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VOORWOORD 

Deze masterproef kon enkel tot stand komen door de hulp en de steun van verschillen-

de mensen. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die ons geholpen heeft om deze 

masterproef tot een goed einde te brengen. 

 

We willen graag onze dank betuigen aan professor M. Lenoir, onze promotor. We willen hem 

bedanken om tijd voor ons vrij te maken, voor de goede feedback die hij ons gaf en voor zijn 

wetenschappelijke ondersteuning van deze masterproef. In de tweede plaats willen we ook 

onze co-promotor J. Pion bedanken voor de organisatie van de testdagen, voor de vele 

feedback en om de opstart van deze masterproef in goede banen te leiden. 

 

Zonder medewerking van alle leerlingen uit de Vlaamse topsportschool was dit onderzoek 

niet haalbaar geweest. Daarom willen we ook de leerlingen en begeleiders van de 

verschillende Vlaamse topsportscholen bedanken voor hun medewerking aan dit 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Vervolgens willen we ook Lieve Knop bedanken voor haar deskundig advies bij het nalezen 

van dit eindwerk. 

 

Tot slot willen we dit dankwoord richten aan onze ouders, medestudenten, vrienden en 

vriendinnen voor de tips, het geduld, en de moed die ze ons gaven.  

  



 

 

ABSTRACT 

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of jonge volleybalspelers op basis van 

antropometrische, fysieke en motorische kenmerken onderscheiden kunnen worden van de 

andere geïdentificeerde topsportatleten. Als tweede stap wordt nagegaan of er significante 

verschillen zijn tussen de verschillende spelposities in volleybal. 

 

Methodiek 

Een generieke testbatterij voor antropometrie, fysiek, en motoriek werd afgenomen bij 

leerlingen uit 18 verschillende topsportscholen (jongens: n= 891 waarvan 46 volleybalspelers 

/ meisjes: n= 375 waarvan 31 volleybalspeelsters) en een volleybal-specifieke testbatterij 

werd enkel toegepast bij de leerlingen van de Vlaamse Volleybalschool (jongens: n= 46). Aan 

de hand van discriminantanalyses werden de belangrijkste talentkenmerken bij jongens en 

meisjes opgespoord. Via independent t-test en variantie-analyse werden de verschillende 

spelposities met elkaar vergeleken. 

 

Resultaten 

De resultaten tonen aan dat zowel lichaamslengte, sprongkracht, rompkracht en werp- of 

slagcoördinatie bij jongens en meisjes belangrijke talentkenmerken zijn. Om een 

volleybalspeler te onderscheiden van de andere geïdentificeerde topsportatleten zal er hoog 

moeten gescoord worden op deze vier discriminerende tests. Er konden 93,5% van de 

volleybalspelers en 83,9% van de volleybalspeelsters correct in de groep volleybalspelers 

geclassificeerd worden. Het verschil tussen aanvallers en niet-aanvallers situeert zich in die 

zin dat aanvallers significant groter zijn en een betere sprongkracht hebben. Binnen de groep 

aanvallers zijn de middenspelers significant groter dan de opposites en de spelers op de 

receptiehoek. 

 

Conclusie 

Op dit ogenblik worden volleybalspelers voor de topsportschool geselecteerd op basis van 

lichaamslengte en sprongkracht. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de kracht van de buikspieren 

en ver en precies kunnen werpen met een shuttle belangrijke fysieke en motorische tests zijn. 

Door ook deze twee tests mee in rekening te brengen zou het talentidentificatieproces 

verbeterd kunnen worden. Bij de positie-specifieke vergelijking wordt er voornamelijk een 

verschil in lichaamslengte opgemerkt. 
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A. LITERATUURSTUDIE 

HOOFDSTUK 1: TALENT ALGEMEEN 

1.1 WAT IS TALENT? 

 “TALENT wijst op de superieure beheersing of de systematisch ontwikkelde vaardigheden 

en kennis, in op zijn minst één gebied van menselijke activiteit, in die mate dat het individu 

tot de top 10% van zijn leeftijdsgenoten behoort die ook in dit/deze gebied(en) actief zijn.”  

(Gagné F., 2000, 2004) 

 

Is talent iets dat genetisch bepaald is of komt het voort uit een ideale 

opvoeding/ontwikkeling? Volgens het DMGT model is talent een samensmelting van ‘nature’ 

en ‘nurture’, van aangeboren- en omgevingskenmerken. Gagné F. (2004) geeft aan dat talent 

voor een deel bepaald wordt door erfelijke factoren. Een groot deel van het talent komt maar 

tot uiting door een systematische ontwikkeling van vaardigheden. Bovendien zijn er ook 

katalysatoren die een positieve of negatieve impact op het proces hebben. Deze katalysatoren 

zijn intrapersoonlijke factoren-, omgevingsfactoren en geluk. Wanneer alles in rekening wordt 

gebracht, is het duidelijk dat talent zeldzaam is. Het is belangrijk om getalenteerde jongeren 

snel op te sporen en in de juiste omgeving te plaatsen zodat talent niet verloren gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A.1: Differentiatiemodel van begaafdheid en talent.(Rossum and Gagné) 
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Ook Simonton DK. (1999) geeft verschillende definities van talent weer. Hij geeft echter geen 

sluitend antwoord op de vraag wat talent is. Net als Gagné F. (2004) geeft hij wel aan dat 

talent voor een deel erfelijk bepaald zou zijn, maar dat omgevingsfactoren misschien zelfs 

nog een grotere rol zouden spelen in de ontwikkeling van talent. Er zijn verschillende 

componenten die ervoor zorgen dat talent zich kan ontplooien. Wanneer echter één van deze 

componenten afwezig is of verwaarloosd wordt, zal men geen topatleet kunnen worden.  

1.2 DEFINITIE TALENTIDENTIFICATIE/ TALENTDETECTIE 

 

Door middel van Talentidentificatie (TID) en talentdetectie (TD) wordt op zoek gegaan naar 

sporters die het potentieel hebben om uit te blinken in een bepaalde sport. Bij TID gaat men 

op zoek naar deze sporters in een homogene groep: bv. in een groep met enkel 

volleybalspelers. Bij TD daarentegen zoekt men in een heterogene groep zoals bijvoorbeeld 

niet-sporters of omnisporters.  

Bij talentontwikkeling (TO) zal er gezocht worden naar de best mogelijke opleiding om van 

sporters topsporters te maken.  Vele nationale sportclubs willen zo snel mogelijk talent in hun 

jeugdopleiding opsporen. Het onderzoek naar TID en TO wordt dus steeds belangrijker. 

(Vaeyens R. et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A.2: Verschillende fasen van talentidentificatie en ontwikkelingsproces.         

(Williams and Reilly) 
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1.3 MOGELIJKE PROBLEMEN 

 

1.3.1 BIJ TALENTDETECTIE (HOHMANN A., 2003) 

 

I. Er is een ethisch probleem waarbij de maatschappij talentdetectie beschouwd als een 

zoektocht naar geld, “turn flesh into gold”. (Lloyd B., 1995) Meer dan dat de onderzoeker 

de bedoeling heeft om een atleet de kans te geven om te ontwikkelen in een sport.  

II. Moet men algemene of specifieke tests afnemen? Abernethy B., (1991) en Williams AM. 

and Burwitz L., (1993) concluderen dat het algemeen testen van vaardigheden en 

lichaamsmetingen niet genoeg informatie bevat om het succes van atleten te kunnen 

aantonen in specifieke sporten. 

III. Het niveau van sporters kan weergegeven worden met een Gausscurve. Wanneer er op 

zoek gegaan wordt naar talent wordt er enkel gezocht naar de besten. Deze zijn te vinden 

in het rechtse uiteinde van de Gausscurve. Men stelt echter dat wanneer men 2 

standaarddeviaties boven het gemiddelde als limiet voor talent opneemt dat men op zoek 

gaat naar slechts 2,3 procent van de bevolking. De kans om deze personen te vinden wordt 

zeer klein. 

 

1.3.2 BIJ TALENTIDENTIFICATIE 

 

I. De onderzoekers (Vaeyens R. et al, 2008) gaan er vanuit dat kenmerken die leiden tot 

succes bij volwassenen overgedragen kunnen worden om talentvolle jongeren te 

identificeren. De vraag is of talentvolle jongeren bovendien deze kenmerken behouden als 

ze volwassen zijn? De rijpingseffecten van het kind en het trainingseffect zullen een 

belangrijke invloed hebben op het ontwikkelingsproces. 

II. Maturiteit: 

 Definities 

° De chronologische leeftijd (CL) start vanaf de geboorte van de atleet. Deze 

leeftijd wordt ook vermeld op paspoorten en sportlicenties.  

° De skeletleeftijd (SL) is een indicator van de biologische maturiteit op een 

bepaald ogenblik. Het kan worden gebruikt vanaf de kinderjaren tot de 

adolescentie. 

° De piekgroeisnelheid (PGS of APHV): de maximale groeisnelheid tijdens 

adolescentie. Deze factor kunnen we echter maar achteraf achterhalen.  
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 Mate van maturiteit op basis van SL 

Drie categorieën: 

° Laat matuur: SL is meer dan 1 jaar kleiner dan CL  

° Gemiddeld matuur: SL verschilt niet meer dan 1 jaar van de CL 

° Vroeg matuur: SL is meer dan 1 jaar groter dan CL 

De SL van personen met dezelfde CL kan enorm verschillen. In de 

jeugdsportcompetities houdt men echter enkel rekening met de CL. Bv: Tijdens een 

voetbalwedstrijd van de U8 zullen alle spelers een CL hebben kleiner dan 9 jaar. De 

SL kan echter wel 9 jaar of ouder zijn. Wanneer in dit voorbeeld de SL hoger ligt dan 

8 jaar spreken we van vals negatieven. Bij een gymnastiekwedstrijd met 

minimumleeftijd 10 jaar kunnen er atleten meedoen die een SL hebben van 9 jaar. 

Hier spreken we van vals positieven. 

 

Omdat de adolescentie gekenmerkt wordt door een periode van dynamische 

veranderingen in fysiologische capaciteiten worden talentidentificatieprogramma’s het 

best afgenomen bij jonge atleten. Bij talentidentificatie tijdens de puberteit moet bij de 

analyse van de resultaten rekening gehouden worden met de groei en 

maturiteitsverandering van de atleet. De mate van maturiteit is van invloed op de 

prestatiekenmerken. Hoe verder de atleet in zijn ontwikkeling staat, hoe meer 

voordelen dit biedt voor de sportprestaties. (Malina M., 2011) 

 

III. Volleybal is een sport met open vaardigheden. Dit wil zeggen dat de vaardigheden 

uitgevoerd worden in een omgeving waar de condities steeds veranderen. Hierdoor moet 

de atleet zijn bewegingen aanpassen om te anticiperen op een veranderende omgeving. Bij 

gesloten vaardigheden is er echter geen veranderende omgeving maar een stabiele 

omgeving waardoor de atleet zelf kan kiezen wanneer de taak wordt ingezet. De condities 

blijven steeds hetzelfde tussen verschillende uitvoeringen. Bij volleybal moet er rekening 

worden gehouden met een extra dimensie, dit moet men ook in rekening brengen bij TID. 

 

IV. Bij onderzoek naar talentidentificatie gebeurt weinig longitudinaal onderzoek. Hierdoor is 

de toetsing naar de predictieve sterkte van modellen beperkt en kan men moeilijk op lange 

termijn voorspellingen maken.  
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HOOFDSTUK 2: VOLLEYBALSPECIFIEK 

2.1 ANTROPOMETRISCHE KENMERKEN 

 

Lichaamslengte heeft een positieve invloed op de grootte van alle lichaamssegmenten en op 

zijn beurt op de atletische prestaties. Reikhoogte en lichaamsgewicht zijn sterk gecorreleerd 

aan lichaamslengte. Er is een significante relatie tussen spelniveau, lichaamslengte en 

reikhoogte. De Australische nationale Junioren zijn significant groter en hebben een grotere 

reikhoogte dan sub-elite en beginnende volleybalspelers. (Gabbett T. et al, 2007) De scores 

bij de jongens liggen bovendien significant hoger dan bij de meisjes.  

Aan de hand van een huidplooimeting kan een inschatting gemaakt worden van de totale 

vetmassa van het lichaam. Elitespelers vertonen een lagere score op de huidplooimeting. 

(Gabbett T. et al, 2007) 

In een studie waar Malousaris het somatotype van volleybalspeelsters beschrijft worden 

dezelfde resultaten gevonden. Het somatotype geeft een beschrijvend beeld van de 

antropometrische kenmerken van de atleet. Het beschrijft namelijk de hoeveelheid vet, de 

musculoskeletale robuustheid en lineariteit van een persoon. Meisjes van de A1 divisie zijn 

significant groter, slanker, vertonen meer vetvrije massa en zijn meer ectomorf dan de 

volleybalspeelsters van de A2 divisie. Er is een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. 

Meisjes neigen meer naar het endomorf en minder naar het mesomorf zoals bij de jongens. 

Dit komt doordat ze meer onderhuids vet hebben en minder ontwikkelde spieren. (Malousaris 

G. et al, 2008)  

2.2 FYSIEKE KENMERKEN 

 

Volleybal is een intermittente sport, die frequent gekenmerkt wordt door korte, hoge 

intensieve bewegingen met daartussen onderbrekingen van laag intensieve bewegingen en 

rustperiodes (Barnes L. et al, 2008) Hierdoor moet de atleet heel wat fysieke eigenschappen 

bezitten. Sprongkracht en snelheid bij korte bewegingen zijn de twee belangrijkste fysieke 

talentkenmerken van een volleybalspeler. Maar ook door de variaties van springen en korte, 

snelle, hoog intensieve bewegingen op het plein wordt van de atleet verwacht een goed 

ontwikkeld aerobe en anaerobe alactisch energiesysteem te bezitten. Dit aangezien de 

gemiddelde duur van een wedstrijd +/- 90 minuten omvat (Gabbett T.et al, 2006). 
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2.2.1 SNELHEID 

Voor een volleybalspeler is het vermogen om een hoge snelheid te ontwikkelen belangrijk. Zo 

moet de atleet zich snel kunnen positioneren op het terrein om daar een pas te ontvangen of 

een aanval in te zetten. Wanneer de atleet zich niet snel genoeg verplaatst zal de aanval 

hoogstwaarschijnlijk mislukken of niet effectief zijn. Ook i.f.v. het uitvoeren van een blok is 

snelheid een belangrijke fysieke factor. Voor het uitvoeren van een goed blok moet de atleet 

op een korte tijd een snelle richtingsverandering maken naar de juiste plaats waar de aanval 

van de tegenstander plaats vindt.  Naast deze versnellingen en richtingsveranderingen is het 

aspect reactiesnelheid zeker ook niet onmisbaar. Het snel anticiperen op het terrein zal 

immers nodig zijn om een verdediging/receptie van de bal uit te voeren bij respectievelijk een 

aanvalspoging of opslag van tegenstander. (Gabbett T. et al, 2006; 2008)  

2.2.2 KRACHT 

 Sprongkracht: 

Door de hoog intensieve bewegingen tijdens een match zijn de spelers verwikkeld in 

offensieve en defensieve sprongactiviteiten (spike jumps waarbij zich horizontale verplaatsing 

voordoet en counter movement jumps zonder verplaatsing). Hierdoor is bij de atleet het 

vermogen om een hoge spierkracht te genereren zowel in het bovenlichaam als in het 

onderlichaam belangrijk. De bovenlichaamspierkracht is belangrijk voor het aanvallen en het 

serveren van de bal. De onderlichaamspierkracht staat dan weer in voor allerlei sprongtaken, 

blokken en aanvallen. Deze taken komen vaak voor in een wedstrijd waardoor deze kracht een 

belangrijke indicator is voor de prestatie van de speler. (Gabbett T. et al, 2006; 2008) 

(Sheppard J. et al, 2008) 

 Rompstabiliteit 

De spieren in de romp en het bekken zijn verantwoordelijk voor de rugstabiliteit. Tevens zorgt 

het ook voor een overdracht van energie van de romp naar de ledematen tijdens verschillende 

sportactiviteiten. (Kibler B. et al., 2006) Bij volleybal wordt opgemerkt dat de aanvallers 

sterke buikspieren bezitten. Dit zorgt voor een grote overdracht van energie naar de schouder 

om een grotere slagkracht te kunnen produceren. Om de extreme krachten op de 

ruggenwervels tijdens aanval en opslag te kunnen compenseren is een goede rompstabiliteit 

noodzakelijk. Het trainen van de buik- en rugspieren is dus belangrijk om kwetsuren te 

voorkomen. (Smith C. et al, 2008) 
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 HGR 

Een specifieke graad van handknijpkracht is belangrijk bij verschillende balsporten zoals 

tennis, handbal, basketbal en volleybal om succesvol te zijn. Goed ontwikkelde 

handknijpkracht draagt bij tot de preventie van elleboogblessures. Als de elleboogflexoren, 

zoals de biceps en de brachialis, sterker ontwikkeld zijn dan de voorarmspieren is de kans 

groter dat een letsel optreed ter hoogte van de elleboog. Een goede handknijpkracht speelt een 

belangrijke rol in de preventie van letsels en de algemene sterkte ontwikkeling van de atleet. 

