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WOORD VOORAF 

De Olympische Spelen 2012 in Londen zijn bijna een jaar achter de rug. Met hoge 

verwachtingen en vele medailleambities keken we de Olympische editie van 2012 tegemoet. 

Achteraf was er echter enige teleurstelling te bespeuren bij sportminnende België: het 

verhoopte succes van onze Belgische atleten bleef enigszins uit.  

Verwachten we als klein landje niet te veel sportsucces, in vergelijking met het aantal 

inwoners dat België telt? Over deze vraag kan onnoemelijk lang gediscussieerd worden. Vast 

staat echter dat België beschikt over een kleine pool van talentvolle sporters en dat de sporters 

binnen deze talentenpool (h)erkend dienen te worden om tot internationale sportsuccessen te 

komen. Talentidentificatie vervult hierbij een cruciale rol waardoor het mijn belangstelling 

wekte en ik me bijgevolg wou engageren om bij te dragen tot de ontdekking van talentvolle 

sporters in Vlaanderen. Dat mijn thesis zou handelen over talentidentificatie in volleybal, een 

sport waar ik niet volledig in thuis ben, had ik niet verwacht. Het bleek echter een uiterst 

boeiend onderwerp waarin ik me met plezier verdiepte.  

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Johan Pion, wie steeds bereid was om mij 

met woord en daad bij te staan bij allerhande kleine en grote problemen. Ook mijn promotor 

Prof. Lenoir wil ik bedanken voor de zinvolle feedback en gerichte bijsturing. Verder bedank 

ik alle medewerkers van de onderzoeksgroep ‘Talentidentificatie’ en medestudenten die 

eveneens hun thesis in dit interessante onderzoeksgebied schreven, voor de leuke sfeer tijdens 

de vele testmomenten.  

 

Grote dank gaat uit naar mijn ouders voor de vele kansen die zij mij bieden om me als mens te 

ontwikkelen op alle mogelijke vlakken, voor de onvoorwaardelijke steun en hun 

engelengeduld. Mijn broer Dries wil ik bedanken voor de hulp en tips gedurende mijn 

volledige opleiding maar in het bijzonder omwille van het grote voorbeeld die hij voor mij is. 

 

Verder wil ik vrienden, familieleden, medestudenten, kotgenoten… bedanken  voor de steun, 

ontspanning en het meeleven tijdens het schrijven van mijn thesis. 

 

 



SAMENVATTING 

Talentidentificatie is een belangrijk proces om te komen tot meer succesvolle elitesporters, zo 

ook in volleybal. Daarom hanteert de Vlaamse Volleybalbond (VVB) onder andere het 

Volleybal Talentidentificatie Systeem (VOLTIS) om de selectie van volleyballers voor de 

Topsportschool Volleybal door te voeren. Bij deze selectie baseert de VVB zich op 

spelcompetenties, spronghoogte en de predictie van volwassen gestalte.  

In deze thesis wordt de instroom naar de Topsportschool Volleybal vanuit het VOLTIS-

perspectief onderzocht. Antropometrische (inclusief gestaltepredicties), fysieke en motorische 

gegevens van volleyballers die de afgelopen 12 jaar werden getest (n = 1422), worden 

verzameld en in een dataset opgenomen. Deze gegevens worden gebruikt om statistische 

analyses op uit te voeren. Zo wordt de onderlinge correlatie van vijf methoden om gestalte op 

volwassen leeftijd te bepalen, twee aan twee nagegaan. Één methode (groeicurve) wordt 

eveneens vergeleken met de eindgestalte. Eigenschappen van volleybalspeelsters en -spelers 

die getest werden aan de hand van de VOLTIS-testbatterij en geselecteerd zijn voor de 

Topsportschool Volleybal worden onderzocht, net als de verschillen tussen leerlingen van de 

Topsportschool Volleybal en volleyballers die uitsluitend in hun club trainen. Tenslotte wordt 

nagegaan waar de Vlaamse volleyballers zich bevinden ten opzichte van de internationale top 

en voor welke posities ze internationaal in aanmerking komen. 

