat problemen met zich mee. Uit de studie van 

Helsen et al. (2005) bleek dat te veel coaches op korte termijn denken, doordat ze zoveel 

mogelijk wedstrijden willen winnen. Daarom opteren ze vaak om spelers te selecteren die 

vroeg in het selectiejaar geboren zijn, omdat deze vaak fysiek groter en sterker zijn. Spelers 

die laat geboren zijn in het selectiejaar worden bijgevolg vaker aan de kant gezet en zo wordt 

hen een professionele ontwikkeling ontnomen (Helsen et al., 2005). Degenen die laat geboren 

zijn en blijven volhouden, moeten opboksen tegen de fysiek beteren en moeten zich op andere 

vlakken ontwikkelen. Zo zullen deze spelers bijvoorbeeld moeten terugvallen op 

spelinzicht/techniek en deze eigenschappen verbeteren om zo hun fysieke tekorten te 

compenseren (Williams en Ericsson, 2005; Ashworth en Heyndels, 2007; Gray en Plucker, 
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2010; Ford en Williams, 2011). Op volwassen leeftijd kunnen deze chronologisch jongere 

spelers een inhaalbeweging (catch-up) maken op fysiek vlak, waardoor ze fysiek even sterk 

worden in vergelijking met spelers die vroeg geboren zijn in het selectiejaar. De fysieke 

voordelen (kracht, lichaamslengte,…) van de vroeger geboren spelers in het selectiejaar zijn 

dan meestal verdwenen en worden de technische en tactische vaardigheden grotendeels de 

belangrijkste factoren voor een succesvolle prestatie (Helsen et al., 2005; Rampinini et al., 

2007; Williams, 2010; Bliss en Brickley, 2011). 

Er werd in verschillende studies naar mogelijke oplossingen gezocht om het RAE te beperken 

(Barnsley en Thompson, 1988; Musch en Hay, 1999; Helsen et al., 2000; Musch en Grondin, 

2001; Jullien et al., 2008). Een eerste mogelijkheid dat werd aangereikt staat beschreven in de 

review van Musch en Grondin (2001). Zo maken verschillende sporten gebruik van dezelfde 

cutoff datum, waardoor het RAE sterker aanwezig zal zijn. Wanneer er in bepaalde sporten 

een andere cutoff datum wordt gehanteerd, kunnen kinderen deelnemen aan sporten waarbij 

hun leeftijd een voordeel zou kunnen opleveren. Een mogelijk nadeel van deze oplossing is 

dat kinderen niet van sport zullen veranderen, doordat ze steeds met hun vrienden willen 

blijven sporten. Toch kan het veranderen van cutoff datums in verschillende sporten een 

geschikte oplossing zijn voor het RAE, doordat men de organisatie van de sporten niet 

drastisch moet veranderen (Musch en Grondin, 2001). 

In 1997 werd door de FIFA de beslissing genomen om de cutoff datum te veranderen. 

Hierdoor werd de start van het selectiejaar verschoven van 1 augustus naar 1 januari. Dit werd 

niet echt als oplossing toegepast voor het RAE, maar wel voor het gelijkstellen van de regels 

binnen verschillende landen. Verschillende studies onderzochten of de verdeling van de 

geboortedata van jeugdvoetballers per selectiejaar een ander patroon zou aannemen (Musch 

en Hay, 1999; Helsen et al., 2000; Vaeyens et al., 2005; Cobley et al., 2008). Er is gebleken 

dat het RAE nog steeds aanwezig was ondanks de verandering in cutoff datum. Helsen et al. 

(2000) toonden aan dat er nog steeds een effect is op de geboortedataverdeling van 

jeugdspelers. De verdeling van de jeugdspelers zal als gevolg van de verandering van cutoff 

datum opschuiven. In deze studie werden alle jeugdploegen van Belgische clubs, die speelden 

in eerste en tweede klasse, opgenomen in het onderzoek. In de sample (n= 3790) werden 

spelers van vier leeftijdscategorieën onderzocht, namelijk 10-12 jaar, 12-14 jaar, 14-16 jaar en 

16-18 jaar. De sample van het competitiejaar 1996-1997 had augustus nog als cutoff datum, 

terwijl de sample van 1997-1998 de nieuwe cutoff datum van 1 januari hanteerde.  
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Uit Figuur 4 blijkt dat bij de 10- tot 12-jarigen 36.8% van de spelers geboren was in Q1 

(1996-1997) in vergelijking met slechts 17.1% in Q4 van het selectiejaar. Na de verandering 

van de cutoff datum was er 32.7% van de sample geboren in Q1 en slechts 18.3% in Q4 van 

het selectiejaar. Dit effect is ook te zien bij de leeftijdsgroepen tot 16 jaar, maar bij de 16- tot 

18-jarigen zijn er geen significante effecten bij de verandering van cutoff datum waar te 

nemen. Dit kwam voornamelijk doordat bij de 16- tot 18-jarigen de selecties al gemaakt zijn 

en er daardoor bijna geen spelers meer zullen afhaken na het veranderen van de cutoff datum 

(Helsen et al., 2000). 

 

Fig. 4: Verdeling van jeugdvoetballers op geboortedatum per leeftijdscategorie (10 tot 18 

jaar) voor en na het veranderen van cutoff datum (uit Helsen et al., 2000) 

Deze resultaten werden bevestigd door een longitudinale studie van Vaeyens et al. (2005), 

waarbij 2757 Belgische volwassenen voetballers van tweede en derde klasse werden 

opgenomen. Tabel 2 toont aan dat er bij sample 1A een RAE aanwezig is (Q1: 28.8% > Q4: 

19.9%). Na het veranderen van de cutoff datum bleef dit effect bestaan in sample 2A (Q1: 

31.5% > Q4: 19.5%). Er dient opgemerkt te worden dat de veranderingen geleidelijk aan 

gebeurden aangezien er vastgesteld werd dat bij sample 2A nog steeds veel spelers geboren 

waren in de maand augustus (start selectiejaar voor veranderen cutoff datum) (Vaeyens et al., 

2005). 
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Tabel 2. Verdeling van volwassen voetballers per geboortemaand voor en na het veranderen 

van cutoff datum (naar: Vaeyens et al., 2005, tabel 1) 

Year of birth              

(age group) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chi square 

              

‘59-‘80 (1A) (aug) (sep) (oct) (nov) (dec) (jan) (feb) (mar) (apr) (may) (jun) (jul)  

 203 193 153 166 182 189 174 147 137 133 133 117 70.4*** 

 N=552 (28.8%)       N=383 (19.9%)  

          

‘81-‘85 (2A) (jan) (feb) (mar) (apr) (may) (jun) (jul) (aug) (sep) (oct) (nov) (dec)  

 88 84 77 67 69 63 59 91 58 58 56 57 28.1** 

 N=249 (31.5%)       N=171 (19.5%)  

              

**p<0.005; ***p<0.001 

 

Samenvattend kan er dus gezegd worden dat het RAE wel degelijk bleef bestaan, ondanks de 

verandering van cutoff datum (Musch en Hay, 1999; Helsen et al., 2000; Vaeyens et al., 

2005). Nadat de cutoff datum werd veranderd, waren er onderzoekers die voorstelden om de 

cutoff datum jaarlijks te veranderen. Dit zal als effect hebben dat elke speler eens de fysieke 

voordelen zal ervaren, doordat elk nieuw selectiejaar anderen eens in de eerste kwartalen van  

het selectiejaar geboren zullen zijn. Dit bleek echter praktisch onmogelijk, doordat dit 

problemen met de organisatie met zich mee zou brengen (Musch en Grondin, 2001). 

Een andere mogelijke oplossing was het creëren van extra leeftijdscategorieën. Zo werd er 

voorgesteld om met een bandwijdte van 9 maanden te werken, zodat er een kleiner 

leeftijdsverschil tussen spelers die vroeg- en laat geborenen in het selectiejaar zou optreden. 

Dit systeem toepassen bleek ook niet haalbaar, omwille van organisatorische problemen. Een 

gevolg was dat er te weinig spelers waren om een volledige leeftijdscategorie op te vullen 

(Barnsley en Thompson, 1988; Musch en Grondin, 2001). 

Een laatste oplossing was het veranderen van de ingesteldheid van de trainers en voetbalclubs 

(Musch en Grondin, 2001; Cobley et al., 2009). Trainers zouden niet moeten focussen op het 

winnen van wedstrijden, maar op de ontwikkeling van elke speler. Hierbij moeten ze ook 

kijken naar de groei op het gebied van technische en tactische vaardigheden. Ze moeten zich 

bij de selecties niet enkel baseren op de fysieke eigenschappen van de spelers, maar ze 

moeten ervoor zorgen dat de motivatie hoog blijft bij alle spelers. De volgende uitspraak 

(Helsen et al., 2005, pg 635) “winning isn’t everything, but the only thing” zou plaats moeten 

maken voor de uitspraak (Helsen et al., 2005, pg 635) “there is more to coaching than just 

winning” (Barnsley en Thompson, 1988; Helsen et al., 2000; Musch en Grondin, 2001). 
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2.2.5. RAE bij volwassenen 

Enkele studies hebben de rol van de chronologische leeftijd op de incidentie van het RAE bij 

volwassenen onderzocht (Helsen et al., 2005; Delorme et al., 2010). In een studie van 

Delorme et al. (2010) werd er bij 715 060 Franse volwassen (> 18 jaar) voetbalspelers geen 

verschil gevonden in aantal drop-outs overheen de kwartalen. Bij de jongere 

leeftijdscategorieën (U9 tot U18) werden er steeds grotere drop-outs gevonden bij de laatste 

kwartalen van het selectiejaar. Deze resultaten stonden in lijn met de bevindingen in de 

review van Musch en Grondin (2001), waarin werd gesteld dat het RAE gradueel afneemt op 

oudere leeftijd. Een studie van Helsen et al. (2005) heeft tevens geconcludeerd dat het RAE 

gradueel afneemt naarmate de spelers ouders werden. In deze studie werden de spelers van 

verschillende nationale jeugdselecties, die deelnamen aan internationale jeugdtornooien 

(UEFA), geanalyseerd. Zo werd er geconcludeerd dat het RAE nog aanwezig was bij de U16 

tot de U18 van de nationale jeugdselecties (UEFA), maar was er geen significant effect meer 

bij de UEFA U21. Bij de UEFA U16 was er nog 49.0% van de spelersgroep geboren in Q1 

tegenover slechts 7.6% in Q4 van het selectiejaar. Deze vaststelling kon ook gemaakt worden 

bij de UEFA U18 waarbij 29.9% van de spelers geboren was in Q1 tegenover slechts 18.1% 

in Q4 van het selectiejaar. Bij de oudere leeftijdsgroep UEFA U21 waren de verschillen 

tussen de geboortemaanden daarentegen meer in evenwicht. Zo was binnen deze sample 

27.7% geboren in Q1 en 25.8% geboren in Q4 van het selectiejaar (Helsen et al., 2005).   

De reden dat het RAE afneemt is te wijten aan het feit dat spelers die laat geboren zijn in het 

selectiejaar op volwassen leeftijd een catch-up beweging maken op vlak van fysieke 

kwaliteiten. De spelers die vroeg in het selectiejaar geboren zijn zullen bijgevolg hun fysieke 

voordelen verliezen en zullen ze worden bijgebeend door degenen die laat in het selectiejaar 

geboren zijn (Baxter-Jones, 1995; Vaeyens et al., 2005; Pyne et al., 2006 ; Mujika et al., 

2009). 
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2.2.6. Antropometrische en fysieke verschillen 

In een cross-sectionele studie van Carling et al. (2009) werden 160 mannelijke elite 

jeugdvoetballers (U14) van het Franse nationale voetbalinstituut (INF) bestudeerd. Men 

onderzocht of er bij deze sample antropometrische en/of fysieke verschillen konden worden 

waargenomen tussen de kwartalen. Follow-up univariate analyses toonden enkele significante 

verschillen aan tussen de spelers uit de verschillende kwartalen. Zo was er een significant 

verschil voor lichaamslengte (p=0.009) tussen spelers geboren in Q1 en Q4. Spelers uit Q1 

waren 164.7 cm groot, terwijl spelers uit Q4 slechts 155.0 cm groot waren. Verder werd er bij 

lichaamsgewicht nog een trend tot significantie gevonden (p=0.0625), waarbij de spelers van 

Q1 52.7 kg wogen en de spelers uit Q4 45.5 kg wogen. Naast antropometrie werd er ook 

onderzocht of de spelers uit de 4 kwartalen verschillen vertoonden op verschillende 

functionele capaciteiten (sprint, vertical jump,…). Alhoewel er hogere waarden werden 

gerapporteerd bij de spelers uit de eerste drie kwartalen vergeleken met Q4, waren er toch 

geen significante verschillen op de functionele capaciteiten (Carling et al., 2009). 

Het merendeel van de spelers was geboren in Q1, waardoor de veronderstellingen worden 

versterkt dat talentidentificatie en -selectie in voetbal gedurende de adolescentie significant 

wordt beïnvloed door de fysieke kenmerken van het kind (Helsen et al., 2000). Maar zoals in 

de studie van Carling et al. (2009) werd aangetoond, zijn er geen significante verschillen in 

functionele capaciteiten tussen de kwartalen gevonden. De selectiecriteria die bepaald zijn 

voor het toetreden aan het INF zorgen dus voor homogene groepen in termen van functionele 

capaciteiten (Carling et al., 2009). 

In een cross-sectionele studie van Hirose (2009) werden 323 mannelijke elite jeugdvoetballers 

gerekruteerd uit het Japanse League Academy Team (1997-2000). Deze werden ingedeeld in 

zes leeftijdscategorieën gaande van U10 tot U15. De metingen (lichaamslengte en 

lichaamsgewicht) werden telkens éénmaal uitgevoerd bij elke speler en dit bij de 

competitiestart. Ook bij deze sample van jeugdvoetballers was er een RAE aanwezig. Bij de 

U10 tot U15 was 37.9% tot 58.8% van de spelers geboren in Q1 en dit is ongeveer het 

dubbele wanneer dit vergeleken werd met de algemene geboortecijfers van de inwoners van 

Tokyo. Hiertegenover was er slechts 3.2% tot 13.5% van de jeugdspelers geboren in Q4. Deze 

studie toonde ook aan dat er bij bepaalde leeftijdscategorieën een significant verschil in 

lichaamslengte (Tabel 3) was tussen de spelers uit de verschillende kwartalen. Bij de U11 

waren de spelers uit Q1 142.8 cm groot en de spelers uit Q4 136.7 cm groot. Bij de U13 en 

U14 waren de spelers uit Q1 ook telkens significant groter dan de spelers uit Q4 (U13: 



 

13 

 

Q1=160.2 cm vs Q4=157.5 cm; U14: Q1=165.7 cm vs Q4=150.6 cm). Met betrekking tot het 

lichaamsgewicht (Tabel 3) was er een significant verschil tussen Q1 en Q4 bij de U11 en U14, 

waarbij spelers uit Q1 zwaarder waren dan spelers uit Q4 (Hirose, 2009). 