De handknijpkracht meet de maximale kracht van alle vingergewrichten bij het buigen die een 

persoon kan uitoefenen onder normale biokinetische omstandigheden. Het is een 

fysiologische variabele die gecorreleerd is aan geslacht, leeftijd, lichaamsgrootte en –gewicht, 

en handlengte. (Shyamal K. et al., 2011) 

 

 Aerobe en anaerobe uithouding  

De gemiddelde duur van een volleybalwedstrijd is +/- 90 min. Er wordt van de atleet vereist 

een goed ontwikkeld aerobe en anaerobe alactisch energiesysteem te bezitten. Tijdens een 

volleybalwedstrijd worden vooral de creatine-fosfaat en glycolytische energiesystemen 

aangesproken. Het creatine-fosfaat systeem heeft een groot vermogen waardoor er snel veel 

ATP vrijkomt die nodig is om explosief te bewegen. De capaciteit daarentegen is zeer klein 

aangezien ATP snel opgebruikt wordt. Dit zorgt ervoor dat de maximale inspanningen van 

korte duur zijn. Het herstel van creatine-fosfaat duurt ongeveer 2 minuten. Aangezien de 

rustperiodes tijdens een wedstrijd van korte duur zijn zal het glycolytische systeem ook 

aangesproken worden. Maar niet te vergeten, het oxidatieve energiesysteem moet ook goed 

ontwikkeld zijn, dit door de gemiddelde duur van de match en de slechts korte rustperiodes. 

De maximale zuurstofopname (VO2max) is een goede marker voor het bepalen van de 

cardiovasculaire fitheid van de atleet. Het onderzoek naar de VO2max van een atleet levert de 

gegevens over de gezondheid van de spelers, planning en follow-up van trainingseffecten. 

Deze gegevens zijn zeer bruikbaar voor een vroege talentdetectie. Om deze redenen, is de 

toename van de VO2max waarden als indicatoren van fysieke mogelijkheden van de sporters 

onmisbaar voor het bereiken van topprestaties. (Rankovic G. et al, 2010) 
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Volleybal wordt volgens Hespanhol et al. (2007) gekenmerkt door bewegingen met een 

explosief karakter. De beoordeling van het uithoudingsvermogen is daardoor geassocieerd 

met verschillende prestaties en acties van verticale sprongen. Voor het meten van de 

cardiovasculaire fitheid bij jongeren wordt de 20 m shuttle run test(SRT) gebruikt. Léger LA. 

et al, (1988) ontwikkelde een aantal vergelijkingen waarmee correct de VO2max kan geschat 

worden van de atleet, dit aan de hand van de maximale snelheid tijdens de 20m SRT. De 

gemiddelde VO2max scores van topsporters volleybal liggen rond de 50-60 ml/ (kg . min) 

voor de mannen en 40-50 ml/(kg . min) voor de vrouwen. (Conlee R.K. et al, 1982) Bij 

beginnende volleybalspelers ligt de gemiddelde VO2max veel lager.  

 

2.3 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

Op het terrein bij volleybal komen er heel wat variaties voor van springen en korte, snelle, 

hoog intensieve bewegingen. Daarom wordt van de atleet niet alleen verwacht een goed 

ontwikkeld aerobe en anaerobe alactisch energiesysteem te hebben maar ook een goed 

ontwikkeld neuromusculair systeem. Elke spier in het lichaam wordt geregeld door het 

zenuwstelsel. Deze bevat drie verschillende neuronen. Eén van deze neuronen zijn 

motorneuronen, zij zorgen voor de contractie van de skeletspieren. Eén enkele motorneuron 

vormt samen met alle spiercellen een motorunit. Wanneer nu één van de neuronen in de 

motorunit geprikkeld wordt, resulteert dit in een gelijktijdige contractie van alle spiercellen in 

die bepaalde motorunit.  Een goed neuromusculair systeem is dus belangrijk bij een speler om 

de vaardigheden bij volleybal correct te kunnen uitvoeren. (Gabbett T., 2006) 

Wanneer men succes gaat voorspellen bij een volleyballer zijn niet alleen de fysieke en 

antropometrische kenmerken belangrijk ook met de motorische kenmerken moet er rekening 

gehouden worden. (Gabbett T. et al. 2007) 

Een belangrijk motorisch kenmerk dat we terug vinden bij volleybalspelers is wendbaarheid. 
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 Wendbaarheid  

De wendbaarheid is de mogelijkheid om het lichaam snel en accuraat van richting te 

veranderen in reactie op een stimulus. Het is een belangrijke eigenschap die vereist wordt bij 

explosieve sporten, waaronder volleybal. Door de snelle en onverwachte situaties van waar de 

bal juist kan komen, heeft de speler het vermogen nodig om zo snel mogelijk van richting te 

veranderen. Bij deze eigenschap moet er gelet worden op zo weinig mogelijk verlies van 

controle en gemiddelde snelheid van het lichaam. Hoe wendbaarheid juist getraind en getest 

moet worden is nog niet helemaal duidelijk. Zo ontdekte Young et al, (2002) wel dat de 

reactieve kracht, gemeten door de drop jump, een belangrijke factor is voor laterale 

snelheidsverandering van richting. Dit zou komen door gelijkaardige push-off acties. Maar bij 

de prestatie van wendbaarheid moet ook rekening worden gehouden met technische en 

perceptuele eigenschappen van de speler. Daarom suggereerden Young et al, (2002) dat 

wendbaarheid kan verdeeld worden in 2 componenten: 

° perceptuele en besluitvormende factoren 

° prestaties factoren (de snelheid van verandering van richting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A.3: Het theoretisch model met de belangrijkste factoren van wendbaarheid. 

 

Volgens Young et al (2002) zouden er meer prestatiefactoren zijn die helpen bij het juist 

definiëren van wendbaarheid dan de perceptuele en besluitvormende factoren. Echter kunnen 

we deze andere componenten niet uitsluiten bij het testen van wendbaarheid en moeten ze 

altijd in rekening gebracht worden. 
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HOOFDSTUK 3: OVERZICHT LITERATUURONDERZOEK 

3.1 JONGENS 

Tabel A.1 Overzicht literatuuronderzoek bij jongens 

 

1*: Gualdi-Russo E. et al, 2001 

2*: Shepard J. et al, 2009 

3*: Marques M. et al, 2009 

4*: Marques M. et al, 2009 

TSV*: selectiecriteria topsportschool, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Positie Niveau Leeftijd LL(cm) LG(kg) Spikejump(cm) Gooiafstand(m) 

1*  elite 24,7 192,4 87,8   

        

2* midden elite  203,1 96,3 343,2  

 spelverdeler   192,9 84,6 328,1  

 aanvaller   197,8 91,1 341,3  

        

3* midden elite 25,7 203 100,3  11,53 

 opposite  28,7 200 101  12,5 

 receptiehoek  27,6 191 92,7  12,19 

 spelverdeler  27,7 190 86  11,33 

 libero  25,3 182 81,7  10,88 

        

4*  elite 24,6 190 93,4   

        

TSV* receptiehoek   194  334  

 midden   202  335  

 opposite   198  338  

 spelverdeler   193  326  

 libero   187  313  
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3.2 MEISJES 

Tabel A.2 Overzicht literatuuronderzoek bij de meisjes 

Artikel Positie Niveau Leeftijd LL(cm) LG(kg) BMI Spikejump(cm) 

1*  divA1&A2 23,8 177,1 69,5 22,1  

 RH   176,5 70,5 22,2  

 midden   180,4 72,4 22,2  

 opposite   181,2 70,7 21,5  

 spelverd   174,2 66,3 22,9  

 libero   169,9 63,2 21,9  

        

2*  Elite 23,1 177,6    

        

3*    173,4 71,1   

        

4*  Elite 24,4 184 73 21,6  

 

 

       

TSV* RH   180 67,8  294 

 midden   185   300 

 opposite   189   303 

 spelverd   179   287 

 libero   168   275 

 

1*: Malousaris G. et al, 2008 

2*: Gualdi-Russo E. et al, 2001 

3*: Brack R. et al, 1983 

4*: Maly T. et al, 2009 

TSV*: selectiecriteria topsportschool, 2009 

 

 

De belangrijkste verschillen in antropometrische en fysieke kenmerken  

Een volleybalspeler wordt gekenmerkt door zijn grote lichaamslengte. Het gemiddelde van 

alle volleybalspelers uit de verschillende artikels ligt bij de vrouwen op 178,24 cm en bij de 

mannen op 194,41 cm. De lichaamslengte, reikhoogte en sprongkracht bepalen hoe hoog de 

volleybalspeler boven het net komt. Hoog boven het net komen is een voordeel bij het blok en 

de aanval. De drie verschillende aanvallers, spelverdeler en libero hebben elk een bepaald 

profiel: 
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Tabel A.3 Profiel van drie aanvallers, spelverdeler en libero 

 LL LG
(1)

 Reikhoogte Sprongkracht Bench 

press
(2)

 

Somatotype
(3)

 Gooiafstand
(4)

 

Midden Zeer 

groot 

Zeer 

groot 

Zeer groot groot Zeer 

hoog 

Endomorf-

ectomorf 

Groot 

RH groot groot Groot Zeer groot Hoog Endomorf Zeer groot 

Opposite Zeer 

groot 

Zeer 

groot 

Zeer groot groot Zeer 

hoog 

Endomorf-

ectomorf 

Zeer groot 

Spelverdeler Gem Gem Gem Gem Laag Endomorf Klein 

Libero klein klein Klein Klein Laag Mesomorf-

endomorf 

Klein 

 

(1) Lichaamslengte en lichaamsgewicht hebben een grote positieve correlatie wat we ook 

vaststellen in de tabel. De midden en de opposite zullen dan ook het zwaarste zijn en de 

libero het lichtste. 

(2) Verschillen in bench press kunnen verklaard worden door ‘geometricalscalingparadigm’: 

kracht is gerelateerd aan de spierdoorsnede. De spierdoorsnede is bovendien groter bij 

grotere lichaamslengte. Een grotere persoon presteert dus beter op krachttaken. (Marques 

M. et al, 2009) 

(3) Somatotype is sterk afhankelijk van het lichaamsgewicht, lichaamslengte, 

botontwikkeling en huidplooimetingen (cursus lichamelijke en motorische ontwikkeling 

Lenior M., 2010) 

(4) Algemeen geldt dat grotere mensen verder en sneller kunnen werpen dan kleiner mensen. 

(Van den Tillaar R. et al, 2004) 

Er kan vastgesteld worden dat heel wat factoren, die in volleybal belangrijk zijn, positief 

afhankelijk zijn van de lichaamslengte. De lichaamslengte zal dus één van de belangrijkste 

factoren zijn bij het zoeken naar volleybaltalent. 
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HOOFDSTUK 4: BEWEGINGSPECIFIEKE KENMERKEN IN VOLLEYBAL 

Bij volleybal onderscheiden we verschillende technische vaardigheden die uitgevoerd moeten 

worden door verschillende spelers. Elke volleybalspeler verplaatst zich op het terrein naar een 

specifieke positie. Verschillende eigenschappen zijn dus nodig per volleybalvaardigheid.                                  

Zo heb je een (1)aanval, (2)passen, (3)opslag, (4)receptie of verdedigen en (5)blokken. 

4.1 AANVAL 

 Doel: Aanval is één van de hoofddoelen in het volleybalspel, nl de bal aan de kant van de 

tegenstander op de grond krijgen. Het is een vaardigheid waarmee gescoord kan worden. 

Het vereist een grote kracht, snelheid en behendigheid. (Frohner B. et al, 1974) 

 Techniek: Eerst moet de aanvaller de bal, die door een pas van de spelverdeler gegeven 

wordt, juist identificeren van hoogte, snelheid en locatie. Tegelijk is het juist benaderen 

van een bepaalde hoek om de slagzone te maximaliseren nodig om deze fase correct uit te 

voeren. Bouw voldoende snelheid op en blokkeer met de laatste pas de beweging zodat de 

horizontale kracht omgezet wordt in een verticale kracht. Neem de armen mee tijdens de 

sprong, hou de elleboog gebogen en draai het bekken naar achter. Versnelde armzwaai, 

gevolgd door het punt van contact. Het contact met de bal is hoog en juist voor de 

slagschouder. (Fröhner B. et al, 1974) (Gabbett T. et al, 2006) 

4.2 PASSEN 

 Doel: De spelverdeler zorgt voor het passen van de bal na de verdediging of receptie. Hij 

zorgt ervoor dat de bal op een correcte plaats komt voor de aanvaller. Het is één van de 

belangrijkste vaardigheden op het terrein, zonder zijn meesterschap is er geen team spel 

mogelijk. (Fröhner B. et al, 1974) 

 Techniek: De beweging begint met het zich snel verplaatsen naar de juiste locatie op het 

veld om de bal te ontvangen. Voeten plaatsen zich iets breder dan schouderbreedte, knieën 

lichtjes gebogen, armen getild naar de bal en handen los. Vervolgens wijzen duimen en 

wijsvingers naar het voorhoofd en krijgen we een bovenhandse balaanraking. De handen 

omvatten de bal en de vingers zijn elastisch gespannen. De impuls vindt plaats door een 

harmonische handhaving van de benen, armen en handen naar voor in de speelrichting van 

bal. (Fröhner B. et al, 1974) (Gabbett T. et al, 2006) 
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4.3 OPSLAG 

 Doel: Met een opslag wordt de bal in het spel gebracht. De bedoeling is om direct te 

scoren of om een slechte receptie proberen af te dwingen van de tegenstander. Een 

gedisciplineerde en consistente routine is vereist bij elke opslag.  Het behoort tot een 

agressief spelvaardigheid. Er bestaan vier verschillende opslagvormen. (Fröhner B. et al, 

1974) (Gabbett T. et al, 2006) 

 Techniek: 

° Onderhandse opslag: Ga in spreidstand staan, gekruiste arm- en beencoördinatie. De 

benen zijn licht gebogen. De bal wordt in de linkerhand geplaatst (rechtshandigen) 

en de rechterarm zwaait gestrekt langs de dij naar achter. Het gewicht bevindt zich 

nu op het rechterbeen. De bal wordt opgegooid en de slagarm wordt gestrekt en snel 

naar voor gebracht. De bal wordt geraakt met een gefixeerde open hand. Het 

gewicht wordt verplaatst naar het linkerbeen. (Fröhner B. et al, 1974) 