Over welke methode de beste voorspeller van gestalte op volwassen leeftijd is, kunnen er nog 

geen uitspraken gedaan worden wegens gebrek aan data. De methode op basis van de 

groeicurve geeft alvast een overschatting van de eindgestalte. Daarnaast zijn volleyballers die 

geselecteerd worden voor de Topsportschool groot, beschikken ze over een grote 

sprongkracht en zijn ze qua maturiteit bevoordeeld ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. 

Verder zijn de voornaamste verschillen tussen volleyballers uit de Topsportschool en andere 

volleyballers hun gestalte en sprongkracht: volleyballers uit de Topsportschool zijn gemiddeld 

groter en beschikken over een grotere sprongkracht. Uit de vergelijking met de internationale 

top tenslotte, blijken de Vlaamse volleyballers de internationale normen (gestalte en 

sprongkracht) voor de posities libero en spelverdeler te halen terwijl dit voor de 

aanvalsposities (receptie-hoek, midden en opposite) moeilijker blijkt te zijn. 

 

Om in de toekomst relevante en diepgaande analyses omtrent talentidentificatie in volleybal te 

kunnen uitvoeren, is men genoodzaakt om de dataverzameling van volleyballers te blijven 

opvolgen en ontbrekende gegevens aan te vullen in de dataset. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

 

1.1. Talent 

Vaak worden topprestaties in de sport toegewezen aan het grote talent van de atleet die de 

prestatie leverde. Het begrip ‘talent’ is echter een complexe term en het definiëren ervan is 

niet eenvoudig. Gagné (2004) omschreef het als volgt: ‘talent wijst op de uitstekende 

beheersing van systematisch ontwikkelde bekwaamheden (of vaardigheden) en kennis in 

tenminste één gebied van menselijke activiteit, en dit in de mate dat het individu op zijn minst 

tot de beste 10 procent behoort van zijn leeftijdsgenoten die eveneens actief zijn of waren in 

dat gebied of gebieden’. De multidimensionaliteit van talent gaf hij weer in het 

Differentiatiemodel van begaafdheid en talent, afgekort DMGT. Dit model werd door Gulbin 

et al. (2010) bijgewerkt en gespecificeerd (figuur 1).  

Fig.1. Differentiatiemodel van begaafdheid en talent van Gagné (uit Gulbin et al., 2010) 

 

In deze theoretische benadering wordt er aangegeven dat er voor het ontplooien van talent een 

ontwikkelingsproces noodzakelijk is. Dit proces houdt de omzetting in van natuurlijke 

bekwaamheden (gaven) naar vaardigheden op hoog niveau (talenten) en wordt gerealiseerd 
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door training en oefening. Op dit ontwikkelingsverloop werken een aantal ‘katalysatoren’ in. 

Deze zijn omgevingsfactoren (invloed van ouders, familie, onderwijs…), intrapersoonlijke 

factoren (interesses, waarden, autonomie…) en geluk (Gagné, 2004). 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het talentidentificatie- en ontwikkelingsproces (figuur 

2), beschreven door Williams & Reilly (2000) en aangevuld door Vaeyens et al (2008), is het 

noodzakelijk enkele begrippen af te lijnen.  

 

Talentdetectie is het proces waarbij in een grote groep sporters op zoek gegaan wordt naar de 

personen wiens resultaten op de prestatiebepalende variabelen voor een welbepaalde sport 

voldoen aan de (top)sportnormen. Men gaat met andere woorden in een heterogene sportgroep 

op zoek naar atleten die de mogelijkheden hebben om uit te blinken in een specifieke sport 

(Williams & Reilly, 2000). 

Talentidentificatie verschilt van talentdetectie door het feit dat het er bij identificatie op 

aankomt de mogelijkheid om op termijn uit te blinken in een specifieke sport, te herkennen 

(Vaeyens et al., 2008). 

Talentontwikkeling houdt in dat de potentiële topatleten de mogelijkheden krijgen om zich in 

de best mogelijke omstandigheden te laten ontwikkelen om zo tot het maximale 

prestatieniveau te evolueren (Williams & Reilly, 2000). 