Tabel 3. Gemiddelde en standaarddeviatie voor lichaamslengte en lichaamsgewicht per 

leeftijdscategorie en geboortekwartaal (naar: Hirose, 2009, tabel 5) 

Categorie Q1 Q2 Q3 Q4 ANCOVA 

LL (cm) 

U 10 136.9 ± 4.1 133.1 ± 5.3 133.8 ± 3.6 135.5 ± 5.9  

U 11 142.8 ± 5.9 140.7 ± 4.0 141.3 ± 5.9 136.7 ± 4.6 Q1-Q4 (**) 

U 12 150.1 ± 5.7 149.7 ± 7.1 143.7 ± 4.9 144.5 ± 6.3 Q1-Q3 (**), Q2-Q3 (**) 

U 13 160.2 ± 7.2 158.9 ± 6.3 153.3 ± 9.5 157.5 ± 6.5 Q1-Q3 (**), Q1-Q4 (*) 

U 14 165.7± 6.5 166.0 ± 7.1 162.6 ± 5.5 150.6 ± 6.7 Q1-Q4 (**), Q2-Q4 (**), Q3-Q4 (**) 

U 15 167.9 ± 6.8 166.8 ± 8.1 171.8 ± 1.1 165.4 ± 2.4  

LG (kg) 

U 10 31.3 ± 2.7 27.7 ± 2.0 29.8 ± 2.6 30.1 ± 4.1  

U 11 35.3 ± 4.6 32.8 ± 2.1 33.2 ± 2.7 31.2 ± 3.5 Q1-Q2(**), Q1-Q4(**) 

U 12 38.9 ± 4.8 38.8 ± 5.2 35.9 ± 3.7 34.9 ± 4.5  

U 13 48.4 ± 7.7 47.2 ± 9.3 42.8 ± 7.6 48.9 ± 5.4 Q1-Q3 (**) 

U 14 53.2 ± 7.4 52.5 ± 7.2 51.8 ± 3.3 38.7 ± 2.9 Q1-Q4 (**), Q2-Q4 (**), Q3-Q4 (**) 

U 15 60.1 ± 6.6 58.2 ± 9.7 61.6 ± 2.5 51.2 ± 4.6  

Afkortingen: LL (lichaamslengte), LG (lichaamsgewicht), (*) p<0.05,  (**) p<0.01 

In de literatuur zijn er geen resultaten beschikbaar van voetballers waarbij het verband tussen 

het RAE en scores op coördinatietesten, die gelijkaardig zijn aan de KTK (Körper 

Koordinationtest für Kinder), wordt onderzocht. Toch zijn er al enkele studies die de KTK 

hebben gebruikt om de coördinatie te onderzoeken bij andere sporten en de algemene 

populatie (Vandendriessche et al., 2011; Vandorpe et al., 2011). Eén van deze studies is die 

van Vandendriessche et al. (2011). In deze cross-sectionele studie werden 613 Vlaamse 

jongens tussen 7 en 11 jaar opgenomen. Hierin werd gevonden dat het ouder worden, de 

toename in lichaamslengte en veranderingen in lichaamsgewicht de scores op de 

coördinatietesten beïnvloedde. Zo scoorden 11-jarigen beter dan de andere leeftijdsgroepen en 

de 9-jarigen beter dan de 7-jarigen op de coördinatietesten. Op de jumping sideways scoorden 

de 7-jarigen gemiddeld 45, de 9-jarigen 58 en de 11-jarigen 68. Bij de moving sideways zagen 

we dezelfde significante verschillen optreden. Zo scoorden de 7-jarigen gemiddeld 33, de 9-

jarigen 40 en de 11-jarigen 44. Naast deze resultaten werd ook binnen elke leeftijdsgroep de 

invloed van antropometrie op de motorische coördinatie onderzocht. Bij elke 

leeftijdscategorie werd er gevonden dat de kinderen met een hoger lichaamsgewicht een 

lagere score vertoonden op de motorische coördinatie. Ook hebben Vandorpe et al. (2011) bij 

168 vrouwelijke gymnasten aangetoond dat motorische coördinatie op jonge leeftijd (vanaf 6 

jaar) een zeer sterke indicatie heeft in zoeken naar talentenvolle gymnasten. 
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2.2.7. Overzichtstabel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van verschillende studies die het RAE 

in kaart hebben gebracht bij jeugdspelers. 

Auteur en jaartal Populatie Q1 vs Q4 

Barnsley en Thompson (1988) 7313 hockeyspelers (jeugd) 26.3% vs 22.5% 

Thompson et al. (1991) 837 baseballspelers (jeugd) 29.2% vs 22.5% 

Helsen et al. (2005) 

 

 

 

99 Belgische jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 37.4 vs 10.1% 

 

 

90 Deense jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 36.7% vs 8.9% 

 94 Engelse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 50.0% vs 17.0% 

 

 

41 Franse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 43.9% vs 14.6% 

 103 Duitse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 50.5% vs 3.9% 

 

 

77 Italiaanse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 46.8% vs 3.9% 

 

 

101 jeugdspelers (Nederland):nationale selectie (U15-U18) 36.8% vs 15.8% 

 

 

72 Portugese jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 45.8% vs 6.9% 

 

 

50 Spaanse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 36.0% vs 10.0% 

 

 

36 Zweedse jeugdspelers: nationale selectie (U15-U18) 47.2% vs 2.8% 

Jullien et al. (2008) 352 jeugdvoetballers (14 jaar) 47.0% vs 9.4% 

Delorme et al. (2009) 151 259 basketbalspelers (jeugd) 25.4% vs 23.0% 

Mujika et al. (2009) 189 elite jeugdspelers van AC Bilbao 46.6% vs 10.0% 

Mujika et al. (2009) Schoolgaande jeugd 27.1% vs 22.4% 

Hirose (2009) 34 Japanse jeugdvoetballers (U10) 58.8% vs 5.9% 

Hirose (2009) 52 Japanse jeugdvoetballers (U11) 40.4% vs 13.5% 

Hirose (2009) 66 Japanse jeugdvoetballers (U12) 37.9% vs 6.0% 

Hirose (2009) 92 Japanse jeugdvoetballers (U13) 57.6% vs 3.2% 

Hirose (2009) 47 Japanse jeugdvoetballers (U14) 53.2% vs 6.4% 

Hirose (2009) 41 Japanse jeugdvoetballers (U15) 48.8% vs 7.3% 

Del Campo et al. (2010) 2768 Spaanse voetballers (U11-U18) 43.5% vs 11.2% 

Williams (2010) 1985 internationale voetballers uit 53 landen (U17) 40.0% vs 16.0% 

Williams (2010) 314 internationale spelers (U17) 36.0% vs 19.0% 
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2.3. Maturiteit 

2.3.1. Inleiding 

Skeletale leeftijd (SA) is een indicator van de biologische maturiteit en het maturiteitsniveau 

van de botten in de hand & de pols. Deze skeletale leeftijd van een individu wordt afgeleid 

aan de hand van de chronologische leeftijd van de referentiepopulatie die dezelfde kenmerken 

van botgroei vertoont (Malina, 2011). 

Er zijn verschillende methodes om de maturiteit te berekenen bij jongeren. Bij enkele 

methodes wordt gebruik gemaakt van een RX-scan van de linker pols voor de berekening van 

de maturiteit, namelijk de Tanner-Whitehouse methode, de Fels methode en de Greulich-Pyle 

methode (Malina et al., 2007; Malina, 2011). De Tanner-Whitehouse methode maakt gebruik 

van 13 lange botten om de maturiteit te bepalen. Zo wordt van elk bot apart de ‘stage’ bepaald 

om vervolgens deze op te tellen tot een maturiteitsscore die hierna wordt omgezet in de 

skeletleeftijd. Een ongeveer gelijkaardige methode is de Fels methode, waarbij men gebruik 

maakt van longitudinale gegevens van jongens en meisjes. Hierbij analyseert men specifieke 

maturiteitsindicatoren van verschillende botten. Verschillend met bovenstaande methode is 

dat men hierbij de breedte van de epifyse en de metafyse van de lange botten berekent en dat 

men de aanwezigheid/afwezigheid van het pisiform en adductor sesamoid noteert. Een derde 

methode die gebruik maakt van een RX-scan om de skeletleeftijd te bepalen is de Greulich-

Pyle methode. Dit wordt ook de atlasmethode genoemd, omdat hierbij de genomen RX van de 

pols vergeleken wordt met standaarden uit een atlas. Het maken van een RX-scan brengt 

enkele nadelen met zich mee. Zo vraagt het gespecialiseerd materiaal dat zeer duur is en komt 

hier tevens straling vrij dat niet goed is voor de gezondheid (Malina et al., 2007; Malina, 

2011). Hierop gebaseerd maakte Malina (2011) gebruik van de bepaling (skeletleeftijd) - 

(chronologische leeftijd) om volgende categorieën te vormen: 

- Laatmatuur, SA minstens 1 jaar jonger dan CA 

- Gemiddeld matuur, SA binnen de grenzen van 1 jaar van CA 

- Vroegmatuur, SA is minstens 1 jaar ouder dan CA 

Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van de somatische methode. Hierbij wordt de 

Peak Height Velocity (PHV) bepaald. In longitudinale studies wordt deze methode 

aangeraden, doordat het een goedkope en makkelijk bruikbare methode is. Hiervoor moet de 

lichaamslengte, zithoogte, chronologische leeftijd, beenlengte en gewicht gemeten worden en 

moeten deze waarden hierna ingebracht worden in de formule van Mirwald (2002). Deze 
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formule is verschillend voor jongens en meisjes. Voor de jongens wordt de volgende formule 

gehanteerd: -9.236 + (0.0002708 x beenlengte x zithoogte) + (-0.001663 x leeftijd x 

beenlengte) + (0.007216 x leeftijd x zithoogte) + (0.02292 x (gewicht/lichaamslengte) x 100) 

(Mirwald et al., 2002). 

De uitkomst van deze formule geeft een waarde weer in aantal maanden of jaren verwijderd 

van de grootste toename in lengte. Dit wordt ook wel de maturity offset genoemd. Via de 

maturity offset kan vervolgens de leeftijd bepaald worden wanneer de grootste toename in 

lengte zal plaatsvinden bij een individu (APHV, ‘Age at Peak Height Velocity’). Dit wordt 

gedaan door de maturity offset af te trekken van de chronologische leeftijd. Om een speler als 

laat-, gemiddeld- of vroegmatuur te omschrijven, hebben Sherar et al. (2005) een methode 

bepaald om personen in te delen in drie categorieën. Wanneer de APHV minstens 1 jaar 

vroeger valt dan de gemiddelde APHV wordt er gezegd dat de speler vroegmatuur is en 

wanneer de APHV minstens 1 jaar later valt dan deze APHV wordt er gezegd dat de speler 

laatmatuur is. Er kan dus gesproken worden van grenzen van vroege of late maturiteit. Deze 

methode is niet de gouden standaard en geeft slechts een indicatie van de maturiteit weer. 

Deze kan wel gebruikt worden om de maturiteitsstatus van spelers te bepalen ten opzichte van 

andere spelers en is dus relevant in de praktijksetting (Sherar et al., 2005). 

Maturiteit en het relatief leeftijdseffect (RAE) zijn twee items die niet met elkaar verward 

mogen worden. Zo kan je niet direct concluderen dat een speler die vroeg in het jaar geboren 

is per definitie vroegmatuur is. Een speler die vroeg geboren is in het selectiejaar kan dus 

zowel vroegmatuur, gemiddeld matuur of laatmatuur zijn. Dit geldt eveneens voor een speler 

die la(a)t(er) in het jaar geboren is. Dit is gebleken uit de studie van Hirose (2009) waarbij er 

geen significante verschillen in maturiteit waren tussen spelers die vroeg en laat geboren 

waren in het selectiejaar.  

De gemiddelde APHV bij 224 jongens uit de studie van Sherar et al. (2005) ligt op 13.85 jaar. 

De data van de jongens zijn verworven uit drie longitudinale studies. Bij de eerste studie 

waren de jongens 7 jaar bij de aanvang van de studie, bij de tweede studie tussen 8 en 15 jaar 

en bij de laatste studie 10 jaar. De data is verworven uit volgende studies: Saskatchewan 

Growth and Development Study (1964 tot 1973; 1998 en 1999), Pediatric Bone Mineral 

Accrual Study (1991 tot 1998; 2002 tot 2004) en Leuven Longitudinal Twin Study (1985 tot 

1999) (Sherar et al., 2005). De bekomen gemiddelde APHV van de algemene populatie kwam 

ongeveer overeen met deze van de jeugdvoetbalspelers. De gemiddelde APHV van 33 

Vlaamse jeugdvoetbalspelers ligt immers op 13.8 jaar (Philippaerts et al., 2006). De spelers 
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werden gerekruteerd uit de gemengd-longitudinale studie (Ghent Youth Soccer project) van 

Vaeyens et al. (2006), waarbij 232 jeugdspelers van elite, sub-elite en non-elite Vlaamse 

voetbalclubs werden opgenomen.  

In Figuur 5 staan de verschillende groeicurven weergegeven van de drie maturiteitsgroepen. 

Bij de vroegmaturen is er duidelijk te zien dat de piek vroeger valt dan de piek van de 

gemiddeld maturen en dat de piek van de laatmaturen later valt dan deze van de vroegmaturen 

en degenen waarvan de piek op tijd valt. Wat hierbij ook opvalt, is dat de piek van de 

vroegmaturen hoger is dan de twee andere curves (Sherar at al., 2005). Er kan dus afgeleid 

worden dat vroegmaturen op de APHV een grotere lengtetoename hebben, maar dit is zeer 

individueel verschillend (Sherar at al., 2005). Hieruit wordt er geconcludeerd dat de 

groeispurt dus varieert in timing, piekgroeisnelheid en duur/tempo (Philippaerts et al., 2006). 