° Floater: Ga in spreidstand staan, gekruiste arm- en beencoördinatie. Hou de bal in de 

linkerhand voor het lichaam (rechtshandigen), voeten op schouderbreedte. Gooi de 

bal op zonder draaien ter hoogte van schouder en de slagarm maakt een verkorte 

backswing zonder boogspanning. De bal wordt geraakt in het midden zodat er geen 

topspin aanwezig is en de hand gaat niet toeklappen maar opblijven tijdens het raken 

van de bal. Hierdoor zal de bal horizontaal of verticaal van zijn logische balbaan 

afwijken waardoor het ontvangen van de bal moeilijker wordt. (Fröhner B. et al, 

1974) 

° Tennisopslag: Ga in spreidstand staan, gekruiste arm- en beencoördinatie. Hou de 

bal in twee handen voor het lichaam, voeten op schouderbreedte. Gooi de bal op met 

twee handen voor en boven de schouder. De slagarm maakt een backswing met 

boogspanning en de heup draait mee naar achter. Er is een balcontact aan de 

onderkant van de bal en de hand zal over de bal doorbewegen. Zo ontstaat er topspin 

op de bal. (Fröhner B. et al, 1974) 

° Combinatie: Floater en tennisopslag kunnen ook gegeven worden in combinatie met 

een sprong. 
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4.4 RECEPTIE OF VERDEDIGING 

 Doel: Met receptie wordt de kans op scoren met een opslag van de tegenstander tegen 

gegaan. Een goede verdediging is nodig zodat de tegenpartij niet kan scoren met zijn 

aanval. Beiden vereisen een grote aandacht en concentratie. (Fröhner B. et al, 1974) 

 Techniek: Beweeg zich losjes naar de juiste plaats en hou de armen lichtjes gebogen voor 

het lichaam. Voeten plaatsen zich iets wijder dan schouders, knieën en rug lichtjes 

gebogen. Ellebogen vast en schouders voorwaarts geroteerd. Armen schuin naar de grond 

getild. Onderarmen duwen de bal weg en een actieve beenstrekking op het moment van 

spelen. (Fröhner B. et al, 1974) 

4.5 BLOKKEN 

 Doel: Het blok is de meest effectieve verdediging tegen de aanvallende slag, het is een 

oriëntatiepunt voor het gebied van defensie. Een goed middel om de aanval van de 

tegenstanders tegen te gaan is het vormen van een goede blokkering. Het kan leiden tot 

directe scoring (actief blok) of het afremmen van de aanval en zo de verdediging 

gemakkelijker te maken (passief blok). Er kan een één-twee- of drie-mans blok geplaatst 

worden door de spelers in het voorveld. (Fröhner B. et al, 1974) 

 Techniek: Neem ongeveer 50cm afstand van het net en hou de armen gebogen voor het 

lichaam met handen op schouderhoogte. Beweeg snel naar de juiste positie voor een 

effectief blok. De sprong is explosief en armen ondersteunen de beweging. De vingers zijn 

bij het uitvoeren van het blok gespreid en strekken zich uit over het net en duwen de bal 

met behulp van de polsbeweging naar beneden (drop-down beweging). Armen zijn 

gestrekt en dicht bij het lichaam boven het hoofd. (Fröhner B. et al, 1974) 

Al deze vaardigheden zijn acties die voorkomen in een variabele en onverwachte omgeving. 

Daarom wordt er bij volleybal gesproken van open vaardigheden. Deze open vaardigheden 

komen veel voor bij volleybal. Door deze open vaardigheden wordt van een speler vereist 

beslissingen te maken, te anticiperen, oplossingen te zoeken en de bal juist te leren inschatten 

op een veld tijdens de match. (Gabbett T., 2006; 2007) 
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Tabel A.4 Overzicht: vaardigheden & lichaamskarakteristieken per taak 

HOOFDSTUK 5: POSITIESPECIFIEKE TALENTKENMERKEN IN 

VOLLEYBAL 

5.1 TAKEN PER POSITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A.4 Verschillende posities op het volleybalveld 

 

Bij volleybal onderscheiden we vijf verschillende posities, nl: spelverdeler(SV), receptie-hoek   

(RH), middenaanvaller (M) , opposite (O), en libero (L). Een speler specialiseert zich in één 

specifieke positie die bepaalde taken met zich meebrengt. Deze specifieke taken worden 

vastgesteld aan de hand van een time motion analyse. Bij de time motion analyse wordt er 

gebruikt gemaakt van een digitale camera die de wedstrijd registreert. (Sheppard J. et al, 

2009) Er kan worden nagegaan hoeveel keer een speler blokt, aanvalt, een pas geeft, duikt, 

moet opslaan, verdedigt,.. Hieruit kan de belasting per speler/per positie worden geanalyseerd. 

De time motion analyse geeft de belangrijkste taken per positie weer. 

 

 Sprongkracht Slagkracht Wendbaarheid Snelheid Reactie

tijd 
LL Reikh 

Receptie   X X X   

Aanval X X  X  X X 

Blokken X  X X X X X 

Pas   X X    

Verdediging   X X X   

Opslag  X      
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 Spelverdeler:  

De spelverdeler moet een goede set-up geven naar de voor- of achterspelers. De spelverdeler 

is de link tussen enerzijds de receptie en de aanval en anderzijds tussen de verdediging en de 

aanval. Hoe preciezer de set-up hoe meer kans de aanvallers hebben om te scoren. 

° Per set zullen er ongeveer 30 tot 40 passen gegeven worden. 

° In het achterveld staat de spelverdeler eveneens in voor de verdediging en in het 

voorveld is het ook zijn taak om te helpen bij het blok. 

° Hoge snelheid, wendbaarheid, technische en organisatorische vaardigheden zijn 

belangrijk. 

° De spelverdeler verplaatst zich steeds naar positie 1 in het achterveld en positie 2 in 

het voorveld. 

 

 Receptiehoek: 

° De receptiehoek zijn belangrijkste taken zijn de hoekaanval en de receptie. 

° Technische vaardigheden en hoog springen zijn belangrijk. 

° De receptie-hoek verplaatst zich steeds naar positie 6 in het achterveld en positie 4 in 

het voorveld. 

 

 Opposite: 

° De opposite is de belangrijkste aanvaller van het team, aangezien hij zowel vooraan 

als achteraan veel set-ups krijgt. 

° In het achterveld staat de opposite ook in voor de verdediging en in het voorveld is het 

ook zijn taak om te helpen blokken. 

° De opposite staat steeds in kruis met de spelverdeler. 

° De opposite verplaatst zich steeds naar positie 1 in het achterveld en positie 2 in het 

voorveld. 

 Midden: 

° De midden staat in voor de snelle midden-aanval. 

° In het achterveld wordt de midden gewisseld met de libero. 

° In het voorveld is het ook zijn taak om te helpen blokken. Aangezien de middenman 

zowel in het midden als op de hoeken gaat blokken is hij de belangrijkste blokker van 

het team. 

° De middenman verplaatst zich steeds naar positie 3 in het voorveld. 
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 Libero: 

° De libero staat in voor de receptie en verdediging. 

° De libero vervangt de middenman wanneer deze in het achterveld komt. 

° Wanneer de spelverdeler de bal verdedigd staat de libero vaak in voor de pas. 

° De libero heeft goede technische vaardigheden, een goede strategie en goede 

reactietijd nodig. 

° De libero verplaatst zich altijd naar positie 5 in het achterveld. 

(cursus Vlaamse trainersschool volleybal) 

 

Tabel A.5 Overzicht meest voorkomende taken en posities op het terrein per spelersfunctie 

 Receptie Aanval Blokken Pas Verdediging Opslag Positie vooraan Positie achteraan 

Spelverdeler       2 1 

Receptie-Hoek       4 6 

Opposite       2 1 

Midden       3 / 

Libero       / 5 

 

  = taken die hij niet of weinig moet uitvoeren op een volleybalveld 

  = veelvoorkomende taak die hij mij uitvoeren op het volleybalveld 
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HOOFDSTUK 6: HUIDIGE TALENTIDENTIFICATIE VLAAMSE 

VOLLEYBALBOND 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A.5 Ontwikkeling van jong volleybaltalent in België. (Marc Spaenjers) 

Deze piramide geeft een mooi beeld van hoe de Vlaamse Volleybalbond (VVB) te werk gaat 

om talent te identificeren. 

I. VIS-PROJECT: 6-8 JAAR 

Dit Volleybal Is Spelen project is zeer ruim. De VVB wil jonge volleybalspelertjes van 6 tot 8 

jaar laten deelnemen aan tornooien om de sportparticipatie te verhogen. Tevens is het ook 

bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding door jeugdtrainers uit te 

nodigen op clinics. Zo ervaren ze de oefenstof en kunnen ze deze daarna op een juiste manier 

aan de volleybalspelertjes meegeven.  

 

II. VOLTIS-PROJECT 

Bij het 'Volleybal Talent Identificatie Systeem' gaan we een stap verder om talent bij spelers 

tussen 8 en 14 jaar op te sporen. Het heeft als doel om de jeugdcompetitie meer de 

optimaliseren en om jeugdig talent te detecteren. Bovendien kan men door deze testdagen een 

grote provinciale en Vlaamse database aanmaken van alle volleybal spelende kinderen. Op de 

testdagen worden een reeks fysieke en antropometrische testen (goedgekeurd door VVB, 

BLOSO, BOIC en ministerie van Sport) afgenomen. Er wordt niet getest op technische 

vaardigheden, maar enkel op lichamelijke kwaliteiten zoals sprongkracht, lengte, snelheid, 

enz. Op basis van de uitslag van deze testen kan je mogelijk opgeroepen worden voor de 

provinciale of Vlaamse jeugdselectie.  
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III. VOLLEYBALSCHOOL 2DE EN 3DE GRAAD: 14-18 JAAR 

De leerlingen worden geselecteerd uit de provinciale en landelijke jeugdselecties. De 

doorslaggevende elementen bij de selectie zijn lengte en sprongkracht aangezien dit twee zeer 

belangrijke parameters zijn. In tweede instantie wordt rekening gehouden met techniek en 

motivatie. Het doel van de volleybalschool is om de ontwikkeling van talentvolle jongeren te 

bevorderen binnen een professionele topsportomgeving zodat ze later kunnen doorstoten naar 

Belgische of Europese top. 

 

IV. BE GOLD BOYS EN GIRLS 

Dit project is een overkoepelend project van het BOIC, de Franse gemeenschap via ADEPS, 

de Vlaamse gemeenschap via BLOSO, de Duitstalige gemeenschap en de overheid via de 

steun van de Nationale Loterij.  Dit project zorgt ervoor dat talentvolle jongeren samen in 

bestaande competities kunnen spelen. Zo zijn er binnen de volleybalschool twee jongens en 

twee meisjesteams die in de bestaande volleybalcompetities zijn ingeschreven. Bij de jongens 

speelt één team in tweede divisie en hun tweede team in de liga B. De meisjes zijn 

geklasseerd in nationaal en tweede divisie. 
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HOOFDSTUK 7: ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESEN 

De eerste onderzoeksvraag in dit werk is na te gaan of men op basis van generieke 

antropometrische, fysieke en motorische tests een onderscheid kan maken tussen jonge 

geïdentificeerde topsportvolleybalspelers en andere geïdentificeerde topsporters. Deze 

onderzoeksvraag vertaalt zich in de hypothese specifiek dat jonge volleybalspelers zich zowel 

op vlak van antropometrie (vooral grotere lichaamslengte), fysiek (in hoofdzaak een betere 

sprongkracht), en motoriek (hoge wendbaarheid) zullen onderscheiden van andere jonge 

topsporters. Een tweede hypothese hierbinnen is dat de combinatie van antropometrische, 

fysieke en motorische bouwstenen samen, een sterker onderscheid kan maken tussen jonge 

geïdentificeerde topsportvolleybalspelers en andere geïdentificeerde topsporters dan de aparte 

clusters. 

 

De tweede onderzoeksvraag gaat na of de aanvallers van de niet-aanvallers bij jonge 

geïdentificeerde topsportvolleybalspelers kunnen onderscheiden worden op basis van de 

discriminerende testen uit de eerste onderzoeksvraag. Daarbij is de hypothese dat 

antropometrische, fysieke, en motorische kenmerken verschillen tussen spelers die in 

verschillende spelposities gespecialiseerd zijn volgens onderstaande tabel:  

 

Tabel A.6 Overzicht lichaamslengte, lichaamsgewicht, reikhoogte en sprongkracht bij de verschillende 

spelposities 

 

 

 

 

 

 

 

 Lichaamslengte Lichaamsgewicht Reikhoogte Sprongkracht 

Receptiehoek Groot Groot Groot Zeer groot 

Midden Zeer groot Zeer groot Zeer groot Groot 

Opposite Zeer groot Zeer groot Zeer groot Groot 

Spelverdeler Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

Libero Klein Klein Klein Klein 
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B. METHODIEK 

HOOFDSTUK 1: POPULATIE EN PROCEDURE 

Er wordt een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd. 

De verwerking wordt uitgevoerd op twee verschillende databestanden.  

1.1  DATABESTAND GEÏDENTIFICEERDE TOPSPORTTALENTEN 

De tests in de topsportscholen werden elk jaar in de periode februari tot april afgenomen van 

2008 tot 2011. De volledige generieke testbatterij werd binnen alle topsportscholen 

afgenomen door personeel van de Ugent in functie van het Vlaams Sport Kompas. De ESR 

werd pas afgenomen bij het tweede meetmoment waardoor er voor deze test minder data 

aanwezig was.  

 

Tabel B.1 Overzicht databestand geïdentificeerde topsporttalenten 

Groep Geslacht Aantal Leeftijd(jaar) LL (cm) LG (kg) 

 Gem SD Gem SD Gem SD 

Volleybalspelers  Jongens 46 15,88 1,42 188,07 7,05 74,6 10,19 

Volleybalspelers  Meisjes 31 15,69 1,52 178,55 7,194 66,18 7,29 

Niet-volleybalspelers  Jongens 845 15,29 1,88 171,25 12,89 59,44 13,17 

Niet-volleybalspelers Meisjes 344 14,92 1,81 163,26 10,39 52,55 11,19 

 

1.2  DATABESTAND GEÏDENTIFICEERDE VOLLEYBALTALENTEN 

Alle leerlingen van de topsportschool werden getest op 14 februari 2011 en op 3 oktober 

2011. Er werden 46 jongens en 35 meisjes getest. Deze leerlingen zijn tussen de 13 en 19 jaar 

oud en zitten in de 2de of 3de graad van de topsportschool. Zowel de jongens als de meisjes 

zijn gesplitst in twee teams die in de Belgische competitie zijn ingeschreven. Bij de jongens 

speelt één team in tweede divisie en hun tweede team in de liga B. De meisjes zijn 

geklasseerd in nationaal en tweede divisie. 

In het databastand waren er een aantal drop-outs. Sommige atleten die al geblesseerd waren  

mochten de ene test wel meedoen en de andere niet. Anderen kregen pijn tijdens de eerste 

testen en besloten niet meer deel te nemen aan de volgende testen. Aantal drop – out was per 

test verschillend.   
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Tabel: B.2 Overzicht databestand geïdentificeerde volleybaltalenten 

 Aantal Gemiddelde 

leeftijd (jaar) 

Gemiddelde LL 

(cm) 

Aanvallers 31 15,99 193,98 

Niet-aanvallers 14 16,84 186,4 

 

HOOFDSTUK 2: TESTBESCHRIJVING  

De analyses werden uitgevoerd op twee verschillende databestanden. Er is één generieke 

testbatterij met antropometrische, fysieke en motorische tests die is toegepast op 18 

verschillende Vlaamse topsportscholen. Een tweede databestand is bekomen door volleybal-

specifieke tests af te nemen in de topsportschool volleybal te Vilvoorde. De uitgebreide 

beschrijving van de gebruikte tests worden in bijlage geplaatst. 