Talentselectie is het selecteren van atleten voor een bepaalde opdracht (interland, Olympische 

ploeg…). Dit gebeurt op een bepaald moment en op basis van selectiecriteria op maat van die 

specifieke opdracht (Williams & Reilly, 2000). 

Talentbevestiging is het bekrachtigen van de selectiekeuze die werd gemaakt voor het 

ontwikkelen van een bepaalde atleet. Dit gebeurt door een extra evaluatie ter bevestiging van 

het talent (Pion en Lenoir, 2011). 

 

Fig. 2. Hoofdstadia in het talentidentificatie- en ontwikkelingsproces. (uit Vaeyens et al., 2008) 
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1.2. Talentkenmerken van volleybalspelers 

Net zoals in vele sporten, kunnen ook talentvolle volleybalspelers herkend worden aan de 

hand van bepaalde antropometrische, fysieke en motorische kenmerken, talentkenmerken 

genaamd. Om te achterhalen welke de voornaamste eigenschappen zijn die je als 

volleybalspeler of -speelster moet hebben, kan er sportspecifiek geanalyseerd worden wat er 

belangrijk is binnen de sport. De invloed van verschillende talentkenmerken op de 

volleybalprestatie is verschillend. Zo hebben bepaalde kenmerken een grotere invloed op de 

volleybalprestatie (bijvoorbeeld gestalte) dan andere (bijvoorbeeld handknijpkracht). 

Volleyballers van hoog en laag niveau kunnen daarom vergeleken worden om op die manier 

prestatiebepalende factoren te achterhalen. Tabel 1 biedt een overzicht van de belangrijkste 

literatuur tussen 2000 en 2012 waarbij onderzoekers verschillen onderzochten in 

antropometrische en fysieke variabelen tussen volleyballers van verschillend niveau.  

Tabel 1. Bestudeerde variabelen uit literatuur (laatste decennium)  
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2001 
Gualdi-Russo and 

Zaccagni 
V X   X                         

2006 Duncan et al.   M X   X   X         X           

2006 Gabbett et al. M  X   X     X     X       X X X 

2006 Grgantov et al. V X 
 

X 
            

2007 Barnes et al. V X   X       X                 

2007 Gabbett et al. M X   X     X     X       X X X 

2007 Gabbett en Georgieff M/V X   X     X     X       X X X 

2007 Melrose et al. V X   X X X     X   X X X       

2008 Malousaris et al. V X   X X X                     

2008 Sheppard et al. M X   X     X X   X             

2008 Stanganelli et al. M/V X   X X X   X   X             

2009 Marques et al. M X   X       X           X     

2009 Sheppard et al. M X   X     X                   

2010 Ziv en Lidor (review) M/V               X   X             

2011 Borràs et al. M X   X X X   X X X             

2011 González-Ravé et al. V X   X       X X               

2012 Carvajal et al. V X X X X X                     

2012 Nikolaidis et al. V X   X X X     X   X   X       

2012 Sattler et al. M X   X X     X   X             

LL: lichaamslengte/gestalte, LG: lichaamsgewicht, BMI: Body Mass Index, CMJ: Counter 
Movement Jump, CMJa: Counter Movement Jump met armzwaai, SAR: Sit And Reach, SBJ: 
Standing Broad Jump.  
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In onderstaande paragraaf wordt eerst het profiel van een volwassen speler omschreven. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het antropometrische profiel (somatotype, 

gestalte, lichaamsgewicht, vet en vetvrije massa), het fysieke profiel (uithouding, kracht, 

snelheid en lenigheid), en algemene coördinatie (motorische kenmerken) (Claeys & De Smet, 

2012). 

 
1.2.1. Antropometrische kenmerken  

Somatotype  

Algemeen wordt verondersteld dat het somatotype van volleybalspelers een invloed heeft op 

de volleybalprestatie (Malousaris et al., 2008; Zary et al., 2010). Volwassen volleybalspelers 

(mannen) worden doorgaans gekenmerkt door een gebalanceerd mesomorf somatotype 

(Medina & Fernandes Filho, 2002 en Zary et al., 2010) terwijl mannelijke jeugdspelers 

voornamelijk ectomesomorf zijn (Zary et al., 2010).  