 

Fig. 5: Lengtetoename bij  vroeg-,  gemiddeld-  en laatmaturen en chronologische leeftijd (uit 

Sherar et al., 2005) 

Bij de analyse van data van de algemene populatie van jongens tijdens de adolescentie werd 

er gevonden dat kracht en explosiviteit een maximale groei bereiken na PHV. Loopsnelheid 

daarentegen bereikt een maximale groei voor de PHV en het maximale aërobe vermogen op 

de PHV (Malina et al., 2004; Philippaerts et al., 2006).  

Philippaerts et al. (2006) toonden ook aan dat bent arm hang (BAH), vertical jump (VTJ), 

standing long jump (SLJ) en 30 meter sprint (DASH) maximale pieken vertoonden 
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gelijktijdig met de PHV, maar deze items bleven positief toenemen gedurende enkele tijd na 

de PHV. De trend van spierkracht kan verklaard worden door de continue groei en omdat ze 

waarschijnlijk onder invloed zijn van sporttraining (Philippaerts et al., 2006). Ook de 

maximale snelheidstoename was verschillend in vergelijking met de algemene populatie. Bij 

de jeugdvoetballers uit het ‘Ghent Youth Soccer Project’ vertoonde de snelheid een maximale 

toename op de PHV en bij de algemene populatie nam deze maximaal toe voor de PHV 

(Philippaerts et al., 2006). Hiernaast vertoont lenigheid bij deze jeugdvoetballers een 

maximale toename 1 jaar na de PHV (Philippaerts et al., 2006). De beperkte ontwikkeling van 

de lenigheid van de onderrug kan verklaard worden door het verschil in de timing van de 

groei van been- en romplengte. Zo zal de beenlengte een maximale snelheid bereiken voor de 

PHV, terwijl de romplengte dit na de PHV bereikt (Malina et al., 2004; Philippaerts et al., 

2006). De snelheidscurve van het aërobe uithoudingsvermogen (ESHR) vertoonde een 

maximale toename op de PHV (Philippaerts et al., 2006).  

2.3.2. Invloed van maturiteit 

Studies toonden aan dat niet enkel het RAE een rol speelt, maar dat ook de maturiteit 

bepalend is voor de prestatie van jeugdvoetballers (Mujika et al., 2009). Vroegmature jongens 

leveren in het algemeen betere prestaties in vergelijking met laatmature leeftijdsgenoten 

(Malina et al., 2004). Het is aangenomen dat maturiteit een impact heeft op allerlei 

prestatiekenmerken, zoals het aëroob vermogen, spierkracht en uithouding. In sporten waarbij 

lichaamssamenstelling, explosiviteit en kracht van belang zijn, zullen vroegmature kinderen 

binnen één leeftijdscategorie een voordeel hebben tijdens de adolescentie in vergelijking met 

laatmature kinderen (Malina, 1994). Deze vroegmature kinderen hebben dan ook een grotere 

kans om als ‘talent’ te worden aanschouwd, waardoor het realistischer is om getransfereerd te 

worden naar topteams waar ze kunnen genieten van een betere opleiding (Helsen et al., 1998; 

Sherar et al., 2007). Inter-individuele verschillen in fysieke groei, biologische maturiteit en 

gedragsveranderingen overtuigen coaches en clubs om te kiezen voor spelers met een 

bevoordeelde maturiteit.  

Er werd in een studie bij voetballers aangetoond dat er toegenomen kansen zijn om 

geselecteerd te worden wanneer je fysiek groter en sterker bent (Simmons en Paull, 2001). 

Prestatieverschillen door een andere maturiteitsstatus komen vooral naar boven vanaf een 

leeftijd van 13 jaar, maar deze zijn het grootst op een leeftijd van 14 à 15 jaar (Malina et al., 

2004). Deze inter-individuele verschillen op prestaties zijn globaal genomen van 

voorbijgaande aard, waardoor de laatmaturen en de gemiddeld maturen een catch-up maken 
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op verschillende aspecten, zoals lichaamslengte, kracht, snelheid, wendbaarheid en 

explosiviteit (Malina et al., 2007).  

Bovenstaande gegevens werden niet door alle studies aanvaard. Dit blijkt uit een studie van 

Figueiredo et al. (2009) waarbij 159 mannelijke voetbalspelers tussen 11 en 14 jaar van vijf 

lokale Portugese clubs werden opgenomen in een cross-sectioneel studie. De sample van de 

leeftijdscategorie 11- tot 12-jarigen bestond uit 87 spelers en de sample 13- tot 14-jarigen uit 

72 spelers. De skeletleeftijd werd bepaald door de Fels methode en hiernaast werd er ook 

gebruik gemaakt van de secundaire geslachtskenmerken om de maturiteit in kaart te brengen. 

In de studie kwam naar voor dat spelers met een andere maturiteitsstatus niet significant 

verschilden in functionele capaciteit (op enkele uitzonderingen na, namelijk aërobe 

uithouding bij de 11- tot 12-jarigen & vertical jump bij de 13- tot 14-jarigen). Wel 

bevestigden ze dat vroegmaturen een grotere lichaamslengte en lichaamsgewicht vertoonden. 

Er was een significant verschil te vinden voor de antropometrische variabelen bij de 11- tot 

12-jarigen en bij de 13- tot 14-jarigen. Bij de 11- tot 12-jarigen waren de vroegmaturen 148.4 

cm groot en wogen ze 42.1 kg. De laatmaturen hadden een lichaamslengte van 139.4 cm en 

een lichaamsgewicht van 33.6 kg, zodanig dat de vroegmaturen significant groter en zwaarder 

waren. Bij de 13- tot 14-jarigen konden dezelfde conclusies genomen worden omtrent de 

antropometrische variabelen. De vroegmaturen waren significant groter en zwaarder dan de 

laatmaturen (169.1 cm vs 146.6 cm & 60.2 kg vs 38.3 kg). Hierbij moet er wel gezegd worden 

dat de groep van laatmaturen slechts uit 4 spelers bestonden en dit mogelijks van invloed was 

op de resultaten. Verder bleek dat bij de 11- tot 12-jarigen de laatmaturen al licht 

ondervertegenwoordigd waren en deze bevindingen dus zelfs nog sterker werden bij de 13- tot 

14-jarigen. Zo was er van de spelers bij de 11- tot 12-jarigen 20% laatmatuur, 52% gemiddeld 

matuur en 29% vroegmatuur. Bij de oudere leeftijdscategorie lagen deze cijfers anders, 

namelijk: 6% laatmatuur, 63% op tijd en 31% vroegmatuur (Figueiredo et al., 2009). Volgens 

Musch en Grondin (2001) kwam dit waarschijnlijk tot stand door de fysieke nadelen die 

laatmaturen ervaren. Zij rapporteerden ook dat jeugdvoetballers die laatmatuur en tevens later 

geboren waren in het selectiejaar, ondervertegenwoordigd waren in de selecties.  

In een studie van Figueiredo et al. (2009) werd binnen de verschillende leeftijdsgroepen 

behalve op de meeste functionele testen, ook op voetbal specifieke testen geen verschillen 

gevonden tussen spelers die een andere maturiteitsstatus hadden. De weinige significante 

verschillen in prestatiekenmerken kon men in verband brengen met de selectiepraktijk 

(homogene ploegen aanmaken) en/of de positieve invloed van trainingsarbeid. 
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Uit een andere cross-sectionele studie van Figueiredo et al. (2010), met dezelfde proefopzet 

als de studie van 2009, werden de spelers opnieuw onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën 

(11- tot 12-jarigen en 13- tot 14-jarigen). Bij de resultaten vergeleek men enkel de meest 

vroegmaturen met de meest laatmaturen, waardoor er per categorie telkens acht spelers 

werden opgenomen. Bij de 11- tot 12-jarigen waren de vroegmaturen groter dan de 

laatmaturen (150.5 cm vs 137.2 cm) en waren de vroegmaturen ook nog eens zwaarder (44.7 

kg vs 32.9 kg). Bij de 13- tot 14-jarigen waren de vroegmaturen 169.6 cm groot en wogen ze 

63.5 kg. De laatmaturen waren 155.5 cm groot en wogen 41.9 kg. De vroegmaturen waren 

dus significant groter en zwaarder dan de laatmaturen. 

Uit de reeds aangehaalde studie van Hirose (2009) werd de maturiteit per leeftijdscategorie 

onderzocht. Uit deze studie en die van Carling et al. (2009) werd er reeds gesuggereerd dat 

verschillen in lichaamssamenstellingen een invloed hadden op de asymmetrie van de 

verdeling van de geboortedata bij jeugdvoetballers. Wanneer deze verhoudingen bestaan, is 

het belangrijk om verder onderzoek te doen of dat deze relatie veroorzaakt wordt door de 

biologische maturiteit (Hirose, 2009). Biologische maturiteit werd bepaald door het verschil te 

berekenen tussen skeletleeftijd en chronologische leeftijd. Hierbij werd de skeletleeftijd 

bepaald door de Tanner-Whitehouse 2 methode. Japanse kinderen vertoonden de volwassen 

score ongeveer 1 tot 2 jaar vroeger in vergelijking met kinderen uit Groot- Brittannië, België, 

Zuid-China en Noord-India. In Tabel 4 is te zien dat er bij de U10 nog veel laatmaturen 

aanwezig waren, maar dit percentage daalde naar de oudere leeftijdscategorieën toe. In de 

jongere leeftijdscategorieën zijn er nog weinig vroegmaturen te zien, maar is er een stijgend 

percentage van het aantal vroegmaturen naar de oudere leeftijdscategorieën toe. Zo is er 

bijvoorbeeld bij de U10 te zien dat er 41.2% van de spelers laatmatuur was en 14.7% van de 

spelers vroegmatuur was. Bij de U14 was er 2.1% laatmatuur en 31.9% vroegmatuur (Hirose, 

2009). 
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Tabel 4. Verdeling van spelers per leeftijdscategorie in verschillende categorieën van 

maturiteitsstatus (naar: Hirose, 2009, tabel 6) 

 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U 15 

Laatmatuur 41.2% 19.2% 10.6% 9.8% 2.1% 9.8% 

       Gemiddeld 

laatmatuur 
32.3% 26.9% 22.7% 14.1% 25.6% 19.5% 

       Gemiddeld 

vroegmatuur 
11.8% 36.6% 40.9% 44.6% 38.3% 34.1% 

       Vroegmatuur 14.7% 17.3% 25.8% 30.4% 31.9% 4.9% 

       Matuur 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.1% 31.7% 

       Aantal 34 52 66 92 47 41 

 

Wanneer in de studie van Hirose (2009) maturiteit als covariaat werd opgenomen werden er 

meer significante verschillen waargenomen. Bij de U11, U12, U13 en U14 zijn er significante 

verschillen waarneembaar bij lichaamslengte tussen de geboortekwartalen in het voordeel van 

spelers die vroeger geboren waren in het selectiejaar. Deze effecten zijn het sterkst aanwezig 

wanneer Q1 werd vergeleken de andere kwartalen. Met betrekking tot lichaamsgewicht waren 

er significante verschillen waarneembaar tussen de geboortekwartalen bij de U11, U13 en de 

U14 en dit in het voordeel van spelers uit Q1.   

In een cross-sectionele studie van Vandendriessche et al. (2012) werd opnieuw gezocht naar 

verschillen tussen vroeg- en laat maturen op verschillende testen. Spelers van de Belgische 

nationale teams (U16 en U17), alsook de futures van de Belgische nationale teams (U16F en 

U17F) werden in dit onderzoek opgenomen. In de ‘normale’ nationale teams (U16 en U17) 

zitten spelers die voornamelijk vroegmatuur zijn en in de future nationale teams (U16F en 

U17F) zitten spelers die later (en gemiddeld) matuur zijn. Deze biologische maturiteit werd 

visueel en subjectief bepaald door de coaches en door deze observaties (aan de hand van 

checklists) werden de spelers in selectiegroepen onderverdeeld. In de U16 zaten 22 spelers, in 

de U16F 20 spelers, in de U17 21 spelers en de U17F bestond uit 15 spelers. Tussen de twee 

selectiegroepen (op beide leeftijden) werden de biologische maturiteit, morfologie, 

functionele capaciteit en de motorische coördinatie vergeleken. Tijdens het onderzoek werden 

verder ook morfologische eigenschappen zoals: lichaamselengte, zithoogte, lichaamsgewicht 

en lichaamsvet gemeten. De maturiteit werd bepaald aan de hand van de Mirwald methode 

(2002) en de niet-voetbalspecifieke motorische vaardigheden werden onderzocht aan de hand 

van de KTK-test. Drie testen behorende tot de KTK-test werden uitgevoerd, namelijk: 

jumping sideways (JS), moving sideways (MS) en walking backwards (WB). Tussen de U16 
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en de U16F werden geen significante verschillen in chronologische leeftijd gevonden. De 

U16F hadden daarentegen wel een hogere APHV in vergelijking met de meer mature spelers 

van de U16 (14.3 jaar vs 13.6 jaar). De spelers van de U16 verschilden niet significant op 

morfologisch vlak van de futures, maar toch rapporteerde de studie dat de spelers van U16 

zwaarder en groter waren dan de spelers van U16F (lichaamslengte en lichaamsgewicht U16 

vs U16F= 175.4 cm > 167.9 cm en 64.0 kg > 54.4 kg). Op de testen voor de motorische 

coördinatie werden geen significante verschillen gevonden tussen U16 en U16F. De U16 

behaalde een score van 104 op de JS, terwijl  voor de U16F een score van 100 werd 

opgetekend. Op de MS haalde de U16 een totaal van 69 en de U16F deed niet significant 

slechter met een score van 66. 

Bij de vergelijking van de U17 en U17F werden dezelfde tendensen waargenomen. Er werden 

geen significante verschillen in chronologische leeftijd gevonden, maar de U17F hadden hier 

ook een hogere APHV in vergelijking met de U17 (14.9 jaar vs 13.8 jaar). De spelers van de 

U17 verschilden ook niet significant op lichaamslengte, maar wel op lichaamsgewicht in 

vergelijking met de U17F. Hier kunnen ook dezelfde besluiten genomen worden als bij de 

U16 (lichaamslengte en lichaamsgewicht U17 vs U17F: 176.8 cm > 167.8 cm en 67.9 kg > 

53.2 kg). Op de testen voor de motorische coördinatie werden, net zoals bij de U16 en U16F, 

geen significante verschillen gevonden tussen U17 en U17F.  