 

2.1 GENERIEKE TESTBATTERIJ 

Tabel B.3 Overzicht van de antropometrische, fysieke en motorische tests van de generieke testbatterij 

afgenomen bij 18 verschillende Vlaamse Topsportscholen 

Test Meten van Meetinstrument 

2.1.1 Antropometrische tests 

Lichaamslengte Lichaamslengte Harpenden Portable Stadiometer 

Lichaamsgewicht Gewicht Tanita weegschaal 

Vetpercentage Vetpercentage Tanita weegschaal 

Body Mass Index BMI Formule:  

BMI= 
                (  )

(               ( ))
  

Schouderlenigheid Schouderlenigheid Lintmeter 

2.1.2 Fysieke testen 

Sit and reach Lenigheid romp en 

hamstrings 

Testkist met liniaal 

Staande Vertesprong Explosieve kracht Blauwe mat met witte lijnen om 

de 5 cm 
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Uithouding Shuttle Test Aeroob 

uithoudingsvermogen 

Léger test 

Handknijpkracht Statische kracht  Handdynamometer 

Sprint 5 meter Versnelling Microgate Self-Timing system 

Sprint 18 meter Versnelling Microgate Self-Timing system 

Countermovement jump  Excentrisch-

concentrische kracht 

van de benen 

Optojump 

Sit Ups BOT Rompkracht 

uithouding 

Chronometer 

Knee Push Ups BOT Rompkracht 

Uithouding 

Chronometer 

2.1.3 Motorische testen 

Rugwaarts balanceren op 

evenwichtsbalken 

Grootmotrische 

coördinatie  

(evenwicht) 

Evenwichtsbalken ( 6 cm, 4,5 

cm, 3cm) 

Zijdelings verplaatsen via twee 

plankjes 

Grootmotrische 

coördinatie  

 

Twee plankjes 

Zijwaarts springen over balkje Grootmotrische 

coördinatie 

Matje met balkje in het midden 

Shuttlewerpen Grootmotrische 

coördinatie werpen 

Shuttle + mat met cijfers 

Dribbeltest handen Grootmotrische 

coördinatie 

balvaardigheid 

Mat + kegels+ chronometer 

Dribbeltest voeten Grootmotorische 

coördinatie-

balvaardigheid 

Mat + kegels+ chronometer 

Dribbeltest zonder bal Grootmotorische 

coördinatie-

balvaardigheid 

Mat + kegels+ chronometer 
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2.2 VOLLEYBAL-SPECIFIEKE TESTBATTERIJ 

Tabel B.4 Overzicht van de volleybal-specifieke tests afgenomen bij de Vlaamse Volleybalschool. 

Test Meten van Meetinstrument 

Reikhoogte  2 handen Reikhoogte Lintmeter  

Reikhoogte  1 hand Reikhoogte Lintmeter 

Reikhoogte 2 armen op tenen Reikhoogte Lintmeter 

Aanvalssprong latjes Hoogte aanvalssprong  Spronghoogtemeter 

Bloksprong Hoogte Bloksprong  Spronghoogtemeter 

Medicinebalwerpen Explosieve kracht 

(bovenste ledematen) 

Medicinebal  

Sprint 3 x 6 meter  Versnelling Microgate Self-Timing 

system 

Zandlopertest Wenbaarheid Microgate Self-Timing 

system+ kegels 

Sprong 15 sec 

(hoogteverlies%) 

Hoogteverlies sprong Optojump 

HOOFDSTUK 3: DATA-ANALYSE 

De verwerking van de data gebeurde met het statistische programma SPSS 19.  

3.1  BEWERKINGEN UITGEVOERD OP RUWE DATA 

Om de specifieke talentkenmerken van volleybalspelers te detecteren wordt er gebruik 

gemaakt van quotiëntscores. Er wordt gewerkt met quotiëntscores aangezien er te weinig 

gegevens beschikbaar zijn om de volleybalspelers per leeftijd en per geslacht te gaan indelen. 

Via quotiëntscores wordt de leeftijd geneutraliseerd. Het gemiddelde van één kenmerk van 

alle geïdentificeerde topsporters wordt omgezet naar 100. Eén standaarddeviatie beter dan het 

gemiddelde komt overeen met een Qscore van 115. De bekomen quotiëntscores maken het 

mogelijk om te vergelijken hoever een sportbeoefenaar verwijderd is van de gemiddelde 

scores behaald door de elite-sporters die deelnamen aan de 0-meting. (de basisformule is 

Qscore = 100 + (((persoonlijke score – gemiddelde score in de leeftijdscategorie) / 

standaarddeviatie in de leeftijdscategorie)) * 15). 
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3.2  STATISTISCHE ANALYSES 

Deze resultaten van deze masterproef zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken. In hoofdstuk 

1 worden de volleybalspelers vergeleken met alle andere geïdentificeerde topsportatleten aan 

de hand van de generieke testbatterij. In hoofdstuk 2 wordt nagegaan of er positiespecifieke 

verschillen zijn bij de volleybalspelers aan de hand van de volleybalspecifieke en generieke 

testbatterij. 

 

3.2.1 VOLLEYBALSPECIFIEK 

In het eerste deel van de resultaten worden zowel analyses uitgevoerd voor de jongens als 

voor de meisjes. Er wordt gestart met beschrijvende statistiek om een globaal overzicht te 

krijgen van het databestand. De analyse gebaseerd op beschrijvende statistieken geeft reeds 

een eerste tendens weer van mogelijke talentkenmerken in volleybal. De quotiëntscores die 

meer dan een halve standaarddeviatie afwijken van de gemiddelde scores van alle 

geïdentificeerde topsportleerlingen werden in de tabel C1 en tabel C2 ingekleurd.  

 

Om dieper in te gaan op de gegevens worden daarna discriminantanalyses uitgevoerd. Het is 

een analyse waarbij men het verschil tussen groepen bestudeerd met behulp van een aantal 

metingen. Specifiek gaan we de volleybalspelers onderscheiden van alle andere 

geïdentificeerde topsporttalenten. Door deze analyse weten we welke talentkenmerken 

specifiek zijn voor volleybalspelers. De volledige testbatterij wordt geanalyseerd in drie 

delen. Er wordt gestart met een analyse van de antropometrische tests. Deze zijn 

lichaamslengte, lichaamsgewicht, BMI en vetpercentage. De armspan wordt niet opgenomen 

in de analyse aangezien de volleybalspelers hier geen resultaten voor hebben. Als tweede 

worden de fysieke tests onderzocht. Deze zijn Knee push-up (KnPUBOT), sit ups (SUPBOT), 

handknijpkracht (HGR), vertesprong (SBJ), Counter Movement Jump (CMJ), sprint 30m, 

sprint 5m, sitandreach (SAR), uithouding shuttle run (ESR), snelheid shuttle run (SHR) en 

schouderlenigheid. Als derde component zijn er de motorische tests: dribbelen met de handen, 

dribbelen met de voeten, dribbelen zonder handen, KTK dynamische balanceren, KTK 

verplaatsen plankjes, KTK springen balkjes en shuttle werpen. Uit deze drie analyses worden 

vervolgens de tests gehaald die discriminerend zijn om volleybalspelers te onderscheiden van 

de geïdentificeerde topsporttalenten. Deze discriminerende tests worden geanalyseerd in de 

globale discriminantanalyse. Als laatste stap worden enkel de discriminerende tests die een 

positieve invloed hebben bekeken. Er kan echter geen talent geïdentificeerd worden op tests 

waar volleybalspelers lager scoren dan de anderen.   
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3.2.2 POSITIESPECIFIEK 

In dit hoofdstuk worden enkel de gegevens van de jongens verwerkt aangezien de data van de 

meisjes te beperkt is. Aan de hand van t-tests wordt het verschil nagegaan tussen aanvallers en 

niet-aanvallers. Via variantieanalyse wordt daarna gekeken of er binnen de groep aanvallers 

verschillen zijn tussen de opposite, de midden en de receptiehoek. Om te weten of er op basis 

van de vier discriminerende tests uit hoofdstuk 1 een voorspelling kan gemaakt worden of 

deze volleybalspeler een aanvaller is of niet werd er nog een discriminantanalyse uitgevoerd. 

3.3 SIGNIFICANTIEDREMPEL 

De resultaten worden als significant beschouwd wanneer p>0.05. Er is een trend tot 

significantie bij een p-waarde tussen 0.1 en 0.05. 
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C. RESULTATEN 

HOOFDSTUK 1: VOLLEYBALSPECIFIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C: Overzicht volleybal-specifieke resultaten 

1.1  VERGELIJKING VAN DE VOLLEYBALSPELERS T.O.V. DE GEHELE 

TOPSPORTPOPULATIE VIA BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

1.1.1  JONGENS 

Om de specifieke talentkenmerken van volleybalspelers te detecteren maken we gebruik van 

quotiëntscores. Het gemiddelde van één kenmerk van alle topsporters wordt omgezet naar 

100. Eén standaarddeviatie beter dan het gemiddelde komt overeen met een Qscore van 115. 

De bekomen quotiëntscores maken het mogelijk om te vergelijken in hoever een 

sportbeoefenaar verwijderd is van de gemiddelde scores behaald door de geïdentificeerde 

topsporttalenten die deelnamen aan de 0-meting. (de basisformule is Qscore = 100 + 

(((persoonlijke score – gemiddelde score in de leeftijdscategorie) / standaarddeviatie in de 

leeftijdscategorie)) * 15). 

1.VOLLEYBALSPECIFIEK 

a) Beschrijvende statistiek 

Jongens 

Meisjes 

Correlaties 

b) Discriminant-analyse 

Jongens 

Antropometrische 
tests 

Fysieke tests 

Motorische 
tests 

Globale 
analyse 

Globale analyse 
(positieve tests) 

Meisjes 

Antropometrische 
tests 

Fysieke tests 

Motorische 
tests 

Globale 
analyse 

Globale analyse 
(positieve tests) 
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Tabel C. 1: Quotiëntscores en z-scores van de volleybalpopulatie t.o.v. de 0-meting in de topsportscholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 MEISJES 

Tabel C.2 : Quotiëntscores en z-scores van de volleybalpopulatie t.o.v. de 0-meting in de topsportscholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

De analyse gebaseerd op beschrijvende statistieken geeft reeds een eerste tendens weer van 

mogelijke talentkenmerken in volleybal. De quotiëntscores die meer dan een halve 

standaarddeviatie (SD=15) afwijken van de gemiddelde scores van de topsportleerlingen 

werden in de bovenstaande tabel ingekleurd. Groen betekent een score boven 107,5 en rood 

een score lager dan 92,5.  

1.2 VERGELIJKING VAN DE VOLLEYBALSPELERS T.O.V. DE GEHELE 

TOPSPORTPOPULATIE VIA DISCRIMINANTANALYSES 

1.2.1 JONGENS  

Om na te gaan welke talentkenmerken volleybal-specifiek zijn, werden verschillende 

discriminantanalyses uitgevoerd. In eerste instantie werden drie stapsgewijze analyses 

uitgevoerd (voor de generieke antropometrische, fysieke en motorische talentkenmerken) om 

de significante variabelen aan te duiden.  

Vervolgens werden de weerhouden significante variabelen opgenomen in een globale 

discriminantanalyse om na te gaan hoeveel % volleybalspelers en niet-volleybalspelers 

correct geplaats werden op basis van deze variabelen. 

De analyse is gebeurd aan de hand van 891 geteste mannelijke geïdentificeerde 

topsportatleten uit diverse sporten. In deze grote groep zitten 46 mannelijke geïdentificeerde 

topsportatleten volleybal. 

1.2.1.1 ANTROPOMETRIE 

Als eerste stap wordt gekeken of de volleybalspelers op basis van de antropometrische tests 

LL, LG, BMI en VET% onderscheiden kunnen worden van de andere geïdentificeerde 

topsportatleten. 

 

Tabel C.3: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de significante antropometrische tests tussen 

volleybalspelers en niet-volleybalspelers. 

 

 

 

 

** p<0,01  *p<0,05 
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De discriminantanalyse wordt uitgevoerd op de drie significante tests. Later wordt de analyse 

uitgewerkt met enkel LL aangezien LG en BMI aan deze factor gecorreleerd zijn. Bij het 

vergelijken van deze twee analyses wordt duidelijk dat het hoogste percentage 

volleybalspelers in de juiste groep geplaatst wordt (91,3%) bij de analyse met enkel LL.  

 

Tabel C.4: De discriminerende test LL tussen volleybalspelers en niet-volleybalspelers 

 

*      percentage juist geplaatsten (N/Ntot) 

X     de gemiddelde score van de volleybalspelers is groter (+) of kleiner (-) dan die van de niet-volleybalspelers. 
1/5

    aantal en % juist geplaatste niet-volleybalspelers   
2/6

    aantal en % vals positieven 
3/7

    aantal en % vals negatieven 
4/8

    aantal en % juist geplaatste volleybalspelers 

 

 

Figuur C.1: Vergelijking van de score van de discriminerende test LL tussen de geïdentificeerde topsporters. 

 

Gymfed=Gymfed, KBVB=Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw, VAL= Vlaamse Atletiekliga vzw, VBL= 

Vlaamse Badmintonliga vzw, VBBL= Vlaamse Basketballiga vzw, VHV= Vlaamse Handbal Vereniging, 

VJF=Vlaamse Judofederatie, VKB= Vlaamse Kunstschaatsenbond vzw, VSB= Vlaamse Schermbond vzw, 

VSSF=Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw, VTB= Vlaamse Taekwondo Bond vzw, VTTL=Vlaamse 

Tafeltennisliga vzw, VTV=Vlaamse Tennisvereniging vzw, VTDL=Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw, 

VVG=Vlaamse Vereniging voor Golf vzw, Volleybal=Vlaamse Volleybalbond vzw, VZF=Vlaamse 

Zwemfederatie vzw, WBV=Wielerbond Vlaanderen vzw 
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1.2.1.2 FYSIEK 

Als tweede stap wordt nagegaan op basis van welke fysieke tests volleybalspelers 

onderscheiden kunnen worden van de overige topsportatleten. CMJ, SBJ, SUPBOT, HGR, 

KnPUBOT,  SPRINT30M, SPRINT5M, SAR, ESR, SHR en Schouderlenigheid zijn alle 

fysieke tests die vergeleken worden. Enkel bij CMJ, SBJ, HGR, SUPBOT en KnPUBOT is er 

een significant verschil tussen de gemiddelden van de groep volleybalspelers tegenover de 

rest. 

 

Tabel C.5: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de significante fysieke tests tussen volleybalspelers en 

niet-volleybalspelers. 

 

** p<0,01  *p<0,05 

 

De variabelen die uiteindelijk worden opgenomen in de analyse zijn CMJ, KnPUBOT, 

SUPBOT en SBJ. HGR wordt niet weerhouden aangezien HGR bij volleybalspelers minder 

belangrijk is. Bovendien is HGR gecorreleerd aan LL, LG, handgrootte en lengte van de 

onderarm. Grotere mensen hebben grotere handen en bijgevolg ook een hogere score op 

HGR. (Shyamal K. et al., 2011) 

 

Tabel C.6: De discriminerende test CMJ, KnPUBOT, SUPBOT en SBJ tussen volleybalspelers en niet-

volleybalspelers 
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Figuur C.2: Vergelijking van de score van de discriminerende tests CMJ, KnPUBOT, SUPBOT en SBJ tussen de 

geïdentificeerde topsporters 

1.2.1.3 MOTORIEK 

Als laatste worden de gemiddelden van DRIBHa, DRIBVT, DRIBZB, KTKSPRBALK, 

KTKEVW, KTKPLANKJES en SHW tussen de volleybalspelers en niet-volleybalspelers met 

elkaar vergeleken. 

 

Tabel C.7: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de significante motorische tests tussen 

volleybalspelers en niet-volleybalspelers. 