De resultaten bij volwassen vrouwen komen overeen met die van de volwassen mannen. 

Carvajal et al. (2012) vonden een gebalanceerd mesomorf somatotype bij de Cubaanse 

Olympische vrouwenvolleybalploeg (leeftijd: 22,2 ± 3,9 jaar). Vrouwelijke volwassen 

speelsters van lager niveau daarentegen worden gemiddeld gekenmerkt door een gebalanceerd 

endomorf somatotype (Malousaris et al., 2008; Gualdi-Russo en Zaccagni, 2001).  

Verder bestaat er een trend dat mannelijke topspelers een grotere homogeniteit vertonen in 

somatotype dan spelers van lager niveau (Gualdi-Russo en Zaccagni, 2001). Vrouwen 

vertonen niet alleen een verscheidenheid aan somatotype tussen de verschillende niveaus, 

maar ook tussen de verschillende posities (Malousaris et al., 2008; Carvajal et al., 2012). 

Volgens Gualdi en Zaccagni (2001) vertonen beide geslachten dan weer gelijkenissen als het 

gaat over de verschillen in somatotype naargelang de positie waarop de volleyballers spelen, 

en dus de functie die de spelers moeten vervullen. Deze verschillen zijn te verklaren door de 

positiespecifieke vereisten met betrekking tot tactiek en techniek (Duncan et al., 2006). 

Uit deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat het somatotype (sterk) samenhangt met 

het competitieniveau en de positie waarop men speelt. Zo waren de resultaten van absolute 

toplanden verschillend van die van minder goed presterende landen.  
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Gestalte en reikhoogte 

Uit het rapport ‘Het Vlaams Sportkompas’, dat het onderzoek naar talentdetectie en -

identificatie in de Vlaamse sport beschrijft, blijkt gestalte een van de noodzakelijke 

talentkenmerken te zijn voor volleybal bij mannen en vrouwen (Pion en Lenoir, 2011). 

Volgens Norton en Olds (2001) heeft gestalte de laatste decennia aan belang gewonnen in 

volleybal. Op figuur 3 is te zien dat de gestalte van volleybalspelers gedurende drie decennia 

gemiddeld met bijna 2 centimeter/decennium toenam, wat het toenemend belang van een 

grote gestalte weergeeft. Ook andere onderzoekers beschouwen gestalte als een belangrijke 

prestatiebepalende factor in volleybal (Malousaris et al., 2008; Lidor en Ziv, 2010). 

Volleybalspelers van het hoogste competitieniveau zijn gemiddeld groter dan die van een 

lager competitieniveau, dit zowel bij elite vrouwen (Malousaris et al., 2008) als bij mannelijke 

volleyballers van 15.6 ± 0.1 jaar (Gabbett en Georgieff, 2007). Ook andere studies (Spence et 

al., 1980; Grgantov et al., 2006) vinden een grotere gestalte bij spelers met een hoger 

prestatieniveau. Dezelfde bevindingen worden gevonden voor de variabele reikhoogte. Daar 

deze variabele sterk samenhangt met gestalte, worden bij elite spelers grotere reikhoogtes 

gevonden dan bij spelers van een lager niveau  (Gabbett en Georgieff, 2007). In vergelijking 

met andere sporters tenslotte zijn volleyballers ook groter (Norton en Olds, 2001; Jaric et al., 

2001; Rogulj et al., 2008). 

 

Figuur 3. Relatie tussen de mate van verandering in gestalte (cm/decennium) en de geschatte 
gemiddelde gestalte in 1970 voor 21 verschillende sporten (uit Norton en Olds, 2001) 
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Lichaamsgewicht  

De onderzoeksresultaten van tal van studies omtrent lichaamsgewicht bij volleybalspelers en -

speelsters zijn niet eenduidig. 