Er kan over het algemeen geconcludeerd worden dat maturiteit een kleine of geen invloed 

heeft op (niet-) voetbal specifieke (technische en coördinatie) testen. Maar de rol van 

maturiteit bij morfologische en functionele parameters is veel groter (Malina et al., 2005; 

Figueiredo et al., 2010; Vandendriessche et al., 2012).  

Onderzoekers wijzen aan dat later mature spelers hun gebrek aan fysieke voorgeschiktheid 

leren te compenseren tijdens de adolescentie. Zo ontwikkelen ze tijdens deze periode veel 

technische en tactische kennis (Williams en Ericsson, 2005; Gray en Plucker, 2010; 

Vandendriessche et al., 2012). Wanneer een later mature speler zich ontplooit tot elite speler 

dan heeft hij leren omgaan met ontgoochelingen door niet-selecties (Dweck en Leggett, 1998; 

Helsen et al., 2000; Vandendriessche et al., 2012). Toch moet een laatmature speler over hoge 

levels van intrinsieke motivatie, attentie, geheugencapaciteiten en fysieke vaardigheden 

beschikken om te kunnen presteren (Gray en Plucker, 2010; Vandendriessche et al., 2012). 

Verder wordt er aangeraden om later mature spelers aan extra trainingssessies te onderwerpen 

rond de APHV, doordat dit een gevoelige periode is voor verbetering van de snelheid, 

uithouding en kracht (Philippaerts et al., 2006;  Vandendriessche et al., 2012). 
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Vele onderzoekers pleiten er voor om talentidentificatie en de ontwikkelingsprogramma’s in  

de sport aan te passen, zodanig dat deze dynamisch zijn. Hierbij moet er rekening gehouden 

worden met de biologische maturiteit en de mogelijkheid tot verbetering bij elke individuele 

speler. Zo moeten de sportinstanties zeker geen spelers op jonge leeftijd uitsluiten (Vaeyens et 

al., 2008; Gray en Plucker, 2010; Vandendriessche et al., 2012). In dit opzicht heeft de Royal 

Belgian Football Association (RBFA) recent, naast de bestaande nationale jeugdploegen, twee 

nationale Future teams samengesteld, namelijk de U16F en de U17F. Dit initiatief is tot stand 

gekomen om het risico op drop-out te verminderen en zo de later mature spelers ervaring aan 

te bieden op het hoogste niveau (Vandendriessche et al., 2012). Toch staat deze manier van 

classificeren nog niet volledig op punt, doordat 20% van de spelers door de RBFA in de 

verkeerde maturiteitsgroep werd geplaatst. Dit komt doordat men voor het classificeren zich 

enkel baseerde op subjectieve en visuele informatie. Een meer objectieve methode om te 

hanteren, is zoals eerder vermeld de formule van Mirwald (2002), zodat er rekening wordt 

gehouden met de APHV (Vandendriessche et al., 2012).  
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3. Onderzoeksvragen en hypotheses 

Binnen ons onderzoek willen we nagaan of er een RAE aanwezig is bij voetbalspelers (U9 tot 

U19) van twee Belgische ploegen uitkomende in eerste klasse, namelijk KAA Gent en SV 

Zulte Waregem. De geboortedata van de jeugdvoetballers zullen worden vergeleken met de 

geboortecijfers van de Vlaamse populatie om zo te kunnen nagaan of er een asymmetrie is in 

de verdeling van de geboortedata bij de jeugdvoetballers. Uit voorgaande onderzoeken is er 

meermaals aangetoond dat er een RAE aanwezig is in jeugdvoetbal, waardoor we 

veronderstellen dat dit binnen onze proefgroep ook het geval zal zijn (Helsen et al., 2005; 

Jullien et al., 2008; Hirose, 2009; Del Campo et al., 2010; Williams, 2010). Ook willen we 

nagaan wat de kans is om in een bepaald kwartaal geboren te zijn (Q1 vs Q4, Q2 vs Q4 en Q3 

vs Q4), door gebruik te maken van ODDS Ratio’s (OR). Gebaseerd op voorgaand onderzoek 

kunnen we veronderstellen dat de kans groter zal zijn om in kwartaal 1 geboren te zijn ten 

opzichte van kwartaal 4 binnen nationaal jeugdvoetbal (Mujika et al., 2009). Verder willen we 

de cross-sectionele evolutie van het RAE onderzoeken, zodat we kunnen kijken of het RAE 

nog even sterk aanwezig is op volwassen leeftijd. We veronderstellen dat het RAE op oudere 

leeftijd minder sterk aanwezig zal zijn, doordat de later geboren spelers binnen elk selectiejaar 

een catch-up zullen maken ten opzichte van de vroeger geboren spelers in dat selectiejaar 

(Helsen et al., 2000, 2005; Mujika et al., 2009).  

Hiernaast willen we binnen elk kwartaal de maturiteit in kaart brengen. We willen 

onderzoeken wat de verdeling van de maturiteitsgroepen is overheen de kwartalen binnen elke 

leeftijdscategorie. Onze hypothese is dat jeugdvoetballers die laatmatuur en tevens geboren 

zijn in Q4, minder aanwezig zullen zijn in elite jeugdvoetbal. Onze hypothese wordt gestaafd 

door de bevindingen van Musch en Grondin (2001), die dezelfde waarnemingen 

constateerden in hun review. Bijkomend wordt er onderzocht wat de APHV van de 

jeugdspelers is overheen de verschillende kwartalen binnen elke leeftijdscategorie. Gebaseerd 

op de studie van Hirose (2009) verwachten we dat de maturiteitsstatus overheen de kwartalen 

niet zal verschillen, dus dat bijvoorbeeld spelers die in het eerste kwartaal geboren zijn niet 

noodzakelijk vroegmatuur zijn.  

Als laatste brengen we de antropometrische variabelen (lichaamslengte en lichaamsgewicht) 

en de motorische coördinatie (jumping sideways en moving sideways) in kaart binnen elke 

leeftijdscategorie. Hier gaan we onderzoeken of de vroeg geboren spelers binnen één 

selectiejaar en/of de vroegmaturen anders scoren op deze testen in vergelijking met de laat 
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geboren spelers binnen één selectiejaar en/of de laatmaturen. Bij het vergelijken van de 

antropometrische variabelen verwachten we een verschil te vinden in het voordeel van de 

vroeg geboren spelers ten opzichte van de laat geboren spelers. Deze hypothese staven we aan 

de bevindingen van Carling et al. (2009) en Hirose (2009), die concludeerden dat spelers die 

vroeg in het selectiejaar geboren waren groter en zwaarder (al dan niet significant) waren dan 

spelers die laat in het selectiejaar geboren waren. Gebaseerd op de studies van Figueiredo et 

al. (2009, 2010) verwachten we dat ook de vroegmaturen groter en zwaarder zijn dan de 

laatmaturen. Daarentegen veronderstellen we geen of nauwelijks verschillen te vinden in de 

resultaten op de coördinatietesten tussen de spelers uit de verschillende kwartalen enerzijds en  

de drie maturiteitsgroepen anderzijds. Onze hypothese dat er geen verschil is tussen de 

verschillende maturiteitsgroepen kan gestaafd worden aan een studie van Vandendriessche et 

al. (2012), waarin reeds gesteld werd dat niet-voetbalspecifieke motorische coördinatie niet 

significant verschillend was tussen verschillende maturiteitsgroepen. In de literatuur is er nog 

weinig geweten over de prestatie op coördinatietesten tussen spelers uit de verschillende 

kwartalen. Dit maakt onze studie dan ook zo uniek. 
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4. Methode 

4.1. Studie design en proefgroep 

In deze cross-sectionele studie werden 1976 elite jeugdvoetballers van KAA Gent en SV 

Zulte Waregem opgenomen. De data voor deze studie werden verzameld tussen augustus 

2007 en augustus 2011 en kaderen in een longitudinaal onderzoek naar antropometrische en 

fysieke kenmerken (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie). De 

leeftijdsgrenzen van deze spelers varieerde van 7.1 tot 18.9 jaar. De spelers werden ingedeeld 

volgens geboortedatum in verschillende leeftijdscategorieën: U8 (n=89), U9 (n=173), U10 

(n=199), U11 (n=167), U12 (n=158), U13 (n=160), U14 (n=159), U15 (n=175), U16 (n=224), 

U17 (n=209), U18 (n=167) en U19 (n=96). Alle spelers zijn geboren tussen 1989 en 2004 (vb. 

spelers geboren in 2004 en die getest werden in 2011 werden toegewezen aan de 

leeftijdscategorie U8).  

In de huidige studie werden enkel de antropometrische gegevens en coördinatietesten 

verzameld. De testen werden afgelegd in een specifieke volgorde, zodanig een 

gestandaardiseerde testbatterij werd bekomen. De antropometrische testen en de 

coördinatietesten werden afgenomen zonder voorafgaande opwarming. De testbegeleiders 

hadden allemaal ervaring bij het afnemen van de testen. Alle spelers en hun 

ouders/begeleiders waren volledig op de hoogte gebracht van de testprocedures, alvorens ze 

schriftelijk hun goedkeuring gaven om in het onderzoek te stappen. Deze studie werd 

goedgekeurd door het ethisch comité van het UZ Gent.  

4.2. Verdeling geboortedata 

Zoals bepaald door de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) is 1 januari de start van 

het selectiejaar en loopt dit tot 31 december. Alle jeugdspelers in deze studie zullen worden 

ingedeeld in vier kwartalen per leeftijdscategorie. Deze indeling wordt gebruikt om na te gaan 

of er een asymmetrie is in de verdeling van de geboortedata. Kwartaal 1 (Q1) bevat spelers 

die geboren zijn in januari, februari of maart, kwartaal 2 (Q2) bevat spelers die geboren zijn in 

april, mei of juni, kwartaal 3 (Q3) bevat spelers die geboren zijn in juli, augustus of september 

en ten slotte kwartaal 4 (Q4) bevat spelers die geboren zijn in oktober, november of 

december. 
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4.3. Antropometrie 

De lichaamslengte werd bepaald door een gekalibreerde stadiometer (0.1 cm, Harpenden 

draagbare stadiometer, Holtain, UK) waarbij de meetlat tot op het hoofd (vertex) werd 

geschoven. Hierbij volgde men de richtlijnen van een gestandaardiseerde procedure (Lohman 

et al., 1988). Om het lichaamsgewicht en het vetpercentage te berekenen werd er gebruik 

gemaakt van een gekalibreerde weegschaal (0.1 kg, TANITA BC-420 SMA, Japan). De 

spelers werden gevraagd om blootsvoets en in korte broek de meting uit te voeren. Het 

vetpercentage werd bepaald aan de hand van bio-elektrische impedantie. Als laatste werd de 

zithoogte berekend door middel van een gekalibreerde zithoogtetafel (0.1 cm, zithoogtetafel, 

Holtain, UK). Hierbij werden de knieholten tegen de zithoogtetafel gehouden en dienden de 

handen op de knieën gelegd te worden (Lohman et al., 1988). 

4.4. Maturiteit 

Om de maturiteit te bepalen werd in onze studie gebruik gemaakt van de formule van 

Mirwald et al. (2002): -9.236 + (0.0002708 x beenlengte x zithoogte) + (-0.001663 x leeftijd x 

beenlengte) + (0.007216 x leeftijd x zithoogte) + (0.02292 x (gewicht/lichaamslengte) x 100). 

Via deze formule werd de maturity offset berekend. De uitkomst van deze formule geeft weer 

hoeveel maanden of jaren de speler is verwijderd van zijn groeispurtpiek (Peak Height 

Velocity, PHV). Hieruit kan dan geschat worden op welke leeftijd de groeispurtpiek zal 

aanvangen door het verschil te berekenen tussen de chronologische leeftijd en de maturity 

offset (Age at Peak Height Velocity, APHV). Hierna werd de gemiddelde APHV per 

leeftijdscategorie berekend om zo de leeftijdscategorieën te kunnen onderverdelen in drie 

maturiteitsgroepen, namelijk in vroegmaturen; gemiddeld maturen en laatmaturen. Dit werd 

gedaan door gebruik te maken van percentielen. Percentielen P33 en P66 werden berekend en 

op basis hiervan werden de spelers met een APHV kleiner dan P33 beschouwd als 

vroegmatuur, de spelers met een APHV tussen P33 en P66 als gemiddeld matuur 

(grenswaarden inbegrepen) en de spelers met een APHV groter dan P66 werden beschouwd 

als laatmatuur.  
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4.5. Motorische coördinatie 

De niet voetbal-specifieke motorische coördinatie werd bepaald door gebruik te maken van de 

Körperkoordinationtest für Kinder (KTK). De KTK is een betrouwbaar en valide 

meetinstrument voor kinderen van 5 jaar tot en met 15 jaar. In de huidige studie werd gebruik 

gemaakt van volgende testen: moving sideways (MS, het zijwaarts verplaatsen van plankjes) 

en jumping sideways (JS, zijwaarts springen over balkje). Bij MS hadden de jeugdvoetballers 

20 seconden de tijd zich zo snel mogelijk met behulp van 2 plankjes zijwaarts te verplaatsen. 

Hierbij werden de plankjes steeds met twee handen vastgenomen om verplaatst te worden. De 

spelers kregen 2 pogingen, waarna de somscore werd berekend. Via deze test werd de  

grootmotorische coördinatie geëvalueerd. JS werd gehanteerd omdat dit een indicatie geeft 

van de coördinatie en de snelheid van de onderste ledematen. De spelers moesten hierbij zo 

snel en zo veel mogelijk zijwaarts over een balkje springen (twee voeten raken steeds de 

grond, links en rechts van het balkje) en dit in 15 seconden. Bij deze test kregen de spelers 2 

pogingen waarna opnieuw beide scores met elkaar werden opgeteld (Kiphard en Schilling, 

2007). 

4.6. Statistische analyses 

De analyses werden uitgevoerd met het software programma SPSS (versie 19.0). De 

beschrijvende statistiek zal worden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie. Om de 

resultaten duidelijker weer te geven werden bij de analyses twee leeftijdsgroepen samen 

genomen. Zo werden de analyses uitgevoerd met volgende leeftijdsgroepen: U9 (=U8 & U9), 

U11 (=U10 & U11), U13 (=U12 & U13), U15 (=U14 & U15), U17 (=U16 & U17) en U19 

(=U18 & U19).  