 

** p<0,01  *p<0.05  °Trend tot significantie 

 

De variabele die uiteindelijk wordt opgenomen in de analyse zijn SHW, DRIBVT en 

KTKSPRBALK. KTKEVW wordt niet weerhouden aangezien dit weer gecorreleerd is aan 

lichaamslengte. Het lichaamszwaartepunt van grote mensen ligt hoger waardoor het 

moeilijker is om het evenwicht te behouden. De grootste volleybalspelers (>1SD boven 

gemiddelde: >125,48) hebben gemiddeld een motorisch quotiënt van 92,2 en de kleinste 

(>1SD onder gemiddelde:<111,5) 102,8. Dit verschil is echter niet significant (t=-1,312 en 

p=0,214). 
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Tabel C.8: De discriminerende test van SHW, DRIBVT en KTKSPRBALK tussen volleybalspelers en niet-

volleybalspelers. 

 

 

Figuur C.3: Vergelijking van de score van de discriminerende tests SHW, DRIBVT, KTKSPRBALK tussen de 

geïdentificeerde topsporters 

1.2.1.4 GLOBALE ANALYSE  

Alle discriminerende factoren uit de voorgaande analyses  (antropometrie, fysiek en motoriek) 

worden samen in één analyse geplaatst. Zo kan vastgesteld worden hoeveel procent van de 

volleybalspelers correct geplaatst wordt op basis van acht discriminerende tests en hoe groot 

de verklarende variantie is.  

Tabel C.9: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende antropometrische, fysieke en 

motorische  tests tussen volleybalspelers en niet-volleybalspelers. 

 

 

 

 

 

** p<0,01  *p<0.05  
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Tabel C.10: De discriminerende test van LL, KnPUBOT, CMJ, SUPBOT, SHW, DRIBVT en KTKSPRBALK 

tussen volleybalspelers en niet-volleybalspelers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C.4: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL, KnPUBOT, CMJ, SUPBOT, SHW, 

DRIBVT, KTKSPRBALK tussen de geïdentificeerde topsporters. 

1.2.1.5. GLOBALE ANALYSE ( ENKEL MET DE POSITIEVE PREDICTOREN) 

Het verschil tussen de volleybalspelers en de niet-volleybalspelers is het grootst met de zeven 

discriminerende antropometrische, fysieke en motorische tests. Nu wordt er enkel verder 

gewerkt met de variabelen die een positief talentkenmerk inhouden. Er kan geen talent 

geïdentificeerd worden op tests waar volleybalspelers lager scoren dan de anderen.   

 

Tabel C.11: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de positieve discriminerende antropometrische, 

fysieke en motorische  tests tussen volleybalspelers en niet-volleybalspelers. 

 

 

 

** p<0,01  *p<0.05  
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De variabele die uiteindelijk wordt opgenomen in de analyse zijn LL, CMJ, SUPBOT en 

SHW. SBJ wordt niet weerhouden aangezien dit correleert met CMJ. 

 

Tabel C.12: De discriminerende test van LL, CMJ, SUPBOT, SHW tussen volleybalspelers en niet-

volleybalspelers. 

 

 

Figuur C.5: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL, CMJ, SUPBOT en SHW tussen de 

geïdentificeerde topsporters. 

 

1.2.2. MEISJES 

Net als bij de jongens worden eerst drie stapsgewijze analyses uitgevoerd. Vervolgens worden 

de weerhouden significante variabelen opgenomen in een globale discriminantanalyse om na 

te gaan hoeveel % volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters correct geplaats werden op 

basis van deze variabelen. 

De analyse is gebeurd aan de hand van 404 geteste vrouwelijke geïdentificeerde 

topsportatletes uit diverse sporten. In deze grote groep zitten 31 vrouwelijke geïdentificeerde 

topsportvolleybalspeelsters.  
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1.2.2.1 ANTROPOMETRIE 

Als eerste stap wordt gekeken of de volleybalspeelsters op basis van de antropometrische tests 

LL, LG, BMI en VET% onderscheiden kunnen worden van de andere geïdentificeerde 

topsportatletes. 

Tabel C.13: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende antropometrische tests tussen 

volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 

 

 

** p<0,01  *p<0.05 °Trend tot significantie 

 

De discriminantanalyse wordt eerst uitgevoerd op de drie significante tests. Later wordt de 

analyse uitgewerkt met enkel LL aangezien LG en BMI aan deze factor gecorreleerd zijn. Bij 

het vergelijken van deze twee analyses wordt duidelijk dat het hoogste percentage 

volleybalspeelsters in de juiste groep geplaatst wordt (87,1%) bij de analyse met enkel LL. 

 

Tabel C.14: De discriminerende test van LL  tussen volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 

 

 

 

 
Figuur C.6: Vergelijking van de score van de discriminerende test Gestalte tussen de geïdentificeerde 

topsporters. 
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1.2.2.2 FYSIEK 

Als tweede stap wordt nagegaan op basis van welke fysieke tests volleybalspeelsters kunnen 

onderscheiden worden van de overige topsportatleten. CMJ, SBJ, SUPBOT, HGR, 

KnPUBOT,  SPRINT30M, SPRINT5M, SAR, ESR, SHR en Schouderlenigheid zijn alle 

fysieke tests die vergeleken worden. Enkel bij CMJ, SBJ, SUPBOT en KnPUBOT is er een 

significant verschil tussen de gemiddelden van de groep volleybalspeelsters tegenover de rest. 

 

Tabel C.15: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende fysieke tests tussen 

volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 

 

 

 

 

** p<0,01  *p<0.05  

 

Tabel C.16: De discriminerende test van CMJ, KnPUBOT, SBJ,  SUPBOT tussen volleybalspeelsters en niet-

volleybalspeelsters. 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze vier fysieke discriminerende factoren kan 61,3% van de volleybalspeelsters 

in de juiste groep geplaatst worden. Zowel CMJ als SUPBOT zijn twee sterke positieve 

predictoren. KnPUBOT is een significante negatieve predictor. De kans dat de atleet een 

volleybalspeelster is stijgt bij een hoge score op CMJ en SUPBOT en een lage score op 

KnPUBOT. 
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Figuur C.7: Vergelijking van de score van de discriminerende tests KnPUBOT, CMJ, SUPBOT en Sprint 5m 

tussen de geïdentificeerde topsporters. 

 

1.2.2.3 MOTORIEK 

Als laatste worden de gemiddelden van DRIBHa, DRIBVT, DRIBZB, KTKSPRBALK, 

KTKEVW, KTKPLANKJES en SHW tussen de volleybalspelers en niet-volleybalspelers met 

elkaar vergeleken. 

 

Tabel C.17: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende motorische  tests tussen 

volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 

** p<0,01  *p<0.05  °Trend tot significantie 

 

KTKEVW wordt niet weerhouden in de discriminantanalyse aangezien dit gecorreleerd is aan 

lichaamslengte.(r=-0,367 en p<0.001) Het lichaamszwaartepunt van grote mensen ligt hoger 

waardoor het moeilijker is om het evenwicht te behouden. 

De grootste volleybalspeelsters (>1SD boven gemiddelde: >128,76) hebben gemiddeld een 

motorisch quotiënt van 91,2 en de kleinste (>1SD onder gemiddelde:<112) een motorisch 

quotiënt van 105. Dit verschil is echter niet significant. (t=-1,404 en p=0,203). 
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Tabel C.18: De discriminerende test van KTKSPRBALK en SHW tussen volleybalspeelsters en niet-

volleybalspeelsters. 

 

SHW is de enige significante predictor. De kans dat men een volleybalspeler is stijgt wanneer 

er hoog gescoord wordt op shuttlewerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C.8: Vergelijking van de score van de discriminerende tests KTKSPRBALK en SHW tussen de 

geïdentificeerde topsporters. 

 

1.2.2.4 GLOBALE ANALYSE  

Alle discriminerende factoren uit de voorgaande analyses  (antropometrie, fysiek en motoriek) 

worden samen in één analyse geplaatst. Zo kan vastgesteld worden hoeveel procent van de 

volleybalspeelsters correct geplaatst wordt op basis van deze tests en hoe de groot de 

verklarende variantie is.  
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Tabel C.19: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende antropometrische, fysieke en 

motorische  tests tussen volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 

 

** p<0,01  *p<0.05 ° trend tot sign  
ns

 niet sign 

 

De variabelen die uiteindelijk worden opgenomen in de analyse zijn LL, KnuPUBOT, CMJ, 

SUPBOT, DRIBZB en SHW. Mits uitsluiten van SBJ, DRIBHa en KTKSPRBALK kan het 

hoogste percentage volleybalspelers in de juiste groep geplaatst worden. SBJ wordt niet 

weerhouden aangezien deze test sterk gecorreleerd is aan de CMJ. Tabel C.19. maakt 

duidelijk dat de gemiddelden van KTKSPRBALK  niet significant verschillen. Deze test 

wordt ook niet opgenomen in de analyse.  

 

Tabel C.20: De discriminerende test van LL, KnPUBOT, CMJ, SUPBOT, DRIBZB en SHW tussen 

volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters. 
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Figuur C.9: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL, KnPUBOT, DRIBZB, CMJ, SUPBOT en 

SHW  tussen de geïdentificeerde topsporters. 

1.2.2.5 GLOBALE ANALYSE (ENKEL MET DE POSITIEVE PREDICTOREN) 

Het verschil tussen de volleybalspeelsters en de niet-volleybalspeelsters is het grootst met de 

zes discriminerende antropometrische, fysieke en motorische tests. Nu wordt er enkel verder 

gewerkt met de variabelen die een positief talentkenmerk inhouden. Er kan geen talent 

geïdentificeerd worden op tests waar volleybalspelers lager scoren dan de anderen.   

 

Tabel C.21: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de positieve discriminerende antropometrische, 

fysieke en motorische  tests tussen volleybalspeelsters en niet-volleybalspeelsters.. 

** p<0,01   

 

Tabel C.22: De discriminerende test van LL, CMJ, SUPBOT en SHW  tussen volleybalspeelsters en niet-

volleybalspeelsters. 
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Figuur C.10: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL, SUPBOT, CMJ en  SHW  tussen de 

geïdentificeerde topsporters. 

 

Op basis van LL, CMJ, SUPBOT en SHW kan 80,6% van de volleybalspelers correct 

geclassificeerd worden.  

HOOFDSTUK 2: POSITIESPECIFIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiguurC.10:Overzicht positiespecifieke resultaten. 
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2.1 VERGELIJKING TUSSEN SPELPOSITIES VIA BESCHRIJVEND  

ONDERZOEK 

2.1.1 JONGENS 

2.1.1.1 VERGELIJKING TUSSEN AANVALLERS EN NIET-AANVALLERS 

De groep volleybalspelers wordt verdeeld in een groep aanvallers en een groep niet-

aanvallers. Deze twee groepen worden onderling vergeleken. In het databestand bevinden zich 

vooral gegevens van aanvallers. De andere groepen (spelverdelers en libero’s) worden 

samengenomen omwille van de kleine aantallen.  Via independent t-test gaan we op zoek naar 

positiespecifieke verschillen tussen aanvallers en niet-aanvallers. Dit wordt gedaan voor de 

antropometrische, fysieke en motorische tests. In tabel C.23 worden alle tests beschreven 

waarbij de gemiddelden significant van elkaar verschillen. Bij BMI, DRIBHa, DRIBVT, 

DRIBZB, ESR, KTKEVW, KTKPLANKJES, Schouderlenigheid, SHR, SHW, SPRINT30M 

en 5M, Vet%, SUPBOT, CMJ, MBW, SPRINT18M, Sprint3x6M, ZANDL is er geen 

significant verschil tussen aanvallers en niet-aanvallers. 

Tabel C.23: Vergelijking van alle significante tests tussen aanvallers en niet-aanvallers op basis van t-tests 

 

Groep 1= Aanvallers 

Groep 2= Niet-Aanvallers 

X de gemiddelde score van de aanvallers is groter (+) of kleiner (-) dan die van de niet-aanvallers. 

** p<0,01  *p<0.05 ° trend tot significantie   
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Uit tabel C.23 wordt vastgesteld dat aanvallers significant groter en leniger zijn dan niet-

aanvallers. Bovendien is ook hun sprongkracht beter ontwikkeld wat zich uit in een hogere 

score op CMJ en SBJ. 

2.1.1.2 VERGELIJKING TUSSEN OPPOSITE, RECEPTIEHOEK EN MIDDEN 

Na de vergelijking tussen de aanvallers en niet-aanvallers wordt de groep aanvallers nu verder 

opgesplitst in opposite, receptiehoek en midden. Er wordt terug via independent t-test 

nagegaan of er  positiespecifieke verschillen zijn tussen deze drie groepen. Dit wordt gedaan 

voor de antropometrische, fysieke en motorische tests. Doordat niet alle spelers aan alle tests 

hebben deelgenomen worden sommige groepen te klein om correcte conclusies te trekken. 

Daarom worden enkel de tests waarbij er voldoende proefpersonen zijn vermeld.  

Tabel C.24: Vergelijking van alle significante tests tussen receptiehoek, midden en opposite op basis van t-test. 

 

1= Opposite 

2=Receptiehoek 

3=Midden 

*p<0.05 ° trend tot significantie  
ns 

niet significant 
 

De midden is significant groter dan de receptiehoek en de opposite. De opposite scoort 

significant hoger op de SPRINT30M dan de receptiehoek. 

2.2 VERGELIJKING VAN AANVALLERS TOV NIET-AANVALLERS VIA 

DISCRIMINANTANALYSE 

2.2.1 JONGENS 

Aan de hand van de discriminerende tests LL, CMJ, SHW en SUPBOT kunnen we 

volleybalspelers onderscheiden van de andere geïdentificeerde topsportatleten. We bekijken 

nu of we aan de hand van deze vier tests ook kunnen bepalen of deze volleybalspeler een 

aanvaller is of niet. 
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Tabel C.25: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende antropometrische, fysieke en 

motorische  tests tussen aanvallers en niet-aanvallers. 

 

 

 

** p<0,01  *p<0.05  
 

Tabel C.26: De discriminerende test  LL, CMJ,  SUPBOT en SHW tussen aanvallers en niet-aanvallers. 

 

Het verschil tussen de aanvallers en de niet-aanvallers is het grootst met deze vier 

discriminerende antropometrische, fysieke en motorische tests. Nu wordt er enkel verder 

gewerkt met de variabelen die een positief talentkenmerk inhouden om de aanvallers van de 

niet-aanvallers te onderscheiden. SUPBOT wordt in de volgende analyse niet weerhouden. 
 

Tabel C.27: De discriminerende test Gestalte, CMJ en Shuttlewerpen tussen aanvallers en niet-aanvallers. 

 

 

 

 

Uit tabel C.27 wordt enkel LL beschouwd als een positieve predictor. Enkel op basis van LL 

kan men aanvallers van niet-aanvallers onderscheiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur C.11: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL, CMJ en  SHW tussen niet-aanvallers en 

aanvallers. 
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D. DISCUSSIE 

 

De Vlaamse Volleybalbond heeft reeds een uitgewerkt identificatiesysteem. Per leeftijdsgroep 

heeft men een project zoals het VIS Project, Voltisproject, Volleybalschool en Be Gold 

project.  Het uiteindelijke doel is om het volleybalniveau via talentidentificatie in Vlaanderen 

te verhogen. In de volleybalschool zijn nu de belangrijkste selectiecriteria lichaamslengte en 

sprongkracht. Met deze masterproef wordt nagegaan of er nog andere antropometrische, 

fysieke en motorische tests zijn waarmee talent nog beter geïdentificeerd kan worden. 

HOOFDSTUK 1: VOLLEYBALSPECIFIEK 

1.1 VERGELIJKING VAN DE VERWORVEN DATA MET GEGEVENS UIT DE 

LITERATUUR  

 

In deze masterstudie worden de leerlingen van de topsportschool als o-meting gebruikt. 

Aangezien deze resultaten dienen om nieuwe selectiecriteria op te stellen voor de 

topsportschool wordt er mogelijks een vicieuze cirkel gecreëerd. De populatie van de 

topsportscholen wordt als gouden standaard gebruikt om subgroepen uit deze populatie te 

vergelijken en om volleybal-specifieke talentkenmerken te onderscheiden. Daarom wordt er 

eerst nagegaan of de resultaten uit tabel C.1 en C.2 in overeenstemming zijn met het 

referentiemateriaal dat in de literatuur wordt gevonden.  