Gegevens van het variabele lichaamsgewicht werden eveneens in de studie van Norton en 

Olds (2001) opgenomen. Voor volleyballers werden in de laatste decennia geen grote 

veranderingen in lichaamsgewicht gevonden (figuur 4). Verschillen in lichaamsgewicht 

worden wel gevonden tussen speelsters van verschillend niveau. Betere speelsters blijken een 

hoger lichaamsgewicht te hebben dan minder goede speelsters (Spence et al., 1980 en 

Grgantov et al., 2006). Gabbett en Georgieff (2007) daarentegen vonden geen verschillen in 

lichaamsgewicht bij mannelijke en vrouwelijke jeugdvolleyballers van verschillend niveau. 

Ook volwassen volleybalspeelsters van hoog niveau bleken qua lichaamsgewicht niet te 

verschillen van speelsters van lager niveau (Malousaris et al., 2008).  

  

Figuur 4. Relatie tussen de mate van verandering in lichaamsgewicht (kg/decennium) en het 
geschatte gemiddelde lichaamsgewicht in 1970 voor 22 verschillende sporten (uit Norton en 

Olds, 2001) 
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Vetmassa en vetvrije massa  

Volgens Lidor en Ziv (2010) kan een toename in lichaamsvet een negatieve invloed hebben 

op de volleybalprestatie. Het bepalen van de hoeveelheid vet gebeurt meestal door het 

berekenen van het vetpercentage. Over dit laatste is er echter geen eenduidigheid in de 

literatuur, wat ondermeer te wijten kan zijn aan het verschil in nauwkeurigheid van de 

meetinstrumenten en/of -methoden, gebruikt in de verschillende studies (Lidor en Ziv, 2010). 

Wat het vetpercentage betreft, hebben mannelijke jeugdspelers op hoog niveau lagere 

vetpercentages dan spelers op lager niveau (Gabbett en Georgieff, 2007; Malousaris et al., 

2008). Het feit dat volleybalspeelsters van hoog niveau een lager vetpercentage hebben dan  

speelsters van lager niveau, is volgens Malousaris et al. (2008) wellicht te wijten aan een 

strengere selectieprocedure en een goed opgevolgd dieet bij de speelsters van hoog niveau. 

Grgantov et al. (2006) vond in tegenstelling tot de andere studies geen significant verschil in 

onderhuids vetweefsel bij vrouwelijke jeugdspeelsters van verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Naast een lager vetpercentage hebben speelsters van hoog niveau eveneens een grotere 

vetvrije massa dan minder goed presterende volleybalsters (Malousaris et al., 2008). Zoals 

eerder vermeld vonden Grgantov et al. (2006) geen verschillen in onderhuids vetweefsel 

tussen speelsters van verschillend niveau. Daar vetvrije massa kan gebruikt worden als 

benadering van spiermassa (van den Tillaar en Ettema, 2004), kunnen de verschillen in 

lichaamsgewicht verklaard worden door het verschil in spiermassa. Een toename in 

spiermassa draagt in zekere mate bij tot de explosiviteit en behendigheid, twee 

prestatiebepalende kenmerken die belangrijk kunnen zijn bij de beoordeling van de speelsters. 

De toename in spiermassa is voor een deel toe te wijzen aan de verhoogde trainingsfrequentie 

waaraan de speelsters van hoog niveau werden onderworpen (Grgantov et al., 2006). 

 

 

1.2.2. Fysieke kenmerken 

Naast antropometrische kenmerken zijn fysieke kenmerken eveneens verantwoordelijk voor 

het niveauverschil tussen spelers. Zo kan volgens Gabbett en Georgieff  (2007) het succes van 

de volleybalprestatie bij scholieren voor een deel verklaard worden door hun fysieke 

capaciteiten. 
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Uithouding 

Volleybal is een intermittente sport waarbij anaerobe, maar ook aerobe capaciteit niet 

onbelangrijk is (Smith et al., 1992; Gabbett et al., 2006; Sheppard et al., 2009; Lidor en Ziv, 

2010 en Borràs et al., 2011) en vooral cruciaal is in matchen waarbij er gedurende 4 of 5 sets 

op een hoog niveau gespeeld moet worden (Lidor en Ziv, 2010). Immers hoe beter het aeroob 

uithoudingsvermogen, hoe sneller de recuperatie van het anaerobe energiesysteem. Zowel 

mannen als vrouwen van 15,6 ± 0,1 jaar op hoog niveau hebben een hogere geschatte 

VO2max dan spelers van dezelfde leeftijd op lager niveau (Gabbett en Georgieff, 2007).  