In een eerste analyse werden de verschillen in de verdeling van de geboortedata geanalyseerd 

door gebruik te maken van een Chi-square analyse (via ‘weight cases’). De verwachte 

geboortedata werden berekend door gebruik te maken van de Vlaamse geboortecijfers tussen 

1989 en 2004 (Nationaal Instituut voor Statistiek).  

Ten tweede werden ODDS Ratio’s (OR) ((Q1Voetbal x Q4Vlaanderen)  / (Q4Voetbal x Q1Vlaanderen)) 

en bijhorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen (BI) berekend waarbij men de kans om in 

Q1, Q2 of Q3 geboren te worden ging afwegen met de referentiecategorie, namelijk Q4 

(Mujika et al., 2009). De OR geeft de grootte van de kans weer om in een bepaald kwartaal 

geboren te worden ten opzichte van Q4 binnen de huidige sample, rekening houdend met de 



 

29 

 

Vlaamse geboortecijfers. De 95%-BI’en werden bepaald door volgende formule: Ln(OR) ± 

1.96  waarna de inverse logaritme berekend werd van de uitkomst uit bovenstaande 

formule (Mujika et al., 2009). 

Om te achterhalen of de verdelingen van de maturiteitsgroepen significant verschillend waren 

overheen de kwartalen, werden de aantallen (via ‘weight cases’) geanalyseerd via een Chi-

square analyse. Per leeftijdscategorie werden de spelers uit de verschillende 

maturiteitsgroepen vervolgens ingedeeld overheen de vier kwartalen. Per leeftijdscategorie 

werd tevens nagegaan of de APHV en/of de maturity offset significant verschillend waren 

overheen de kwartalen via een One-way ANOVA.  

Als laatste analyses werden de antropometrische gegevens en de prestaties op de 

coördinatietesten zowel overheen de vier kwartalen als overheen de drie maturiteitsgroepen in 

kaart gebracht door een MAN(C)OVA analyse. Bij de vergelijking binnen elke 

leeftijdscategorie overheen de vier kwartalen werd er eerst nagegaan via een One-way 

ANOVA of er bepaalde variabelen (leeftijd en APHV als afhankelijke variabele, kwartaal als 

onafhankelijke variabele) een storende invloed zullen hebben op de resultaten. Leeftijd bleek 

binnen elke leeftijdscategorie een significant effect te hebben, terwijl APHV enkel bij de U15 

en de U17 niet significant was (U9, leeftijd: F=7.302, p<0.001; U11, leeftijd: F=37.829, 

p<0.001, APHV: F=6.414, p<0.001; U13, leeftijd: F=33.95, p<0.001, APHV: F=7.146, 

p<0.001; U15, leeftijd: F=29.493, p<0.001, APHV: F=1.121, p=N.S.; U17, leeftijd: 

F=31.125, p<0.001, APHV: F=1.509, p=N.S.; U19, leeftijd: F=17.045, p<0.001). Bij de 

leeftijdscategorieën U9 en U19 zal geen rekening gehouden worden met de APHV omdat de 

formule van Mirwald (2002) enkel geldig is tussen 10 en 16 jaar. Een MAN(C)OVA met 

leeftijd en/of APHV als covaria(a)t(en) werd uitgevoerd met lichaamslengte, 

lichaamsgewicht, JS en MS als afhankelijke variabelen om significante verschillen overheen 

de kwartalen te onderzoeken (kwartaal is de onafhankelijke variabele). 

Daarnaast werden de prestaties op de coördinatietesten en de antropometrische variabelen per 

leeftijdscategorie vergeleken tussen de drie maturiteitsgroepen via een MAN(C)OVA analyse. 

Binnen elke leeftijdscategorie werd eerst nagegaan, via een One-way ANOVA, of leeftijd als 

covariaat diende opgenomen te worden. Leeftijd moest bij elke leeftijdscategorie als covariaat 

worden opgenomen, uitgezonderd bij de U15 (U9, leeftijd: F=63.442, p<0.001; U11, leeftijd: 

F=68.973, p<0.001; U13, leeftijd: F=37.561, p<0.001; U15, leeftijd: F=1.469, p=N.S.; U17, 

leeftijd: F=8.091, p<0.001; U19, leeftijd: F=7.622, p<0.01). Een MAN(C)OVA met leeftijd 
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als covariaat werd uitgevoerd met lichaamslengte, lichaamsgewicht, JS en MS als 

afhankelijke variabelen om significante verschillen tussen de drie maturiteitsgroepen te 

onderzoeken (maturiteitsgroepen als onafhankelijke variabele). 

Bij de analyses werd p<0.05 gebruikt als level van significantie. Indien er significante 

resultaten tussen de maturiteitsgroepen en/of overheen de geboortekwartalen werden 

geconstateerd, werd er een post hoc test (Tukey) uitgevoerd. 
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5. Resultaten 

5.1. Onderzoeksvraag 1 

Tabel 5 geeft de verdeling weer van de geboortedata overheen de kwartalen bij voetballers en 

de Vlaamse populatie, dit afzonderlijk voor elke leeftijdscategorie en voor de volledige groep 

(U9-U19). Bij de voetballers uit de volledige sample, waren er 38.1% geboren in het eerste 

kwartaal (Q1) tegenover slechts 13.6% in het laatste kwartaal (Q4). Bij de Vlaamse populatie 

uit de groep U9-U19 was er een heel andere trend te zien.  Hier was namelijk 24.9% geboren 

in het eerste kwartaal (Q1) en 24.0% in het laatste kwartaal (Q4). Chi-square analyses 

toonden aan dat beide populaties significant (p<0.001) van elkaar verschilden. Deze 

waarnemingen waren tevens aanwezig bij elke leeftijdscategorie afzonderlijk (U9, χ
2
=73.545,  

p<0.001; U11, χ
2
=45.627, p<0.001; U13, χ

2
=63.319, p<0.001; U15, χ

2
=36.874, p<0.001; U17, 

χ
2
=49.016, p<0.001; U19, χ

2
=21.513, p<0.001; U9-U19, χ

2
=270.465, p<0.001). Bij de 

voetballers waren er dus meer spelers geboren in de eerste kwartalen in vergelijking met de 

laatste kwartalen, terwijl dit bij de Vlaamse populatie meer gelijkmatig verdeeld was. 

Samenvattend kan er gesteld worden dat 35.5% tot 41.2% van de spelers uit de verschillende 

leeftijdscategorieën geboren was in Q1, tegenover slechts 10.2% tot 17.1% in Q4. In Figuur 6 

wordt de aanwezigheid van een RAE binnen elke leeftijdscategorie visueel weergegeven, 

waarbij per leeftijdscategorie steeds meer spelers aanwezig waren in Q1 ten opzichte van Q4.  
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Tabel 5. Verdeling van geboortedata overheen de kwartalen bij voetballers en Vlaamse 

populatie per leeftijdscategorie (n (%)) 

  n Q1 Q2 Q3 Q4  χ2 p 

U9          

Voetballers  262 109 (41.6) 87 (33.2) 46 (17.6) 20 (7.6)  73.545 *** 
Vlaamse populatie  369 948 91 620 (24.8) 92 958 (25.1) 95 700 (25.9) 89 670 (24.2)    

          

U11          

Voetballers  366 133 (36.3) 111 (30.3) 75 (20.5) 47 (12.8)  45.627 *** 
Vlaamse populatie  373 496 93 076 (24.9) 94 539 (25.3) 96 412 (25.8) 89 469 (24.0)    

          

U13          

Voetballers  318 134 (42.1) 88 (27.7) 51 (16.0) 45 (14.2)  63.319 *** 
Vlaamse populatie  380 897 94 772 (24.9) 96 379 (25.3) 98 721 (25.9) 91 025 (23.9)    

          

U15          

Voetballers  334 129 (38.6) 82 (24.6) 69 (20.7) 54 (16.2)  36.874 *** 
Vlaamse populatie  389 872 97 187 (24.9) 99 094 (25.4) 100 648 (25.8) 92 943 (23.8)    

          

U17          

Voetballers  433 162 (37.4) 121 (27.9) 89 (20.6) 61 (14.1)  49.016 *** 
Vlaamse populatie  402 946 101 114 (25.1) 102 050 (25.3) 103 998 (25.8) 95 784 (23.8)    

          

U19          

Voetballers  263 86 (32.7) 84 (31.9) 52 (19.8) 41 (15.6)  21.513 *** 
Vlaamse populatie  409 961 102 392 (25.0) 104 726 (25.5) 105 149 (25.6) 97 694 (23.8)    

          

U9-U19          

Voetballers  1976 753 (38.1) 573 (29.0) 382 (19.8) 268 (13.6)  270.465 *** 
Vlaamse populatie  1 036 200 257 790 (24.9) 262 506 (25.3) 267 361 (25.8) 248 543 (24.0)    

*** (p<0.001) 

  

 

 

Fig. 6: Percentage spelers overheen de kwartalen (per leeftijdscategorie) 
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In Tabel 6 wordt de aanwezigheid van het RAE opnieuw duidelijk gemaakt door gebruik te 

maken van ODDS Ratio’s (met bijhorende 95%- betrouwbaarheidsintervallen). Bij de totale 

sample (U9-U19) was de kans het grootst dat een speler in Q1 geboren was ten opzichte van 

Q4 (Q1 vs Q4=2.71, BI=2.36-3.11). Daarnaast nam de kans gradueel af om geboren te zijn in 

Q2 en Q3 tegenover Q4 (Q2 vs Q4=2.02, BI=1.75-2.34; Q3 vs Q4=1.33, BI=1.14-1.55). Bij 

elke leeftijdscategorie is duidelijk zichtbaar dat de ODDS Ratio’s systematisch afnamen 

naarmate men in een later kwartaal geboren was. Naar de oudere leeftijdscategorieën toe 

werden de ODDS Ratio’s kleiner, maar was de kans nog steeds groter om in Q1 (ten opzichte 

van Q4) geboren te zijn.  

Tabel 6. ODDS Ratio’s (en 95% BI) met de verdeling in geboortedata van jeugdvoetballers in 

relatie tot de Vlaamse populatie 

 Q1 vs Q4 Q2 vs Q4 Q3 vs Q4 
U9 5.33 (3.32-8.58) 4.20 (2.59-6.82) 2.16 (1.28-3.67) 

U11 2.72 (1.95-3.78) 2.24 (1.60-3.16) 1.48 (1.03-2.14) 

U13 2.86 (2.03-4.01) 1.85 (1.30-2.64) 1.04 (0.70-1.55) 

U15 2.28 (1.67-3.13) 1.42 (1.01-1.99) 1.18 (0.83-1.68) 

U17 2.52 (1.88-3.39) 1.86 (1.36-2.53) 1.34 (0.97-1.86) 

U19 2.00 (1.38-2.92) 1.91 (1.31-2.77) 1.18 (0.79-1.77) 

Totaal 2.71 (2.36-3.11) 2.02 (1.75-2.34) 1.33 (1.14-1.55) 

 

De cross-sectionele evolutie van de geboortes per kwartaal overheen de leeftijdscategorieën 

wordt weergegeven in Figuur 7. Uit deze grafiek wordt het gevonden RAE uit Tabel 5 

opnieuw visueel aangetoond. Vanaf de jongere leeftijdscategorieën was er een duidelijk RAE 

zichtbaar (bij de U8 zelfs geen enkele speler uit Q4), waarna het RAE ondanks enkele 

schommelingen aanwezig bleef tot de U19. Echter bij de U19 was het RAE sterk verminderd 

in vergelijking met de jongere leeftijdscategorieën.  
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Fig. 7: Cross-sectionele evolutie van de geboortes per kwartaal overheen de 

leeftijdscategorieën 

5.2. Onderzoeksvraag 2 

Per leeftijdscategorie is er een daling van de chronologische leeftijd waar te nemen overheen 

de kwartalen, zoals te zien is in Tabel 7. Verder bereikten spelers uit Q4 uit elke 

leeftijdscategorie hun APHV vroeger in vergelijking met de spelers uit de eerste kwartalen. 

Toch toonde de maturity offset aan dat deze spelers uit Q4 verder verwijderd waren van hun 

APHV en dit omwille van hun jongere leeftijd (U11, leeftijd: F=37.829, p<0.001, Mat. Offset: 

F=27.940, p<0.001, APHV: F=6.414, p<0.001; U13, leeftijd: F=33.95, p<0.001, Mat. Offset: 

F=13.766, p<0.001, APHV: F=7.146, p<0.001; U15, leeftijd: F=29.493, p<0.001, Mat. 

Offset: F=7.335, p<0.001, APHV: F=1.121, p=N.S.; U17, leeftijd: F=31.125, p<0.001, Mat. 

Offset: F=8.783, p<0.001, APHV: F=1.509, p=N.S.). 
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Tabel 7. Leeftijd en schatting van maturiteit (gemiddelde ± standaarddeviatie) overheen de 

kwartalen bij verschillende leeftijdscategorieën 

 Q1 Q2 Q3 Q4  F p 

U11 n=133 n=111 n=75 n=47    

Leeftijd 10.0 ± 0.5a 9.8 ± 0.5b 9.4 ± 0.5c 9.2 ± 0.5c  37.829 *** 

Mat. Offset -3.2 ± 0.4a -3.3 ± 0.5b -3.6 ± 0.4c -3.7 ± 0.4c  27.940 *** 

APHV 13.1 ± 0.3a 13.1 ± 0.3a,b 13.0 ± 0.3b,c 12.9 ± 0.3b  6.414 *** 

        

U13 n=134 n=88 n=51 n=45    

Leeftijd 12.0 ± 0.5a 11.8 ± 0.5b 11.4 ± 0.5c 11.3 ± 0.5c  33.95 *** 

Mat. Offset -1.8 ± 0.5a -2.0 ± 0.6a,c -2.2 ± 0.5b,c -2.3 ± 0.5b  13.766 *** 

APHV 13.8 ± 0.4a 13.8 ± 0.4a,b 13.6 ± 0.4b,c 13.5 ± 0.3b  7.146 *** 

        

U15 n=129 n=82 n=69 n=54    

Leeftijd 14.0 ± 0.5a 13.8 ± 0.5b 13.5 ± 0.5c 13.3 ± 0.5d  29.493 *** 

Mat. Offset -0.02 ± 0.9a -0.2 ± 0.8a,b -0.4 ± 0.8b -0.6 ± 0.8b  7.335 *** 

APHV 14.0 ± 0.7 14.0 ± 0.6 13.9 ± 0.6 13.8 ± 0.5  1.121 N.S. 