 

De lichaamslengte van de jongens uit de derde graad van de topsportschool kan vergeleken 

worden met internationaal referentiemateriaal. Deze internationale metingen werden 

afgenomen op het WK jeugd 2009 bij 17/ 18- jarige jongens en worden als selectiecriteria 

gebruikt voor de Vlaamse Volleybalschool. Bij de internationale metingen zijn de jongens 

gemiddeld 194,8 cm groot en de meisjes 180,2cm. Jongens uit de topsportschool zijn 

gemiddeld 191,4 cm groot en de meisjes 179,7cm. Via independent sample t-test blijkt dat er 

geen significant verschil is bij de jongens. (t=-1,231 en p= 0,227)  en bij de meisjes (t=-0,116 

en p= 0,910). 
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Bij de vergelijking van de spikejump springen de 17/18- jarige jongens en meisjes uit de 

topsportschool respectievelijk gemiddeld 327,2 cm en 296,5 cm hoog. Op het WK jeugd 2009 

bereiken de jongens gemiddeld  328 cm  en de meisjes 292 cm. Via one sample t-test wordt 

vastgesteld dat er noch bij de jongens (t= -0,363 en p= 0,722) noch bij de meisjes (t=0,961 en 

p= 0,357) een significant verschil is. Op 14-jarige leeftijd scoren jongens (314,1cm) 

significant lager dan de referentiewaarden voor 17/18 jarigen.(t=-3,539 en p=0,008). Bij de 

meisjes (290,8cm) is er geen significant verschil (t= -1,089 en p=0,296). Het verschil bij de 

jongens heeft te maken met het nog niet volledig ontwikkeld zijn van skelet- en spierstelsel 

bij een 14-jarige. Ook is het te verwachten dat de volgehouden training er mee voor zal 

zorgen dat dit verschil snel ingelopen zal worden. Vetvrije massa en spierkracht in het 

algemeen verhoogt bij gezonde jongens en meisjes tijdens de puberteit door een verhoogde 

concentratie testosteron. (Mauras N., 2006) Bij jongens ligt deze concentratie testosteron 

echter veel hoger dan  bij meisjes wat het genderverschil in sprongkracht aantoont.  

 

1.2 VERGELIJKING VAN DE VOLLEYBALSPELERS T.O.V. DE GEHELE 

TOPSPORTPOPULATIE VIA DISCRIMINANTANALYSES 

Om een globaal beeld van onze data te verkrijgen worden de gemiddelde scores van de 

volleybalspelers vergeleken met de overige geïdentificeerde topsporttalenten. De verschillen 

die hier gevonden worden komen overeen met de resultaten uit de discriminantanalyse.  

Aan de hand van discriminantanalyses werd nagegaan of er op basis van antropometrische, 

fysieke  en motorische bouwstenen afzonderlijk een onderscheid gemaakt kan worden tussen 

jonge topsportvolleybalspelers en andere topsporters. 

 

Bij antropometrische tests van jongens en meisjes zijn de gemiddelden van BMI, 

lichaamslengte en lichaamsgewicht tussen de twee groepen significant verschillend van 

elkaar. (tabel C.3 en tabel C.13) Aangezien deze drie eigenschappen zeer sterk met elkaar 

gecorreleerd zijn, wordt enkel de lichaamslengte als variabele opgenomen in de analyse. Door 

middel van deze éne test wordt het hoogste percentage volleybalspelers in de juiste 

volleybalgroep geplaatst (jongens 91,3% en meisjes 87.1%). Het is niet geheel onverwacht dat 

men volleybalspelers op basis van gestalte kan onderscheiden van de overige topsportatleten 

aangezien lichaamslengte één van de belangrijkste selectiecriteria is voor de Vlaamse 

Volleybalschool.  
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Bij de fysieke tests van jongens en meisjes zijn de gemiddelden van KnPUBOT, SUPBOT, 

SBJ en CMJ tussen de twee groepen significant verschillend. (tabel C.5 en tabel C.15) Bij de 

jongens is ook HGR significant verschillend. HGR wordt bij de jongens echter niet 

weerhouden aangezien handknijpkracht bij volleybalspelers minder belangrijk is. Bovendien 

is HGR gecorreleerd aan lichaamslengte (r=0,339 en p=0,021), lichaamsgewicht, handgrootte 

en lengte van de onderarm. Grotere mensen hebben grotere handen en bijgevolg ook een 

hogere score op HGR. (Shyamal K. et al., 2011) Op basis van KnPUBOT, SUPBOT, SBJ en 

CMJ  kan 87% van volleybalspelers correct geclassificeerd worden in de volleybalgroep. CMJ 

is de beste predictor om volleybalspelers te kunnen identificeren, gevolgd door de negatieve 

predictor KnPUBOT. De kans om een volleybalspeler aan de juiste groep toe te wijzen neemt 

toe bij een hoge score op CMJ en een lage score op push-ups. 

Bij de meisjes wordt CMJ, KnPUBOT, SUPBOT en SBJ opgenomen in de analyse (tabel 

C.16.) Op basis van deze vier tests kan 61,3% van de volleybalspelers correct geclassificeerd 

worden in de volleybalgroep. Zowel CMJ als SUPBOT zijn twee sterke positieve predictoren. 

KnPUBOT is een significante negatieve predictor. De kans dat de atlete een 

volleybalspeelster is stijgt bij een hoge score op CMJ en SUPBOT en een lage score op 

KnPUBOT. 

Op dit moment wordt er bij de selectiecriteria van de Vlaamse Volleybalbond veel aandacht 

besteed aan de antropometrische (lichaamslengte) en fysieke tests (sprongkracht). Het is 

echter ook belangrijk om een derde parameter, namelijk motoriek, te onderzoeken. In figuur 

C.3 en C.8 wordt zichtbaar dat ook op basis van de motorische tests de volleybalspelers 

onderscheiden kunnen worden. Bij de motorische tests van jongens en meisjes verschillen de 

gemiddelden van KTK springen over plankjes, en shuttlewerpen tussen de twee groepen 

significant van elkaar. Er is een trend tot significantie dat volleybalspelers een slechter 

evenwicht bezitten dan niet-volleybalspelers (tabel C.7 en C.17). 

Ook scoren ze lager voor de knee push-ups (KnPUBOT) en behalen ze een minder goede 

score voor het dribbelen met de voeten dan de overige geïdentificeerde topsporttalenten. De 

volleybalmeisjes scoren significant beter op dribbelen met de handen dan niet-

volleybalspeelsters. Dit kan verklaard worden doordat volleybalspeelsters meer balvaardig 

zijn en een goede oog-handcoördinatie bezitten. Bij dribbelen zonder bal scoren ze echter 

significant lager dan de niet-volleybalspeelsters. Bij deze test staan snelheid en snelle 

richtingsveranderingen centraal. Een goede wendbaarheid is hier dus vereist.  
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Uit de resultaten zouden volleybalspeelsters hier slecht op scoren. In de literatuur wordt 

echter het omgekeerde beweerd. Wendbaarheid is een belangrijke eigenschap die een goede 

volleybalspeelster moet bezitten (Young et al., 2002). Bovendien is er een relatie tussen 

sprongkracht en wendbaarheid. Wanneer er beter wordt gescoord op CMJ zal men ook een 

snellere tijd op de wendbaarheidstest vertonen. Indien elite- volleybalspeelsters vergeleken 

worden met sub-elite zal deze eerste groep het hoogst scoren op de CMJ en bijgevolg ook op 

de wendbaarheidstest. (Barnes J., 2007). 

De variabelen die bij de jongens uiteindelijk worden opgenomen in de analyse zijn 

shuttlewerpen, dribbelen met de voeten en KTK springen over balkjes (C.8) Bij de meisjes 

wordt naast shuttlewerpen en KTK springen over balkjes ook dribbelhanden en dribbelen 

zonder bal weerhouden (tabel C.18). Aan de hand van deze drie à vier tests worden 

respectievelijk bij de meisjes en de jongens het hoogste percentage volleybalspelers in de 

correcte volleybalgroep geclassificeerd (respectievelijk 78,3% en 71%).  

Dynamisch balanceren wordt bij beiden niet weerhouden aangezien dit weer gecorreleerd is 

aan lichaamslengte. Het lichaamszwaartepunt van grote mensen ligt hoger waardoor het 

moeilijker is om het evenwicht te behouden. De grootste volleybalspelers (>1SD boven 

gemiddelde: >125,48) hebben gemiddeld een motorisch quotiënt van 92,2 en de kleinste 

(>1SD onder gemiddelde:<111,5) 102,8. Dit verschil is echter niet significant  (t=-1,312 en 

p=0,214) maar het verschil tussen de motorische quotiënten is wel groot.  

 

Shuttlewerpen is de beste predictor om volleybalspelers op motorische vlak te kunnen 

identificeren. Ze hebben een betere  bovenhandse werptechniek, wat logisch lijkt gezien de 

transfer vanuit de smashbeweging die eigen is aan de volleybalsport. Hoe verder men kan 

werpen met een shuttle hoe meer kans dat men te maken heeft met een volleybalspeler. 

Daarnaast zijn dribbelen met de voeten, dribbelen zonder bal en springen over balkjes 

negatieve predictoren.  

 

Wanneer de antropometrische, fysieke en motorische tests allemaal samen in één globale 

analyse worden geplaatst kan bij de jongens 89,1% en bij de meisjes 83,9% van de 

volleybalspelers correct in de volleybalgroep geclassificeerd worden. Bij de jongens gebeurt 

deze classificatie op basis van lichaamslengte, KnPUBOT, CMJ, SUPBOT, shuttlewerpen, 

dribbelvoeten en KTKspringenbalkjes. De meisjes kunnen in de juiste groep geclassificeerd 

worden op basis van lichaamslengte, KnPUBOT, CMJ, SBJ, SUPBOT, dribbelhanden, 

dribbelzonderbal, shuttlewerpen en KTKspringenbalkjes.  
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Het verschil tussen de volleybalspelers en de niet-volleybalspelers is het grootst met 

voorgaande discriminerende antropometrische, fysieke en motorische tests. Nu wordt er enkel 

verder gewerkt met de eigenschappen die een positief talentkenmerk inhouden. Er kan geen 

talent geïdentificeerd worden op tests waar volleybalspelers lager scoren dan de anderen. 

Wanneer enkel de positieve tests worden weerhouden, blijven zowel bij jongens en meisjes 

enkel lichaamslengte,  CMJ, SUPBOT en shuttlewerpen over. SBJ wordt niet weerhouden 

aangezien dit hoog correleert met CMJ (r=0.609 en p<0.001). Nu kan 93,5% van de 

volleybalspelers en 83,9% van de volleybalspeelsters correct in de groep volleybalspelers 

geclassificeerd worden. Om te voorkomen dat er overbodige tests worden aangewend als 

selectiecriteria wordt gekeken of correlaties te vinden zijn tussen CMJ, SUPBOT, 

Shuttlewerpen en lichaamslengte. Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen 

lichaamslengte en de drie andere discriminerende tests (zie bijlage). 

Op figuur C.5 en figuur C.21 is duidelijk te zien dat volleybalspelers zich op basis van deze 

vier discriminerende tests onderscheiden van de overige geïdentificeerde topsportatleten. 

Lichaamslengte is bij volleybal belangrijk om aan het net goed te presteren. Zowel bij aanval 

als blok is het positief wanneer je groot bent. Wanneer je bovendien als aanvaller/spelverdeler 

een grote sprongkracht kan ontwikkelen kan je nog hoger boven het net uitreiken om te 

blokken of aan te vallen. Grote aanvallers met een hoge sprongkracht zijn beter in staat om de 

bal hoger te raken en het blok te ontwijken. De sprongkracht wordt gemeten aan de hand van 

de Counter Movement Jump (hoogtesprong). Met de SUPBOT wordt de rompkracht gemeten. 

Ook deze is bij volleybalspelers zeer belangrijk aangezien goede rompkracht mee zorgt voor 

een krachtigere aanval. (Kibler et al., 2006)  Bovendien zal de volleybalspeler ook bij het 

blokken de buikspieren nodig hebben om een effectief blok te zetten. Ten slotte is het 

belangrijk dat de volleybalspeler ver kan werpen met een shuttle. Een hoge score op 

shuttlewerpen verwijst naar een goede aanvalsmotoriek.  

HOOFDSTUK 2: POSITIESPECIFIEK 

Tijdens een volleybalwedstrijd kunnen de spelers op basis van hun taken opgedeeld worden in 

vijf groepen. De receptiehoek, de midden, de opposite, de spelverdeler en de libero.  

In dit deel wordt nagegaan of er tussen deze vijf groepen significante verschillen op te merken 

zijn. Er wordt ook gekeken welk percentage aanvallers juist geplaatst kan worden aan de hand 

van de vier discriminerende tests uit hoofdstuk 1. Het positiespecifiek gedeelte werd enkel 

uitgewerkt voor de jongens aangezien er voor de meisjes te weinig data beschikbaar zijn.  



52 

 

 2.1 VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE VOLLEYBALSPECIFIEKE 

POSITIES  

Er wordt eerst onderzocht of de gemiddelden van de quotiëntscores van de aanvallers 

significant verschillen van de niet-aanvallers. Dit voor zowel de antropometrische, fysieke als 

voor de motorische tests. De libero’s en de spelverdelers worden samen in één groep geplaatst 

door hun kleine aantallen. Zo kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de groep 

aanvallers en de groep niet-aanvallers.  

Uit tabel C.23 blijkt dat lichaamslengte, CMJ, SBJ, blokreach, aanvalreach, en reikhoogte met 

één, twee armen, en twee armen op tenen significant hoger liggen bij de aanvallers. Het is 

belangrijk bij aanvallers dat ze groot zijn om hun taken in het voorveld zo optimaal mogelijk 

uit te voeren. De sprongkracht wordt gemeten door zowel CMJ als SBJ, blokreach en 

aanvalreach Hoe groter men is en hoe hoger er gesprongen kan worden, des te hoger men 

verticaal over de netrand kan reiken. Dit biedt vooral een voordeel bij het blok aangezien de 

aanvalshoek voor de tegenstander sterk verkleind wordt wanneer men de netrand hoog kan 

overschrijden. Bij de aanval heeft het een groot voordeel om makkelijker het blok te kunnen 

ontwijken en zo de kans op het scoren te verhogen. De drie verschillende soorten reikhoogten 

correleren met lichaamslengte. Grote mensen hebben langere armen en zullen dus ook hoger 

kunnen reiken (Gabbett T., 2007). Ook lichaamsgewicht hangt hoog samen met 

lichaamslengte waardoor er een trend tot significantie vast te stellen is. Aanvallers scoren ook 

significant hoger op HGR dan niet-aanvallers. HGR is een indicator van de algemene fysieke 

kracht van de atleet. Aanvallers zullen door hun verschillende functies aan het net meer 

spierkracht en bijgevolg een hogere score op HGR vertonen dan niet-aanvallers.  

 

Na het vaststellen van de specifieke kenmerken van aanvallers wordt er nu dieper ingegaan op 

de drie verschillende aanvalsposities. Beschrijvend wordt nagegaan welke kenmerken 

typerend zijn voor een opposite, receptiehoek en midden. 

 

Uit tabel C.24 wordt geconstateerd dat de midden significant groter is dan de opposite en de 

receptiehoek. Dit is nodig aangezien ze in het voorveld bij elke tegenaanval mee moeten 

helpen blokken. Hierbij is het belangrijk om de netrand zo hoog mogelijk te overschrijden. In 

het achterveld, waar men eerder klein moet zijn om te verdedigen, worden ze vervangen door 

de libero. De opposite en de receptiehoek mogen iets kleiner zijn aangezien zij mee instaan 

voor taken in het achterveld zoals verdediging en receptie.  
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Hun uithoudingsvermogen moet echter goed ontwikkeld zijn zodat hun prestaties maximaal 

blijven gedurende de volledige wedstrijd. Er is echter een tegenstrijdigheid tussen de 

resultaten uit tabel C.24 en de gegevens uit de literatuur. In de literatuur (zie selectiecriteria 

topsportschool) is de opposite steeds groter dan de receptiehoek. In tabel C.24 wordt echter 

het omgekeerde vastgesteld.  

 

Via predictiemodellen wordt nagegaan of op basis van de vier discriminerende tests uit 

hoofdstuk één de aanvallers van de niet-aanvallers bij jonge geïdentificeerde 

topsportvolleybalspelers onderscheiden kunnen worden. 

Uit tabel C.26. blijkt dat 74,2% van de aanvallers op basis van lichaamslengte, CMJ, 

SUPBOT en shuttlewerpen correct geclassificeerd kunnen worden in de groep van de 

aanvallers. In de tweede analyse wordt SUPBOT niet opgenomen aangezien dit een negatief 

talentkenmerk is van de aanvallers. Op basis van lichaamslengte, CMJ en shuttlewerpen kan 

71% van de aanvallers correct geclassificeerd worden (tabel C.27). Uit de regressie-analyse 

komt naar voor dat alleen lichaamslengte een positieve predictor is om aanvallers te 

onderscheiden. Deze resultaten zijn echter zeer beknopt door een te kleine dataset. Bovendien 

krijgen de atleten in de topsportschool een zeer brede opleiding. De spelers krijgen een ruime 

technische achtergrond mee en zullen zich deels specialiseren op één bepaalde positie. Alle 

spelers uit de topsportschool zullen zowel fysiek als motorisch getraind worden. Enkel 

lichaamslengte kan men niet manipuleren door training. Deze parameter komt dan ook naar 

boven in onze positiespecifieke analyses.  

HOOFDSTUK 3: PRAKTISCHE IMPLICATIES 

Uit de resultaten komt naar voor dat lichaamslengte een belangrijk antropometrische 

talentkenmerk is. Dit kenmerk kan gedurende het volledige talentidentificatieproces 

opgemeten worden. Via groeicurves kan een predictie gemaakt worden van de volwassen 

lichaamslengte. De twee belangrijkste fysieke talentkenmerken zijn sprong- en rompkracht. 

Bij deze twee parameters moet echter rekening gehouden worden met de maturiteit van de 

atleet. Op motorisch vlak is de slagcoördinatie het belangrijkste talentkenmerk. Dit motorisch 

kenmerk kan reeds op vroege leeftijd getest worden. 
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Deze vier talentkenmerken kunnen gebruikt worden bij de talentdetectie bij lagere school 

kinderen die nog niet sporten. Wanneer ze hoog scoren op deze vier tests kan men een goede 

volleybalspeler worden. Als de atleet goed presteert in een bepaalde sport zal de spelvreugde 

hoger liggen en is de kans groter dat het kind blijft sporten.  

Bij talentidentificatie tijdens het VOLTIS-project moet er rekening gehouden worden met 

lichaamslengte en de slagcoördinatie. Het is op de leeftijd van 8 tot 14 jaar nog te vroeg om 

de twee fysieke talentkenmerken te gaan testen. Selectiecriteria van de Vlaamse 

Topsportschool zouden uitgebreid moeten worden van twee naar vier tests. Naast 

lichaamslengte en sprongkracht zou ook rekening gehouden moeten worden met de 

rompkracht en de slagcoördinatie. Tijdens de volledige ontwikkeling van de atleet blijft het 

belangrijk om deze talentkenmerken voldoende te trainen om op latere leeftijd goede 

resultaten te kunnen behalen. 

HOOFDSTUK 4: BEPERKINGEN EN SUGGESTIES VOOR VERDER 

ONDERZOEK 

In deze masterproef werd op zoek gegaan naar antropometrische, fysieke en motorische 

eigenschappen die talent in volleybal kunnen voorspellen. Gabbett T. et al (2007) haalt echter 

aan dat op basis van vaardigheidstests, waarbij ervaren coaches scores geven, het verschil 

tussen succesvolle en minder succesvolle volleybalspelers aangetoond kan worden. De score 

op de opslag en op de pas zijn twee discriminerende variabelen voor de predictie van 

volleybaltalent. De volleybalspeler kan een goede pas- en opslagtechniek hebben, maar dit 

talent verdwijnt wanneer men niet in staat is om hoog te springen of de balbaan niet juist kan 

inschatten. De volleybalspeler moet fysiek en antropometrisch goed ontwikkeld zijn om 

volleybal-specifieke vaardigheden effectief uit te voeren. 

Bij de resultaten werden de ruwe scores omgevormd tot motorische quotiënten zodat een 

grote groep proefpersonen samengenomen kan worden. Dit zorgt er echter voor dat we geen 

analyses per leeftijdscategorie kunnen uitvoeren. In de toekomst is het noodzakelijk om 

longitudinaal onderzoek te voeren zodat de belangrijkste talentkenmerken per leeftijdsgroep 

beschreven kunnen worden. Zo kunnen ook ontwikkelingslijnen uitgetekend worden 

waardoor de juiste eigenschap op de juiste leeftijd optimaal getraind kan worden. Echter moet 

bij dit onderzoek rekening gehouden worden met de maturiteit van de atleten.  
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Longitudinaal onderzoek voeren is ook belangrijk om de predictieve sterkte van dit model aan 

te tonen. Zullen de kinderen die hoog scoren op de tests waarmee we volleyballers kunnen 

identificeren op latere leeftijd ook de top van België, Europa bereiken? 

In hoofdstuk 1 van deze masterproef werd er gewerkt met een uitgebreide generieke 

testbatterij.  Toch zouden er nog nieuwe tests ontwikkeld moeten worden die de bovenhandse 

coördinatie bij volleybalspelers en een juiste balbaaninschatting kunnen meten. Uit de 

literatuur blijkt ook dat het uithoudingsvermogen een belangrijke parameter is om talent bij 

volleybalspelers op te sporen.(zie Rankovic G., 2010 en Gabbett 2007) Deze vaststelling komt 

niet terug in de resultaten aangezien de data van de uithoudingstest beperkt zijn. 

HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE 

Op dit ogenblik worden volleybalspelers voor de topsportschool geselecteerd op basis van 

lichaamslengte en sprongkracht. Op basis van de resultaten zijn dit inderdaad twee zeer 

belangrijke parameters om een goede volleybalspeler te worden. Uit de analyses in hoofdstuk 

1 wordt echter duidelijk dat ook de kracht van de buikspieren en ver en precies kunnen 

werpen met een shuttle belangrijke fysieke en motorische tests zijn. Op basis van deze vier 

belangrijke eigenschappen kunnen jonge kinderen gedetecteerd worden om te gaan 

volleyballen. 

In tweede instantie is er op zoek gegaan naar positiespecifieke kenmerken. Kan er op basis 

van deze eerste vier discriminerende tests een voorspelling gemaakt worden of men een 

aanvaller is of niet? Vooral op basis van lichaamslengte kan men hierover een uitspraak doen. 

Deze analyses zijn echter te beknopt door een klein databestand. In de toekomst zou hier nog 

uitgebreider onderzoek rond gevoerd kunnen worden. 
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F. BIJLAGE 

F.1 VERGELIJKING TUSSEN AANVALLERS EN NIET-AANVALLERS 

 

Na het bekijken van de verschillen tussen aanvallers en niet-aanvallers wordt er nu verder 

opgesplitst. Het databestand wordt nu verdeeld in libero’s, spelverdelers en aanvallers. Enkel 

de data van de jongens wordt geanalyseerd aangezien bij de meisjes de groepen te klein 

worden om verdere analyses op uit te voeren. 

 

Tabel bijlage 1: significante verschillen tussen spelverdelers, libero en aanvallers 

 

F.2 DISCRIMINANTANALYSE OP VOLLEDIGE TESTBATTERIJ 

Wanneer de volleybalspelers onderworpen worden aan de volledige testbatterij kan voorspeld worden 

op welke positie ze het beste kunnen spelen. 

F.2.1 VERGELIJKING TUSSEN AANVALLERS EN NIET-AANVALLERS 

De groep volleybalspelers wordt verdeeld in twee verschillende groepen die onderling 

vergeleken kunnen worden. In het databestand bevinden zich vooral gegevens van aanvallers. 

De andere groepen (spelverdelers en libero’s) worden samengenomen door hun kleine 

aantallen. Er zijn 12 niet-aanvallers en 31 aanvallers. Alle antropometrische, fysieke, 

motorische en volleybal-specifieke tests worden in de analyse opgenomen. 
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Tabel bijlage 2: Gemiddelden, Wilks’ Lambda en F-waarde van de discriminerende antropometrische, fysieke en 

motorische  tests tussen aanvallers en niet-aanvallers 

X  Wilks’ 

Lambda 

Gemiddelde 

quotientscores 

niet-aanvallers 

Gemiddelde  

quotientscores 

aanvallers 

F-

waarde 

+ LL 0,712 112,5** 121,29** 16,58 

+ HGR 0,822 101** 111,97** 8,895 

** p<0,01  *p<0,05  

 

Tabel bijlage 3:De discriminerende test  LL en HGR tussen aanvallers en niet-aanvallers 

 

 

 
 

Figuur bijlage 1: Vergelijking van de score van de discriminerende tests LL en HGR tussen niet-aanvallers en 

aanvallers 
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HGR 0,265 1,946 0,059 

 Wilks’λ=0,65 

 

Can.R= 0,591 Adj.R
2
=0,317 8      

3 
23    

4 
25,8% 

7 
74,2% 

8 



62 

 

F.3 EVOLUTIE OVERHEEN DE VERSCHILLENDE JAREN IN DE 

TOPSPORTSCHOOL 

 

 

 

Figuur bijlage 2: Evolutie van Lichaamslengte, CMJ, Shuttlewerpen en SUPBOT overheen de vier 

jongensgroepen. ( 13- en 14-jarigen, 15-jarigen, 16-jarigen, 17-en 18-jarigen) 
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Tabel bijlage 4: variantie-analyse tussen de vier jongensgroepen (13- en 14-jarigen, 15-jarigen, 16-jarigen, 17-

en 18-jarigen) bij Lichaamslengte, CMJ, Shuttlewerpen en SUPBOT 

 ns
= niet significant 

Tabel bijlage 5: gemiddelde en standaardafwijking van lichaamslengte, CMJ, Shuttlewerpen en SUPBOT 

overheen de tijd bij jongens. ( 13- en 14-jarigen, 15-jarigen, 16-jarigen, 17-en 18-jarigen) 

 

Tabel bijlage 6: gemiddelde en standaardafwijking van lichaamslengte, CMJ, Shuttlewerpen en SUPBOT 

overheen de tijd bij meisjes. ( 13- en 14-jarigen, 15-jarigen, 16-jarigen, 17-en 18-jarigen) 
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F.4 CORRELATIES 

Tabel bijlage 7: Correlaties van verschillende tests met Gestalte en CMJ bij jongens 

 

Tabel bijlage 8: Correlaties van verschillende tests met Gestalte en CMJ bij meisjes 

 

 
Tabel bijlage 9: Correlaties tussen de vier discriminerende tests bij jongens 

 
 
Tabel bijlage 10: Correlaties tussen de vier discriminerende tests bij meisjes 
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F.5 TESTBESCHRIJVING 

F.5.1 GENERIEKE TESTBATTERIJ 

 

Afkorting Benaming Protocol 

5.1.1 Antropometrische testen 

LL Lichaamslengte Meetinstrument: 

De lichaamslengte wordt gemeten aan de hand van 

de Harpenden Portable Stadiometer.  

Werkwijze:  

De proefpersoon gaat mooi rechtop op de meter 

staan met beide voeten naast elkaar. De hielen, de  

kuiten,  het  zitvlak en  de  schouderbladen  raken  

de wand. Het hoofd  wordt  rechtop gehouden in 

de Frankfurter horizontale (= de denkbeeldige lijn 

van de onderste rand van de oogholte tot het 

midden van de uitwendige gehoorgang). De 

testleider schuift de meetlat naar beneden tot deze 

het hoofd raakt. 

Aandachtspunten:   

* blootvoets 

* aflezen op 0.1cm nauwkeurig 

LG 

Vet% 

Lichaamsgewicht 

Vetpercentage 

Meetinstrument:  

Gekalibreerde weegschaal (Tanita BC 420 SMA) 

Werkwijze: 

De proefpersoon gaat met zo weinig mogelijk 

kleren op de weegschaal staan. Ze blijven 

gedurende de volledige procedure stil staan. De 

testleider kan eerst het lichaamsgewicht aflezen. 

Daarna dient hij de leeftijd, de lengte, het geslacht 

en topsport of niet in te geven op het toestel.  

De weegschaal geeft op het einde het 

vetpercentage weer. Het vetgehalte wordt 
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uitgedrukt in een  

percentage tot op 0.1% van het lichaamsgewicht.  

Aandachtspunten:  

* blootvoets 

* aflezen op 0.1 kg  nauwkeurig 

BMI 

 

Body Mass Index Werkwijze: 

De BMI is een waarde die de verhouding tussen 

lengte en gewicht weergeeft. Het wordt 

aanbevolen voor het inschatten van de 

hoeveelheid lichaamsvet. 

BMI=  

                (  )

(               ( ))
  

Aandachtspunten:   

* blootvoets 

 Schouderlenigheid Meetinstrument: 

lintmeter 

Werkwijze: 

De proefpersoon moet de lintmeter zo smal 

mogelijk proberen overhalen met gestrekte armen. 

Met overhalen wordt bedoelt het gelijkmatig 

overbrengen van de lintmeter van voor het 

lichaam tot achter het lichaam en terug zonder dat 

hierbij de armen buigen. De afstand tussen de 

handen wordt bepaald door maatstrepen die 1cm 

van elkaar liggen. De correcte poging met de 

kleinste afstand wordt gebruikt als score op de 

test. 

 

Aandachtspunten:   

* armen gestrekt houden, niet buigen 

* resultaat in centimeters 
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5.1.2 Fysieke testen 

SAR  Sit and reach 

 

Meetinstrument: 

Testkist met liniaal opgebonden die verschuifbaar 

is 

Werkwijze:  

Proefpersoon zit neer op de grond met 

aaneengesloten, gestrekte benen. Voeten tegen de 

testkist. PP buigt voorover en gaat met 

vingertoppen de liniaal zo ver mogelijk schuiven. 

Aandachtspunten:  

* testleider fixeert knieën 

* vloeiende beweging: liniaal niet wegduwen 

*test 2 maal uitvoeren: beste resultaat telt 

*resultaat in cm 

SBJ  

 

Staande 

Vertesprong 

Meetinstrument: 

Blauwe mat met witte lijnen om de 5 cm. 

Werkwijze:  

Proefpersoon staat met beide voeten net achter de 

eerste witte lijn. Men probeert met beide benen 

samen zo ver mogelijk te springen. Armzwaai is 

toegelaten. Het dichtste punt bij de 0-lijn bij 

landing is je score. 

Aandachtspunten: 

*test twee maal uitvoeren: beste resultaat telt 

*resultaat in cm 

*blootvoets 

SHR  

 

 

Uithouding Shuttle 

Test 

Meetinstrument:  

Léger test 

Werkwijze:  

Telkens 20 meter heen en weer lopen tussen twee 

lijnen. Het loopritme wordt steeds versneld aan de 

hand van een biebgeluid dat op regelmatige 

tussentijden wordt uitgezonden.  
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Bij het weerklinken van de bieb moet je met beide 

voeten over de lijn zijn. Wanneer iemand stopt 

wordt de laatste afgewerkte halve minuut 

genoteerd.  