        

U17 n=162 n=121 n=89 n=61    

Leeftijd 15.9 ± 0.5a 15.8 ± 0.5b 15.5 ± 0.5c 15.2 ± 0.5d  31.125 *** 

Mat. Offset 1.8 ± 0.7a 1.7 ± 0.7a,b 1.5 ± 0.8b,c 1.3 ± 0.7c  8.783 *** 

APHV 14.1 ± 0.6 14.0 ± 0.6 14.0 ± 0.6 13.9 ± 0.6  1.509 N.S. 

Afkortingen: APHV (Age At Peak Height Velocity), Mat. Offset (maturity offset),                 

*** (p<0.001), N.S. (niet significant) 

 

In Tabel 8 wordt de verdeling van de maturiteitsgroepen overheen de kwartalen weergegeven.  

Chi-square analyses toonden aan dat er enkel significante verschillen waren bij de U13 en een 

trend tot significantie bij de U11 (U11, χ
2
=10.966, p=0.089; U13, χ

2
=15.149, p<0.05; U15, 

χ
2
=4.578, p=N.S.; U17, χ

2
=3.356, p=N.S.). Ondanks de weinige significante verschillen bij 

deze resultaten zijn er bepaalde belangrijke tendensen waarneembaar. Bij de U11 en de U13 

waren de laatmaturen ondervertegenwoordigd in Q4 in vergelijking met de vroegmaturen. Dit 

verschijnsel was in lichte mate ook aanwezig bij de oudere leeftijdscategorieën. De 

laatmaturen bevonden zich hoofdzakelijk in Q1 waar ze het aantal vroegmaturen zelfs 

overstegen. 
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Tabel 8. Verdeling maturiteitsgroepen overheen de kwartalen (n (%)) 

  Q1 Q2 Q3 Q4   χ
2
 p 

U11 
       

vroegmatuur 33 (25.0) 38 (34.2) 25 (33.3) 22 (46.8) 
 

 

 
 

 
gemiddeld matuur 45 (34.1) 34 (30.6) 27 (36.0) 16 (34.0) 

 
10.966 0.089 

laatmatuur 54 (40.9) 39 (35.1) 23 (30.7) 9 (19.1) 
   

        
U13 

     
 

 
 

 
vroegmatuur 34 (25.4) 29 (33.0) 20 (39.2) 22 (48.9) 

   
gemiddeld matuur 43 (32.1) 26 (29.5) 19 (37.3) 15 (33.3) 

 
15.149 * 

laatmatuur 57 (42.5) 33 (37.5) 12 (23.5) 8 (17.8) 
   

        
U15 

    

 

  
vroegmatuur 41 (31.8) 22 (26.8) 26 (38.2) 22 (40.7)  

 
 

  
gemiddeld matuur 42 (32.6) 28 (34.1) 20 (29.4) 18 (33.3) 

 
4.578 N.S. 

laatmatuur 46 (35.7) 32 (39.0) 22 (32.4) 14 (25.9) 
   

        
U17 

     
 

 

 

 
vroegmatuur 49 (30.6) 40 (33.9) 28 (32.6) 25 (41.0) 

   
gemiddeld matuur 51 (31.9) 42 (35.6) 28 (32.6) 18 (29.5) 

 
3.356 N.S. 

laatmatuur 60 (37.5) 36 (30.5) 30 (34.9) 18 (29.5)       

* (p<0.05), N.S. (niet significant) 
     

 

5.3. Onderzoeksvraag 3 

In Tabel 9 staan de resultaten van de coördinatietesten en de antropometrische variabelen 

overheen de 4 kwartalen weergegeven. De multivariate analyses (MANCOVA) op de 

antropometrische variabelen vertoonden volgende resultaten (Wilk’s λ, multivariate F): U9 

(F=2.369, p=0.029), U11 (F=1.169, p=0.321), U13 (F=1.647, p=0.132), U15 (F=0.780, 

p=0.586), U17 (F=1.363, p=0.228), U19 (F=2.183, p=0.043). De variabelen leeftijd en APHV 

(APHV, niet opgenomen bij U9 & U19, was geen storende variabele bij U15 & U17) waren 

significant storende variabelen op de antropometrische testen. Er kan geconcludeerd worden 

dat er geen significante verschillen waren overheen de vier kwartalen op vlak van 

antropometrie (enkel significant verschil op lichaamsgewicht bij U13). De multivariate 

analyses (MANCOVA) op de coördinatietesten vertoonden volgende resultaten (Wilk’s λ, 

multivariate F): U9 (F=0.559, p=0.763), U11 (F=3.947, p=0.001), U13 (F=1.150, p=0.333), 

U15 (F=1.265, p=0.273), U17 (F=2.090, p=0.052), U19 (F=1.266, p=0.273). APHV had bij 

elke leeftijdscategorie geen storende invloed op de coördinatietesten (behalve bij U17 op de 
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MS). De variabele leeftijd was enkel bij bepaalde leeftijdscategorieën een storende factor (U9, 

U11 en U15). Opnieuw waren er hier weinig significante verschillen waarneembaar tussen de 

verschillende kwartalen. Enkel bij de U11 was er een significant verschil te zien op de JS 

(F=6.652, p<0.001). Voor meer gedetailleerde resultaten kan Tabel 9 worden geraadpleegd.  

Tabel 10 geeft de resultaten weer van de drie maturiteitsgroepen op de antropometrische 

variabelen enerzijds en de coördinatietesten anderzijds. De multivariate analyses 

(MANCOVA) op de antropometrische variabelen vertoonden volgende resultaten (Wilk’s λ, 

multivariate F): U9 (F=75.270, p<0.001), U11 (F=108.567, p<0.001), U13 (F=87.501, 

p<0.001), U15 (F=91.771, p<0.001), U17 (F= 125.119, p<0.001), U19 (F=56.729, p<0.001). 

Op de antropometrische variabelen had leeftijd steeds een storende invloed. Bij alle 

leeftijdscategorieën hadden de vroegmature spelers steeds een grotere lichaamslengte & 

lichaamsgewicht in vergelijking met de laatmaturen. De multivariate analyses (MANCOVA) 

op de coördinatietesten vertoonden volgende resultaten (Wilk’s λ, multivariate F): U9 

(F=1.387, p=0.238), U11 (F=2.449, p=0.046), U13 (F=0.829, p=0.508), U15 (F=1.284, 

p=0.276), U17 (F=1.675, p=0.154), U19 (F=0.365, p=0.833). Leeftijd was hierbij een 

storende factor, behalve bij de U13 (JS) en U19. Buiten de MS bij de U17 scoorden de 

maturiteitsgroepen niet significant verschillend van elkaar op de coördinatietesten. Voor meer 

gedetailleerde resultaten kan Tabel 10 worden geraadpleegd. 
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Tabel 9. Prestaties (gemiddelden ± standaarddeviatie) op de coördinatietesten en 

antropometrische variabelen van elite jeugdvoetballers (U9-U19) overheen de vier kwartalen 

           Covariaat    

           Leeftijd APHV  Q 

 
 

Variabelen n Q1 n Q2 n Q3 n Q4  F p F p  F P 

U9 Lft (jaren) 109 8.1± 0.5a 87 7.9± 0.5b 46 7.8 ± 0.4b 20 7.7 ± 0.1b  - - - -  7.302” *** 

 LL (cm) 109 128.7 ± 5.7 87 128.8 ± 5.3 46 127.8 ± 5.8 20 128.5 ± 4.4  94.673 *** - -  1.759 N.S. 

 LG (kg) 109 26.8 ± 3.9 87 26.1 ± 3.8 46 25.6 ± 3.3 20 25.4 ± 3.2  39.948 *** - -  0.130 N.S. 

 JS (n) 72 68 ± 11 59 66 ± 11 27 65 ± 9 15 69 ± 10  43.684 *** - -  0.805 N.S. 

 MS (n) 72 43 ± 7 59 41 ± 7 27 42 ± 7 15 43 ± 5  28.171 *** - -  0.867 N.S. 

                  

U11 Lft (jaren) 133 10.0 ± 0.5a 111 9.8 ± 0.5b 75 9.4 ± 0.5c 47 9.2 ± 0,5c  - - - -  37.829” *** 

 
APHV 
(jaren) 

132 13.1 ± 0.3a 111 13.1 ± 0.3a,c 75 13.0 ± 0.3b,c 47 12.9 ± 0.3b  - - - -  6.414” *** 

 LL (cm) 133 139.7 ± 5.2 111 139.1 ± 6.0 75 136.7 ± 5.4 47 135.0 ± 5.8  1111.011 *** 996.539 ***  1.392 N.S. 

 LG (kg) 133 32.3 ± 4.3 111 31.9 ± 4.7 75 30.2 ± 4.0 47 29.9 ± 4.2  641.507 *** 780.932 ***  0.992 N.S. 

 JS (n) 85 82 ± 11a 67 83 ± 12a 39 82 ± 10a 26 86 ± 10b  25.566 *** 0.019 N.S.  6.652 *** 

 MS (n) 85 53 ± 8 67 52 ± 8 39 51 ± 8 26 52 ± 7  25.219 *** 2.435 N.S.  1.484 N.S. 

                  

U13 Lft (jaren) 134 12.0 ± 0.5a 88 11.8 ± 0.5b 51 11.4 ± 0.5c 45 11.3 ± 0.5c  - - - -  33.95” *** 

 
APHV 
(jaren) 

134 13.8 ± 0.4a 88 13.8 ± 0.4a,c 51 13.6 ± 0.4b,c 45 13.5 ± 0.3b  - - - -  7.146” *** 

 LL (cm) 134 150.3 ± 6.6 88 149.2 ± 6.5 51 147.5 ± 6.4 45 146.8 ± 5.7  744.294 *** 928.67 ***  0.21 N.S. 

 LG (kg) 134 38.4 ± 4.9a 88 38.3 ± 5.8b 51 37.9 ± 7.1b 45 37.3 ± 6.1b  409.285 *** 649.732 ***  3.11 * 

 JS (n) 69 95 ± 8 41 95 ± 12 28 91 ± 14 21 89 ± 12  0.063 N.S. 2.443 N.S.  1.547 N.S. 

 MS (n) 69 62 ± 8 41 60 ± 8 28 59 ± 9 21 57 ± 9  1.505 N.S. 0.093 N.S.  0.889 N.S. 

                  

U15 Lft (jaren) 129 14.0 ± 0.5a 82 13.8 ± 0.5b 69 13.5 ± 0.5c 54 13.3 ± 0.5d  - - - -  29.493” *** 

 
APHV 
(jaren) 

129 14.0 ± 0.7 82 14.0 ± 0.6 68 13.9 ± 0.6 54 13.8 ± 0.5  - - - -  1.121” N.S. 

 LL (cm) 129 163.5 ± 9.3 82 162.0 ± 7.9 69 161.7 ± 8.6 54 160.3 ± 8.5  77.899 *** - -  1.191 N.S. 

 LG (kg) 129 50.5 ± 9.0 82 49.5 ± 8.2 69 49.5 ± 10.7 54 47.9 ± 8.8  60.002 *** - -  1.326 N.S. 

 JS (n) 79 101 ± 11 42 100 ± 11 34 98 ± 10 33 100 ± 14  14.828 *** - -  0.891 N.S. 

 MS (n) 79 66 ± 8 42 65 ± 7 34 62 ± 6 33 63 ± 9  5.289 * - -.  0.856 N.S. 

                  

U17 Lft (jaren) 162 15.9 ± 0.5a 121 15.8 ± 0.5b 89 15.5 ± 0.5c 61 15.2 ± 0.5d  - - - -  31.125” *** 

 
APHV 
(jaren) 

160 14.1 ± 0.6 118 14.0 ± 0.6 61 14.0 ± 0.6 86 13.9 ± 0.6  - - - -  1.509” N.S. 

 LL (cm) 162 173.9 ± 6.4 119 173.9 ± 6.9 89 172.3 ± 7.2 61 173.7 ± 7.3  9.510 *** - -  1.011 N.S. 

 LG (kg) 162 62.1 ± 8.1 119 63.2 ± 7.9 89 60.5 ± 9.0 61 59.8 ± 7.7  1.904 *** - -  1.326 N.S. 

 JS (n) 104 108 ± 12 73 109 ± 11 56 106 ± 12 41 103 ± 12  18.760 *** - -.  1.432 N.S. 

 MS (n) 104 70 ± 8 73 69 ± 7 56 67 ± 7 41 67 ± 9  23.292 *** - -  1.335 N.S. 

                  

U19 Lft (jaren) 86 17.8 ± 0.5a 84 17.6 ± 0.5b 52 17.4 ± 0.5b,c 41 17.2 ± 0.5c  - - - -  17.045” *** 

 LL (cm) 85 177.6 ± 5.8 81 178.9 ± 6.3 52 176.0 ± 5.0 41 176.5 ± 7.3  0.764 N.S. - -  2.464 N.S. 

 LG (kg) 85 69.0 ± 5.8 81 70.6 ± 8.4 52 67.7 ± 6.9 41 69.4 ± 8.1  9.650 *** - -  2.185 N.S. 

 JS (n) 56 114 ± 12 48 112 ± 12 37 110 ± 12 23 112 ± 9  0.002 N.S. - -  0.865 N.S. 

 MS (n) 56 75 ± 11 48 72 ± 12 37 73 ± 11 23 71 ± 8  0.655 N.S. - -  1.323 N.S. 

Afkortingen: APHV (age at peak height velocity), N.S. (niet significant), JS (zijwaarts springen over balkje), MS (zijwaarts verplaatsen plankjes), lft (leeftijd), LL (lichaamslengte), LG (lichaamsgewicht). Between 
subject- effects voor de covariaten zijn significant op: p<0.05 (*); p<0.01 (**); p<0.001 (***). Gemiddelden en standaarddeviaties voor: leeftijd (jaren); APHV (jaren); lichaamslengte (cm); lichaamsgewicht (kg); JS 
(n); MS (n). “ F- en p- waarden voor one-way- anova. 
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Tabel 10. Prestaties op de coördinatietesten (gemiddelden ± standaarddeviaties) en 

antropometrische variabelen van elite jeugdvoetballers (U9-U19) tussen de drie 

maturiteitsgroepen 

         Covariaat    

         Leeftijd  Maturiteit 

 Variabelen n Vroegmatuur n 
Gemiddeld 

matuur 
n Laatmatuur  F p  F P 

U9 Lft (jaren) 89 7.6 ± 0.4a 83 8.0 ± 0.5b 90 8.2 ± 0.3c  - -  63.442” *** 

 LL (cm) 89 129.8 ± 5.3a 83 129.3 ± 6.2b 90 126.6 ± 4.4c  488.645 ***  168.571 *** 

 LG (kg) 89 27.2 ± 3.9a 83 26.9 ± 4.1b 90 24.7 ± 2.8c  223.514 ***  95.053 *** 

 JS (n) 57 63 ± 10 57 69 ± 11 59 69 ± 11  33.985 ***  1.069 N.S. 

 MS (n) 57 41 ± 6 57 42 ± 6 59 43 ± 7  27.071 ***  1.078 N.S. 

              

U11 Lft (jaren) 118 9.4 ± 0.5a 122 9.6 ± 0.6b 126 10.1 ± 0.5c  - -  68.973” *** 

 LL (cm) 118 140.8 ± 5.5a 122 137.4 ± 6.1b 126 136.9 ± 5.0c  688.170 ***  233.517 *** 

 LG (kg) 118 33.6 ± 4.2a 122 31.0 ± 4.7b 126 29.9 ± 3.5c  355.502 ***  164.027 *** 

 JS (n) 71 80 ± 10 77 81 ± 12 69 86 ± 11  9.202 **  0.864 N.S. 

 MS (n) 71 51 ± 7 77 52 ± 9 69 53 ± 8  20.994 ***  0.710 N.S. 

              

U13 Lft (jaren) 105 11.5 ± 0.5a 103 11.7 ± 0.6a 110 12.1 ± 0.5b  - -  37.561” *** 

 LL (cm) 105 152.5 ± 6.4a 103 148.1 ± 6.3b 110 146.6 ± 5.4c  413.724 ***  173.437 *** 

 LG (kg) 105 41.8 ± 6.0a 103 37.1 ± 5.0b 110 35.7 ± 4.1c  218.359 ***  142.316 *** 

 JS (n) 64 92 ± 12 55 93 ± 11 40 97 ± 10  1.234 N.S.  1.277 N.S. 

 MS (n) 64 60 ± 8 55 60 ± 8 40 62 ± 9  4.331 *  0.123 N.S. 

              

U15 Lft (jaren) 111 13.8 ± 0.6 108 13.7 ± 0.6 114 13.8 ± 0.6  - -  1.469” N.S. 

 LL (cm) 111 169.9 ± 6.1a 108 162.8 ± 5.6b 114 154.1 ± 5.9c  - -  206.106 *** 

 LG (kg) 111 57.5 ± 6.8a 108 50.3 ± 6.8b 114 41.4 ± 5.2c  - -  185.784 *** 

 JS (n) 63 100 ± 13 58 100 ± 10 66 100 ± 12  - -  0.009 N.S. 

 MS (n) 63 65 ± 8 58 65 ± 8 66 63 ± 8  - -  1.267 N.S. 

              

U17 Lft (jaren) 142 15.5 ± 0.5a 139 15.7 ± 0.5b 144 15.8 ± 0.5b  - -  8.091” *** 

 LL (cm) 142 178.5 ± 5.2a 139 174.2 ± 4.8b 144 167.8 ± 5.6c  94.665 ***  218.381 *** 

 LG (kg) 142 67.5 ± 6.6a 139 62.9 ± 6.2b 144 54.7 ± 6.2c  137.065 ***  237.788 *** 

 JS (n) 91 108 ± 11 92 107 ± 14 87 107 ± 11  13.995 ***  0.521 N.S. 

 MS (n) 91 70 ± 7a 92 69 ± 8a,b 87 68 ± 8b  7.986 *  3.251 * 

              

U19 Lft (jaren) 82 17.4 ± 0.5a 84 17.5 ± 0.5a,b 84 17.7 ± 0.6b  - -  7.622” ** 

 LL (cm) 82 182.6 ± 4.9a 84 177.3 ± 3.9b 84 172.6 ± 5.4c  28.473 ***  113.970 *** 

 LG (kg) 82 74.5 ± 6.9a 84 68.1 ± 5.4b 84 64.9 ± 6.1c  43.389 ***  76.040 *** 

 JS (n) 55 112 ± 11 56 113 ± 12 49 112 ± 12  0.725 N.S.  0.220 N.S. 

 MS (n) 55 74 ± 10 56 72 ± 10 49 73 ± 13  0.060 N.S.  0.416 N.S. 
Afkortingen: N.S. (niet significant), JS (zijwaarts springen over balkje), MS (zijwaarts verplaatsen plankjes), lft (leeftijd), LL (lichaamslengte), LG (lichaamsgewicht). Between 
subject- effects voor de covariaat zijn significant op: p<0.05 (*); p<0.01 (**); p<0.001 (***). Gemiddelden en standaarddeviaties voor: leeftijd (jaren); lichaamslengte (cm); 
lichaamsgewicht (kg); JS (n); MS (n). “ F- en p- waarden voor one-way anova. 
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6. Discussie 

Binnen deze studie werden drie onderzoeksvragen bestudeerd met betrekking tot 

jeugdvoetbal. Het eerste doel was om te kijken naar de aanwezigheid van een RAE binnen de 

sample van 1976 elite jeugdvoetballers van KAA Gent en SV Zulte Waregem. Verder werd 

de sample ingedeeld in drie maturiteitsgroepen om te analyseren wat de verdeling was 

overheen de vier kwartalen. Het laatste doel van de studie was het in kaart brengen van de 

antropometrische variabelen en de scores op de coördinatietesten en dit enerzijds overheen de 

vier kwartalen en anderzijds bij de drie maturiteitsgroepen. Uit de resultaten kon 

geconcludeerd worden dat er een duidelijk RAE aanwezig was per leeftijdscategorie, waarbij 

er steeds meer spelers geboren waren in Q1 ten opzichte van Q4 in elk selectiejaar. Voorts 

waren de laatmaturen ondervertegenwoordigd in Q4 en waren deze voornamelijk in de eerste 

twee kwartalen aanwezig. Als laatste werden er geen verschillen gevonden in coördinatie 

tussen de vier kwartalen enerzijds en tussen de maturiteitsgroepen anderzijds. De 

vroegmaturen waren significant groter en sterker dan de laatmaturen en ook de spelers uit Q1 

waren groter en sterker (niet significant) dan spelers uit Q4. 

Aanwezigheid relatief leeftijdseffect 

De bekomen resultaten toonden aan dat er een asymmetrische verdeling in geboortedata was 

overheen de kwartalen binnen de voetbalpopulatie. 35.5% tot 43.5% van de jeugdvoetballers 

was geboren in Q1 tegenover slechts 10.2% tot 17.1% in Q4. Deze waarden liggen in lijn met 

de bevindingen uit vroegere studies (Helsen et al., 2005; Jullien et al., 2008; Hirose, 2009; 

Mujika et al., 2009; Del Campo et al., 2010; Williams, 2010). Uit deze studies was gebleken 

dat 31.5% tot 58.8% van de elite jeugdvoetballers geboren was in Q1 tegenover slechts 3.2% 

tot 19.5% in Q4. Zo toonden Del Campo et al. (2010) aan dat er van de 2768 Spaanse elite 

jeugdvoetballers (U11-U18) 43.5% geboren was in Q1 tegenover 11.2% in Q4 binnen één 

selectiejaar. In een studie van Mujika et al. (2009) werd via ODDS Ratio’s aangetoond dat 

jeugdvoetballers van AC Bilbao meer kans hadden om in Q1 geboren te zijn in vergelijking 

met Q4, namelijk 4.44 maal meer kans. In onze studie hadden de jeugdvoetballers 2.66 maal 

meer kans om in Q1 geboren te zijn in vergelijking met Q4. In de studie van Mujika et al. 

(2009) was de kans om geboren te zijn in Q1 ten opzichte van Q4 dus groter dan bij onze 

studie (4.44 vs 2.66). Deze bevindingen maken duidelijk dat spelers die vroeger geboren zijn 

in het selectiejaar (en bijgevolg ook chronologisch ouder zijn) bevoordeeld zijn bij het 

talentidentificatieproces. Volgens Mujika et al. (2009) kan dit toegeschreven worden aan de 
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fysieke voordelen die de chronologisch oudere spelers ervaren (grotere lichaamslengte en 

lichaamsgewicht). Ook Malina et al. (2007) toonden aan dat de voordelen op vlak van 

antropometrie de doorslag gaven in het vinden van een RAE. Naast fysieke verschillen 

hebben Ward et al. (2004) en Helsen et al. (2005) aangetoond dat de rol van ervaring niet 

onderschat mag worden bij het RAE. Door een vroegere participatie en selectie voor 

trainingen en wedstrijden zullen de chronologisch oudere spelers meer ervaring kunnen 

opdoen, wat dus in hun voordeel kan spelen (Ward et al., 2004). Spelers die relatief ouder 

zijn, zullen meer succes ervaren door hun fysieke voordelen, waardoor hun motivatie om zich 

te blijven inzetten alsmaar blijft toenemen (Scharp, 1995; Helsen et al., 2000, 2005). In een 

studie van Helsen et al. (1998) is tevens duidelijk geworden dat er een grotere drop-out werd 

geconstateerd bij spelers geboren in Q4, waardoor dit het RAE versterkt. 

Trainers en talentscouts baseren zich in het herkennen van talentvolle spelers eerder op 

fysieke kenmerken in plaats van ‘technische en tactische skills’ (Helsen et al., 2000; Malina et 

al., 2007; Vandendriessche et al., 2012). Het is belangrijk om trainers en voetbalclubs bewust 

te maken van de gevolgen van het RAE, want hierdoor kunnen spelers met een chronologisch 

jongere leeftijd (maar die wel talentvol en/of meer technisch begaafd zijn) de kans op een 

(blijvende) opleiding op elite niveau ontlopen (Helsen et al., 2005).  

In onze studie werd de cross-sectionele evolutie van het RAE onderzocht en kan er 

geconcludeerd worden dat er in elke leeftijdscategorie een RAE bestaat, maar dat deze naar de 

oudste leeftijdscategorieën toe afnam. In een studie van Helsen et al. (2005) werd tevens 

aangetoond dat het RAE gradueel afneemt vanaf U18. Zo was er bij de UEFA U16 nog 49.0% 

geboren in Q1 en slechts 7.6% in Q4 van het selectiejaar. Bij de UEFA U18 was het RAE 

reeds minder sterk aanwezig (Q1: 29.9% en Q4: 18.1%) en was het zelfs nagenoeg verdwenen 

bij de UEFA U21 (Q1: 27.7% en Q4: 25.8%). Mujika et al. (2009) vonden eveneens dat het 

RAE bleef bestaan, maar dat dit op oudere leeftijd begon af te nemen. Mujika et al. (2009) en 

Helsen et al. (2000, 2005) schreven dit fenomeen toe aan het feit dat de spelers die vroeg 

geboren zijn in het selectiejaar op volwassen leeftijd hun voordelen op fysiek vlak verliezen 

doordat de spelers die laat geboren zijn in het selectiejaar een catch-up beweging maken.     

De studie van Delorme et al. (2010) toonde aan dat er op volwassen leeftijd geen verschil 

meer was in het aantal drop-outs overheen de geboortekwartalen.  

Onze resultaten gaven ook aan dat er rond de U19 een afname was van het RAE, waardoor er 

gebaseerd op vorige studies een dalende trend verwacht kan worden naar volwassen leeftijd 

toe. Een verklaring voor deze afname van het RAE is dat rond deze leeftijden er opnieuw 
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selecties worden gemaakt voor de verdere doorstroming naar de belofteploeg en de eerste 

ploeg. Zo moeten de spelers van de U17 direct naar de U19 gaan, doordat er geen U18 bestaat 

in het Belgische elite jeugdvoetbal. Hierdoor zullen enkel de betere spelers van de U17 naar 

de U19 mogen overgaan en zullen spelers van de U19 plaats moeten maken voor het 

aankomende talent van de U17. Spelers van de U17 die niet mogen overgaan en spelers van 

de U19 (spelers die niet mogen overgaan naar belofteploeg en spelers die plaats moeten 

maken), zullen in de meeste gevallen naar een andere club mogen uitkijken. Uit onze 

resultaten kan verondersteld worden dat de catch-up beweging van spelers uit Q4 vanaf de 

U17 gebeurt. In onze studie werd duidelijk dat er reeds selecties werden gemaakt op jonge 

leeftijd, omdat er namelijk een sterk RAE aanwezig was bij de jongste leeftijdscategorieën 

(U8: geen spelers in Q4). Ook in de studies van Helsen et al. (2005) en Mujika et al. (2009) 

werden er op jonge leeftijd reeds vele drop-outs waargenomen, waardoor er bij de jongste 

leeftijdscategorieën reeds een RAE kon worden vastgesteld.  

Het design van de huidige studie liet het niet toe om de evolutie overheen de tijd waar te 

nemen. We volgden de jeugdspelers niet op en hadden dus geen beeld van wie er eventueel 

heeft afgehaakt. Ook het bestuderen van een catch-up was niet mogelijk met een cross-

sectioneel design. 

Maturiteit gelinkt aan de vier geboortekwartalen 

De APHV gevonden in ons onderzoek lag tussen 12.9 jaar en 14.1 jaar en ligt bijgevolg rond 

de gemiddelde APHV (13.8 ± 0.8 jaar), gevonden bij Vlaamse jeugdvoetballers in het Ghent 

Youth Soccer Project (Philippaerts et al., 2006). 