Aandachtspunten: 

* steeds met beide voeten over de lijn 

* Resultaat tot op halve minuut 

HGR  Handknijpkracht Meetinstrument:  

handdynamometer  

 

Werkwijze:  

De testleider stelt de meter in a.d.h.v. de grootte 

van het hand van de proefpersoon en zet de wijzer 

van de meter op nul. De proefpersoon zal met 

gestrekte arm enkele seconden ( +/- 5sec) zo hard 

mogelijk knijpen. De testleider leest de waarde 

van de wijzer af. 

Aandachtspunten: 

*Test 2 maal afnemen 

*Hoogste score telt 

*Moedig de proefpersoon aan tijdens het knijpen 

* Knijparm en –hand gestrekt naar beneden en 

raken het lichaam niet. 

SPRINT18M 18meter sprint Voor  

Waar? Achter de verste zijlijn van terrein 1 starten 

(achter de zwarte strip)  

Wanneer? Wacht tot de testafnemer klaar is  

Tijdens  

Start op eigen initiatief  

Spurt zo snel mogelijk tot je op volle snelheid 

door het laatste poortje bent gelopen.  

Na  

Uitlopen  

Aantal pogingen : 2x  
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Eindresultaat  

De testafnemer registreert je tijden via de 

elektronische meetapparatuur. Het eindresultaat is 

de beste van de 2 prestaties  

ZANDL zandlopertest Voor  

1 kegel op elk van de 4 hoeken plaatsen (vierkant 

van 4,5 x 4,5m)  

Waar? Achter de zijlijn van het centraal terrein 

aan de buitenkant van het zandlopergebied, naast 

de startkegel (li of re)  

Tijdens  

Start op eigen initiatief  

Spurt zo snel mogelijk en tik de 4 kegels weg met 

de hand (in de vorm van een “zandloper” lopen).  

Na  

Uitlopen weg van het centraal terrein (andere zijde 

18m-spurt)  

Aantal pogingen  

2x (als een kegel niet verplaatst wordt=ongeldig) 1 

extra poging indien ongeldig  

Eindresultaat  

De testafnemer registreert je tijden via de 

elektronische meetapparatuur. Het eindresultaat is 

de beste van de 2 prestaties 

SPRINT5M Sprint 5 meter Meetinstrument:  

Microgate Self-Timing system  

Werkwijze:  

Op 5 meter afstand worden elektronische poortjes 

geplaatst. 15 cm voor het poortje wordt tape 

geplakt. Wanneer de proefpersoon klaar is vertrekt 

ze vanachter de tape. Wanneer de proefpersoon 

voorbij de poortjes loopt wordt de tijd berekend. 
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Aandachtspunten: 

*met schoenen 

SPRINT18M Sprint 18 meter Meetinstrument:  

Microgate Self-Timing system  

Werkwijze:  

Op 18 meter afstand worden elektronische 

poortjes geplaatst. 15 cm voor het poortje wordt 

tape geplakt. Wanneer de proefpersoon klaar is 

vertrekt ze vanachter de tape. Wanneer de 

proefpersoon voorbij de poortjes loopt wordt de 

tijd berekend. 

Aandachtspunten: 

*met schoenen 

CMJ  Counter Movement 

Jump  

Meetinstrument:  

Optojump 

Werkwijze:   

De proefpersoon start met beide handen in de 

heup en gestrekte knieën. Tijdens de sprong wordt 

er gebruik gemaakt van een pre-stretch in de spier. 

De proefpersoon moet alvorens hij de sprong inzet 

van gestrekte knieën naar de positie 90° knieflexie 

gaan. Men springt zo hoog mogelijk en mag 

knieën niet buigen tijdens de sprong in de lucht. 

De proefpersoon probeert tevens zo weinig 

mogelijk horizontale als laterale verplaatsingen te 

maken. 

Aandachtspunten: 

* handen in de heup en geen armzwaai tijdens 

spron 

SUPBOT  

 

Sit Ups BOT Meetinstrument:  

* chronometer 
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Werkwijze:  

De proefpersoon neemt plaats op mat en ligt op de 

rug. De handen bevinden zich naast het lichaam 

met de handpalm naar beneden gericht. De voeten 

staan plat op de grond en de knieën vormen een 

hoek van 90°. De proefpersoon krijgt 30 seconden 

om zoveel mogelijk correcte sit-ups uit te voeren. 

Aandachtspunten: 

* hoofd, schouders en schouderbladen komen los 

van de mat 

* handen raken de knieën 

* bij het terugkeren moeten schouderbladen de 

mat raken, hoofd niet 

KnPUBOT  

 

Knee Push Ups 

BOT 

Meetinstrument: chronometer  

Werkwijze:  

De proefpersoon neemt plaats op de mat en plaatst 

de handen onder de schouders. Men steunt op de 

knieën, de enkels worden gekruist en de voeten 

worden van de grond gebracht. De proefpersoon 

moet in 30 seconden zoveel mogelijk knee push 

ups doen. 

Aandachtspunten: 

* Geen hoek in heup maken 

5.1.3 Motorische testen 

KTKEVW Rugwaarts 

balanceren op 

evenwichtsbalken 

Meetinstrument:  

3 balkjes van 3 meter lang met telkens een 

verschillende breedte ( resp. 6cm/4,5cm/3cm) 

Werkwijze:  

De proefpersoon start met beide voeten op het 

balkje. Het doel is acht stappen achterwaarts 

zetten zonder het evenwicht hierbij te verliezen.  
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Op elke breedte krijgt de proefpersoon drie 

testpogingen, te beginnen op de breedste balk en 

eindigend op het smalste balkje. De proefpersoon 

start met beide voeten op de balk en bij de 

volgende stap start de telling. De score is de som 

van het aantal stappen dat de persoon op het balkje 

kan zetten. In totaal kunnen er dus 72 punten 

gescoord worden  

Aandachtspunten: 

* 3 pogingen per balk 

* blootsvoets 

* resultaat: Aantal stappen tellen 

KTKPLANKJES 

 

Zijdelings 

verplaatsen via 

twee plankjes 

Meetinstrument:  

2 plankjes : 25cm op 25cm en 4 cm dik 

Werkwijze:  

De proefpersoon  begint door op 1 plankje recht te 

staan en het andere plankje in beide handen vast te 

houden voor zich. In de richting naar keuze, gaat 

men vervolgens het plankje met beide handen 

naast zich plaatsen. De beide voeten worden op dit 

plankjes geplaatst en vervolgens neemt men het 

plankje met beide handen vast waar men net op 

stond. De proefpersoon krijgt hiervoor 20 

seconden. Men verdient 1 punt wanneer het 

plankje wordt neergezet en 1 punt wanneer je op 

het plankje gaat staan. Proefpersoon krijgt 2 

pogingen en de hoogste score telt 

Aandachtspunten: 

*blootvoets 

*plankje telkens met beide handen vastnemen en 

neerzetten 
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KTKSPRBALK 

 
Zijwaarts springen 

over balkje 

Meetinstrument:   

- Mat (60cm x 100cm) met houten balkje op ( 60 

cm x 3cm x 3cm) 

- Chronometer 

Werkwijze:  

De proefpersoon start op de mat aan één zijde van 

het balkje. Men moet met beide voeten samen 

zoveel mogelijk van de ene zijde naar de andere 

zijde springen. Hiervoor krijgt de proefpersoon 2 

pogingen van telkens 15 seconden. De beide 

scores worden nadien opgeteld. 

Aandachtspunten: 

* lateraal over het balkje springen 

* steeds met beide voeten 

SHW  Shuttlewerpen Meetinstrument:   

Shuttles 

Mat met coördinaten/punten op 

Werkwijze:  

De proefpersoon start achter een lijn. Men moet 

proberen de 5 shuttles zo ver mogelijk en tussen 

een bepaalde lijn op de mat proberen werpen. 

Deze mat is onderverdeeld in verschillende vakjes. 

Afhankelijk in welk vakje de shuttle terecht komt 

is er een bepaalde score aan verbonden. 

Aandachtspunten: 

* Testleider zegt zo ver mogelijk gooien en in het 

midden van de mat 

DRIBHa  

 

Dribbeltest handen Meetinstrument:   

Mat met een parcours van kegels 

Chronometer 

Bal 
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Werkwijze:  

De proefpersoon moet het parcours zo snel 

mogelijk afleggen. Dit met een bal en handdribbel 

tijdens het parcours. De proefpersoon start aan de 

lijn en eindigt in het vierkant. De tijd wordt 

gebruikt als resultaat van de test. Wanneer je een 

fout maakt krijg je strafpunten. 

Aandachtspunten: 

* blootvoets 

DRIBVT 

 
Dribbeltest voeten Meetinstrument:   

Mat met een parcours van kegels 

Chronometer 

Werkwijze:  

De proefpersoon moet het parcours zo snel 

mogelijk afleggen. Dit met een bal en tijdens het 

parcours de bal aan de voet houden. De 

proefpersoon start aan de lijn en eindigt in het 

vierkant.   De tijd wordt gebruikt als resultaat van 

de test. Wanneer je een fout maakt krijg je 

strafpunten. 

Aandachtspunten: 

* blootvoets 

DRIBZVT 

 
Dribbeltest zonder 

handen 

Meetinstrument:   

Mat met een parcours van kegels 

Chronometer 

Werkwijze:  

De proefpersoon moet het parcours zo snel 

mogelijk afleggen. De proefpersoon start aan de 

lijn en eindigt in het vierkant.   De tijd wordt 

gebruikt als resultaat van de test. Wanneer je een 

fout maakt krijg je strafpunten. 

Aandachtspunten: 

* blootvoets 
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F.5.2 VOLLEYBAL-SPECIFIEKE TESTBATTERIJ 

Afkorting Benaming Protocol 

5.2.1 Antropometrische testen 

REIKH 2Ha Reikhoogte   

2 handen 

Meetinstrument: 

Lintmeter aan de muur 

Werkwijze: 

De proefpersoon staat rechtop, gezicht naar de 

muur, hielen op de grond en armen zo hoog 

mogelijk boven het hoofd. Handen op één lijn. De 

testleider leest de exacte cm af. 

Aandachtspunten:    

*blootvoets 

*resultaat in cm 

REIKH 1Ha Reikhoogte  1 hand Meetinstrument: 

Lintmeter aan de muur 

Werkwijze:  

De proefpersoon staat rechtop, profiel tegen de 

muur, langs de kant van de slagarm, hielen op de 

grond en slagarm zo hoog mogelijk boven het 

hoofd.  

Aandachtspunten:   

*blootsvoets 

*resultaat in cm 

REIKH 2Ha (tenen) Reikhoogte 2 

handen op tenen 

 

Meetinstrument: 

Lintmeter aan de muur 

Werkwijze:  

De proefpersoon staat rechtop, gezicht naar de 

muur, steunen op tenen en armen zo hoog 

mogelijk boven het hoofd. Handen op één lijn. 

Aandachtspunten:    

*blootsvoets 

*resultaat in cm 
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5.2.2 Fysieke testen 

AANVALH Aanvalreach Voor  

Waar? Sta met je slagschouder naar de latjes 

gedraaid, op aanloopafstand van de latjes vandaan  

Hoe? Vrije aanloop; afstoot 2 voeten 

Tijdens  

Zo hoog mogelijk opspringen na een aanloop met 

meerdere grondcontacten en met de slaghand zo 

hoog mogelijk latjes wegtikken  

Aantal pogingen 5 X (min 1 minuut rust tussen 

de herhalingen)  

Eindresultaat De beste van de 5 hoogtes in 

centimeter uitgedrukt 

BLOKH Blokreach Voor 

- Waar? Sta naast het basketbalbord en voor het 

gemaakte meetbord (met 3 sergeanten op de 

steunbarre van het basketbalbord vast gemaakt)  

- Vingers met een nat doek vochtig maken 

Tijdens Uit stand opspringen (zonder hop) en zo 

hoog mogelijk een natte vingerafdruk met de 2 

handen op het bord plaatsen  

Aantal pogingen 3X (min 1 minuut rust tussen de 

herhalingen)  

Eindresultaat In geval dat er een reikverschil 

tussen de 2 handen zou zijn; nemen we de laagste 

waarde. De beste van de 3 hoogtes in centimeter 

uitgedrukt 

MBW Medicinebalwerpen Meetinstrument:  

Jongens: 3 kg MB  

Meisjes: 2 kg MB  

Lintmeter 
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Werkwijze:  

De proefpersoon zit met een rechte rug op een 

stoel en heeft een medicinebal in de handen. Men 

brengt de bal voor zijn/haar borst en werpt/stoot 

de bal zo ver mogelijk naar voor. De testleider 

meet de afstand op de grond met de lintmeter van 

de bal. 

Aandachtspunten: 

* Rug moet gedurende de hele oefening tegen de 

rugleuning blijven. 

Voor  

- Waar? Achter een schuin gekantelde bank 

(vlakke zijde is naar de speler geroteerd)  

- Hoe? Kniezit op beide knieën; MB met een doek 

nat maken  

Tijdens  

Throw-in met beide handen boven het hoofd  

Na  

Indien de handen op of voorbij de bank geplaatst 

worden omwille van evenwichtsverlies, is het 

resultaat ongeldig  

Aantal pogingen  

3x (min 1 minuut rust tussen 3 herhalingen)  

Eindresultaat  

De beste van de 3 prestaties in meter uitgedrukt 

(tot op 10 cm nauwkeurig)  

Meetprotocol  

Met een meetlint (afstand van de dichtste afdruk 

van de natte plek tot aan de bank meten door met 

het meetlint ter plekke te gaan) 
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SPRINT18M 18meter sprint Voor  

Waar? Achter de verste zijlijn van terrein 1 starten 

(achter de zwarte strip)  

Wanneer? Wacht tot de testafnemer klaar is  

Tijdens  

Start op eigen initiatief  

Spurt zo snel mogelijk tot je op volle snelheid 

door het laatste poortje bent gelopen.  

Na  

Uitlopen  

Aantal pogingen  

2x  

 Eindresultaat  

De testafnemer registreert je tijden via de 

elektronische meetapparatuur. Het eindresultaat is 

de beste van de 2 prestaties  

SPRINT3X6 3 x 6 meter sprint Voor  

Waar? Achter de 3-meterlijn van terrein 2 starten 

(achter de zwarte strip)  

Wanneer? Wacht tot de testafnemer klaar is  

Tijdens  

Start op eigen initiatief  

Spurt zo snel mogelijk tot over de achterlijn (voet 

volledig over de lijn), terug tot de startlijn (voet 

volledig over de lijn) en tot slot opnieuw naar de 

achterlijn door het laatste poortje.  

Na  

Uitlopen  

Aantal pogingen  

2x (voet niet over de lijn=ongeldig) 1 extra poging 

indien ongeldig  
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Eindresultaat  

De testafnemer registreert je tijden via de 

elektronische meetapparatuur. Het eindresultaat is 

de beste van de 2 prestaties 

ZANDL zandlopertest Voor  

1 kegel op elk van de 4 hoeken plaatsen (vierkant 

van 4,5 x 4,5m)  

Waar? Achter de zijlijn van het centraal terrein 

aan de buitenkant van het zandlopergebied, naast 

de startkegel (li of re)  

Tijdens  

Start op eigen initiatief  

Spurt zo snel mogelijk en tik de 4 kegels weg met 

de hand (in de vorm van een “zandloper” lopen).  

Na  

Uitlopen weg van het centraal terrein (andere zijde 

18m-spurt)  

Aantal pogingen  

2x (als een kegel niet verplaatst wordt=ongeldig) 1 

extra poging indien ongeldig  

Eindresultaat  

De testafnemer registreert je tijden via de 

elektronische meetapparatuur. Het eindresultaat is 

de beste van de 2 prestaties 

SPRONG15SEC Sprong 15 sec 

(hoogteverlies%) 

Meetinstrument: Optojump 

Werkwijze: Gedurende 15 seconden moet de 

testpersoon zo veel mogelijk Counter Movement 

Jumps uitvoeren. Deze sprongen moeten ook zo 

hoog mogelijk uitgevoerd worden. 

Aandachtspunten: handen blijven in de zij. 

 