De resultaten uit onze studie toonden aan dat er in Q1 meer laatmaturen aanwezig waren in 

vergelijking met de vroegmaturen (U11-U17). Iemand die laatmatuur is, is meestal minder 

groot en minder sterk dan iemand die vroegmatuur is (Malina et al., 1994, 1999; Reilly et al., 

2000; Helsen et al., 2000; Malina et al., 2004; Vaeyens et al., 2005; Philippaerts et al., 2006; 

Mujika et al., 2009). Hierdoor bevinden de meeste laatmature spelers zich bijgevolg in het 

eerste kwartaal zodat de fysieke nadelen, opgelopen door een latere maturiteitsstatus, kunnen 

worden gecompenseerd door de voordelen die ze ervaren door geboren te zijn in het eerste 

kwartaal van het selectiejaar (Vaeyens et al., 2005; Mujika et al., 2009). Wanneer een 

laatmature speler nog eens in het laatste kwartaal geboren is, wordt het moeilijk om te 

overleven in het elite jeugdvoetbal. Onze resultaten gaven duidelijk weer dat er weinig 

laatmaturen aanwezig waren in het laatste kwartaal. 
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De bevindingen uit een studie van Figueiredo et al. (2009) staan in lijn met onze studie. In 

deze studie werden 159 jeugdvoetballers (11- tot 12-jarigen & 13- tot 14-jarigen) opgenomen 

uit vijf lokale Portugese clubs. Bij de 11- tot 12-jarige spelers was 67% van de spelers 

geboren in het eerste kwartaal van het selectiejaar namelijk gemiddeld matuur. Van de spelers 

die geboren waren in het derde kwartaal was 75% vroegmatuur. Bij de 13- tot 14-jarigen kon 

men dezelfde indeling waarnemen. Figueiredo et al. (2009) stelden dus vast dat spelers 

geboren in Q3 en Q4 voornamelijk een skeletleeftijd representeerden van vroeg- of 

gemiddelde maturiteit. Ook Musch en Grondin (2001) rapporteerden dat jeugdvoetballers die 

later geboren zijn in het selectiejaar en tevens laatmatuur zijn, ondervertegenwoordigd zijn in 

de selecties. Dit komt waarschijnlijk tot stand door de fysieke nadelen die ze ervaren 

tegenover andere spelers. Deze gegevens tonen aan dat je als elite voetballer zeker geboren 

kan zijn in de laatste kwartalen, maar het bezitten van een vroegere maturiteitsstatus kan dan 

bepalend zijn. Maturiteit en het RAE zijn met elkaar verweven, maar toch is het belangrijk om 

beide zaken uit elkaar te houden. Het toewijzen van antropometrische voordelen als oorzaak 

van het vinden van een RAE kan dus mogelijk verstoord worden door een variatie in 

maturiteitsstatus (Malina et al., 2007). 

Naarmate de spelers ouder werden in onze studie waren er wel meer laatmature spelers 

aanwezig in het laatste kwartaal. Verscheidene studies schreven dit toe aan het feit dat 

laatmature spelers op oudere leeftijd een catch-up beweging zullen maken, waardoor de 

fysieke verschillen die tot stand kwamen door de maturiteitsstatus zullen wegvallen (Baxter-

Jones, 1995; Malina et al., 2004; Vaeyens et al., 2005; Pyne et al., 2006).  

Verder werd er aangetoond dat de APHV van spelers die in Q4 geboren waren kleiner was (en 

bijgevolg dus vroeger hun groeispurt hadden) dan de APHV van hun chronologisch oudere 

leeftijdsgenoten. De maturity offset (U11-U17) gaf daarentegen wel aan dat ze verder 

verwijderd waren van deze APHV. Er kan dus afgeleid worden dat de spelers uit Q4 vroeger 

matuur zijn dan hun leeftijdsgenoten maar omdat ze later op het jaar geboren zijn, zal hun 

groeispurtpiek toch later vallen dan de spelers uit Q1,Q2 en Q3. In een studie van Hirose 

(2009) waarbij 332 elite jeugdvoetballers (U10-U16) uit de Japanse eerste divisie werden 

opgenomen, waren er in tegenstelling tot onze studie geen maturiteitsverschillen gevonden 

tussen spelers uit Q1 en Q4. De spelers uit Q4 hadden net als bij onze studie tevens een 

vervroegde maturiteitsstatus.  
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Antropometrische variabelen en scores op de coördinatietesten 

Bij de vergelijking van de spelers overheen de vier kwartalen bij elke leeftijdscategorie 

binnen onze studie, kon er geconcludeerd worden dat er nauwelijks significante verschillen 

aanwezig waren op zowel de antropometrische variabelen als de coördinatietesten.  

De bekomen resultaten liggen niet geheel in lijn met de bevindingen van Hirose (2009), 

waarbij er meer significante verschillen op de antropometrische variabelen werden 

waargenomen. Analyses waarbij maturiteit als covariaat werd opgenomen, vertoonden 

significante verschillen op lichaamslengte tussen Q1 en Q4 bij de U11 (10.1-11.0 jaar), U13 

(12.1-13.0 jaar) en U14 (13.1-14.0 jaar). Hiernaast werden er bij de U11 en U14 significante 

verschillen gevonden tussen Q1 en Q4 op vlak van lichaamsgewicht. Zowel op 

lichaamslengte als lichaamsgewicht vertoonden de spelers uit het eerste kwartaal hogere 

waarden dan de andere kwartalen.  

Onze bevindingen zijn tevens niet gelijk aan deze van Carling et al. (2009) die de verschillen 

op antropometrische variabelen tussen de kwartalen bij 160 Franse elite jeugdvoetballers 

(U14) bestudeerden. De spelers uit Q4 waren significant kleiner dan spelers uit Q1 en op vlak 

van lichaamsgewicht werd een trend tot significantie gevonden, waarbij spelers van Q4 de 

laagste waarden vertoonden.  

In onze studie vertoonden de antropometrische variabelen wel steeds waarden in het voordeel 

van spelers uit Q1 tegenover Q4. Deze waarden zijn echter niet altijd significant, maar kunnen 

wel een indicatie geven van de voordelen van spelers uit Q1. Het vinden van deze waarden 

kan verklaard worden door de hogere chronologische leeftijd gevonden bij deze spelers 

vergeleken tegenover de andere kwartalen. Bij Hirose (2009) vertoonden de spelers van Q1 

ten opzichte uit Q4 eveneens steeds hogere waarden (al dan niet significant) op de 

antropometrische variabelen en dit bij elke leeftijdscategorie.  

Wat de scores op de coördinatietesten betreffen, vertoonden onze resultaten enkel een verschil 

bij de U11 (jumping sideways). Binnen deze leeftijdscategorie scoorden spelers uit Q4 

significant minder goed dan spelers uit de andere kwartalen. Omdat het aantal significante 

verschillen op coördinatie tussen de geboortekwartalen miniem is, kan over het algemeen 

geconcludeerd worden dat de spelers uit de vier kwartalen niet verschillend scoorden op de 

coördinatietesten. Het is moeilijk de resultaten van de coördinatietesten te vergelijken met 

andere studies aangezien hier nog geen onderzoek naar is gedaan bij elite jeugdvoetbalspelers. 

Wel is er een studie van Vandendriessche et al. (2011) waarbij 613 Vlaamse schoolkinderen 
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(7 jaar, 9 jaar en 11 jaar) met elkaar werden vergeleken. Hieruit bleek dat naarmate men ouder 

werd men beter scoorde op de coördinatietesten. 

Hiernaast is er ook onderzocht of er in onze studie significante verschillen waren tussen de 

maturiteitsgroepen en dit op de antropometrische variabelen en op de coördinatietesten. 

Gelijkaardig aan de studie van Figueiredo et al. (2009) toonden onze resultaten aan dat de 

vroegmaturen significant hogere waarden vertoonden op lichaamslengte en lichaamsgewicht. 

Bij zowel de studie van Figueiredo et al. (2009) en ons onderzoek werd leeftijd als covariaat 

opgenomen, omdat deze een significante invloed had op de onderzochte variabelen. De 

resultaten op de antropometrische testen uit de studie van Figueiredo et al. (2009) vergeleken 

met onze studie vertoonden ongeveer dezelfde waarden. Toch zijn er verschillen merkbaar en 

dit dan hoofdzakelijk op lichaamslengte. Elite spelers uit onze studie vertoonden hogere 

waarden op lichaamslengte in vergelijking met spelers uit lokale clubs, wat mogelijks een 

aanwijzing geeft van de selectiepolitiek in België (selecties misschien gebaseerd op fysieke 

eigenschappen). Uit de studie van Vandendriessche et al. (2012), waarbij 78 Belgische elite 

jeugdvoetballers (U16 & U17) werden opgenomen, werden dezelfde (al dan niet significante) 

trends waargenomen bij onze resultaten. Toch zijn er in vergelijking met onze studie weinig 

of geen significante verschillen gevonden bij de antropometrische variabelen. Zowel in onze 

studie als in die van Vandendriessche et al. (2012) vertoonden spelers met een bevoordeelde 

maturiteitsstatus wel systematisch hogere waarden op de antropometrische variabelen. Er 

moet zeker vermeld worden dat de maturiteitsgroepen in de studie van Vandendriessche et al. 

(2012) ingedeeld werden volgens visuele reflecties en subjectieve bevindingen, waardoor 

20% van deze spelers in verkeerde maturiteitsgroepen werden ingedeeld. Hierdoor bevelen 

we voetbalfederaties aan om gebruik te maken van de non-invasieve Mirwald-methode (2002) 

om de spelers in te delen in maturiteitsgroepen. Uit de resultaten van de studie van 

Vandendriessche et al. (2012) en ons onderzoek kunnen dezelfde besluiten genomen worden 

op vlak van coördinatie. Ook al hebben spelers een andere maturiteitsstatus, toch zullen ze 

niet significant verschillend scoren op de coördinatietesten. Er dient wel opgemerkt te worden 

dat in onze studie de laatmaturen bij de jongste leeftijdscategorieën (U9-U13) hogere scores 

hadden dan de vroegmaturen. Malina et al. (2007) gaven aan dat dit mogelijk te wijten is aan 

het feit dat het lichaamszwaartepunt van de laatmature spelers lager ligt en ze bijgevolg een 

voordeel hadden bij de uitvoering van voetbal specifieke taken. Door de kleinere 

lichaamslengte (en het bijgevolg lagere lichaamszwaartepunt) van de laatmaturen waren de 

uitgevoerde coördinatietesten in onze studie mogelijks ook beïnvloed en dit in het voordeel 
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van de laatmaturen. Ook Vandendriessche et al. (2011) vonden dat bij 613 Vlaamse jongeren 

per leeftijdscategorie de kinderen met een hoger lichaamsgewicht een mindere coördinatie 

hadden. Door het lagere lichaamsgewicht van de laatmaturen kan dit tevens een indicatie zijn 

waarom laatmaturen hogere scores op coördinatietesten vertoonden.  

Een beperking binnen onze studie is dat er geen rekening werd gehouden met de dagelijkse 

variabiliteit van de antropometrische variabelen. Spelers van ploegen die steeds later op de 

dag werden getest, zullen andere waarden vertonen dan spelers die ’s morgens werden getest. 

Voorts is het in de toekomst interessant om de huidige bestudeerde testen aan te vullen met 

voetbal-specifieke coördinatie, zoals deze testen beschreven in de studie van Ali et al. (2007) 

en de Ugent-dribbeltest. Daarnaast is het interessant dat er meer onderzoek wordt verricht in 

verband met de coördinatie overheen de kwartalen. Testen van de motorische coördinatie 

(zoals de KTK) kunnen zoals aangehaald in de studies van Vandorpe et al. (2011) en 

Vandendriessche et al. (2012) een meerwaarde betekenen in het talentidentificatieproces. Zo 

haalde de studie van Vandorpe et al. (2011) aan dat coördinatie één van de sterkste 

predictoren is op jonge leeftijd in de zoektocht naar potentieel talent bij gymnasten. Toch is er 

geen evidentie dat spelers die op jongere leeftijd als ‘talentvol’ worden beschouwd, dit op 

latere leeftijd ook zullen zijn (Carling et al., 2009).  

Verder is het belangrijk om spelers die relatief jonger en/of later matuur zijn de juiste 

aangepaste trainingen aan te bieden rond de APHV (gevoelige periode ter verbetering van 

snelheid, kracht en uithouding) en zeker niet uit de selecties te weren (Philippaerts et al., 

2006; Vandendriessche et al., 2012).  Deze spelers hebben misschien meer talent en kunnen 

tijdens hun ontwikkeling ook andere aspecten (techniek en tactiek) ontwikkelen doordat ze 

moeten opboksen tegen fysiek sterkere spelers (Williams en Ericsson, 2005; Gray en Plucker, 

2010).  
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7. Conclusie 

Onze studie toonde aan dat er een duidelijk RAE aanwezig was bij de jeugdvoetballers van 

KAA Gent en SV Zulte Waregem. Er waren systematisch meer spelers geboren in Q1 ten 

opzichte van Q4 per selectiejaar. Resultaten uit onze studie toonden (al dan niet significant) 

aan dat spelers uit Q1 in de praktijk groter en zwaarder zijn in vergelijking met spelers uit Q4 

van het selectiejaar. Nog steeds kijken trainers van voetbalclubs immers te veel naar de 

antropometrische parameters in plaats van de voorkeur te geven aan meer voetbal-specifieke 

vaardigheden. Ze denken nog te vaak op korte termijn en verkiezen zoveel mogelijk 

wedstrijden winnen boven de volledige ontplooiing van elke speler. Hierbij zullen ze dus 

vooral beroep doen op spelers die groter en sterker zijn waardoor spelers uit Q4 bijgevolg 

gedemotiveerd zullen raken, wat eventueel kan leiden tot een drop-out. Zo is het mogelijk dat 

er potentieel talent verloren gaat. Sportinstanties moeten op de hoogte worden gebracht van 

het bestaan van een RAE, zodat er geen talentvolle spelers uit de opleidingen worden 

geweerd. 

In onze studie werden geen significante verschillen gevonden op de resultaten van de 

coördinatietesten overheen de kwartalen, wat aantoont dat het RAE geen invloed heeft op de 

uitgevoerde coördinatietesten.   

Hiernaast kunnen testen die worden afgenomen bij het zoeken van potentieel talentvolle 

spelers, worden beïnvloed door de maturiteitsstatus van de spelers heersende op dat moment. 

Onze studie toont aan dat vroegmaturen voordelen ervaren op de antropometrische variabelen 

ten opzichte van de laatmaturen. Op de coördinatietesten zijn er geen significante verschillen 

gevonden tussen de maturiteitsgroepen, maar toch toont onze studie aan dat de laatmaturen op 

jongere leeftijd betere scores vertoonden dan de vroegmaturen. Deze coördinatietesten zijn 

een belangrijke parameter in het talentidentificatieproces.  

Onze studie toonde ook aan dat de spelers die laat op het selectiejaar geboren zijn, meestal 

vroegmatuur zijn. Dit is noodzakelijk als ze in het oog willen blijven springen van hun coach 

en kans willen blijven maken op wedstrijdselecties. De laatmaturen bevinden zich 

voornamelijk in Q1, zodat de voordelen van de oudere chronologische leeftijd de nadelen van 

de biologische maturiteit compenseren.   

Coaches moeten meer rekening houden met prestaties op coördinatietesten in plaats van de 

fysiek groteren en sterkeren als ‘talentvol’ te beschouwen!  
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