 

Kracht 

Bepaalde aspecten in volleybal, meer bepaald blokken en aanvallen, vergen elk een 

combinatie van kracht van het boven- en onderlichaam. Het succes van de bloksprong 

(verdedigende actie) en de aanvalssprong (aanvallende actie) hangt voor een groot deel af van 

hoe hoog je als volleyballer boven het net kan reiken (sprongkracht) (Papageorgiou en 

Spitzley, 2003 en Stanganelli et al., 2008). Kracht in het onderlichaam is dan ook belangrijk 

in volleybal (Gabbett et al., 2006; González-Ravé et al., 2011) en wordt vooral gemeten aan 

de hand van verticale sprongtests. Zo zijn de Counter Movement Jump met armbeweging 

(CMJa) en zonder armbeweging (CMJ) de meest beschreven tests in de literatuur. Maar ook 

andere volleybalspecifieke sprongen zoals Block Jump en Squat Jump worden gehanteerd. 

Ziv en Lidor (2010) onderscheiden vier volleybalspecifieke sprongen: de gesprongen opslag 

(Jump Serve), de gesprongen toets (Jump Set), bloksprong (Block Jump) en de aanvalssprong 

(Spike Jump). Deze zijn essentiële vaardigheden binnen de sport (Melrose et al., 2007; 

Sheppard et al., 2008; Lidor en Ziv, 2010 en Buśko et al., 2012) en worden veelvuldig 

uitgevoerd bij offensieve en defensieve spelsituaties (Sheppard et al., 2008; Ziv en Lidor, 

2010 en Buśko et al., 2012). De verticale volleybalsprong wordt gebruikt om de spronghoogte 

en het vermogen te testen  (Lidor en Ziv, 2010 en Borràs et al., 2011) en vormt een 

belangrijke prestatiebepalende factor in volleybal (Fleck et al., 1985; Rodacki et al., 2002; 

Stanganelli et al., 2008). De bevindingen van Smith et al. (1992) en Gabbett en Georgieff 

(2007) komen net als voor de variabele uithouding ook voor sprongkracht overeen: spelers op 

hoger niveau springen hoger dan spelers op lager niveau.  

Tenslotte, wanneer volleybalspelers vergeleken worden met basketballers, voetballers en 

handballers scoren volleybalspelers beter op sprongtests (Jaric et al., 2001). 
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Kracht in het bovenlichaam is voornamelijk belangrijk bij het uitvoeren van de slagbeweging 

bij een aanval (snelkracht). Hoewel resultaten op de bench press meer informatie geven over 

de maximale kracht dan over de snelkracht, wordt deze test in de literatuur toch gebruikt bij 

het evalueren van kracht bij volleyballers. De mogelijkheid tot evalueren van de snelkracht 

zou voor relevantere informatie zorgen en dringt zich dan ook op. Desalniettemin scoren 

volleyballers hoger dan niet-sporters op de bench press, maar lager dan basketbalspelers 

(Lidor en Ziv, 2010). Ook op kracht in de schouder (belangrijk bij het serveren en aanvallen) 

scoren vrouwelijke volleyballers beter dan hun ongetrainde leeftijdsgenoten (Alfredson et al., 

1998). Verder is rompkracht belangrijk bij het lopen, draaien en springen en draagt een 

algemene kracht van het bovenlichaam bij tot de spronghoogte, de slagkracht bij smashes, en 

de preventie van blessures ter hoogte van de schouder (Lidor en Ziv, 2010). 

 

Snelheid 

Snelheid is belangrijk bij quasi elke aanvallende en verdedigende actie (Gabbett et al., 2006; 

Lidor en Ziv, 2010 en González-Ravé et al., 2011). Smith et al. (1992) vonden snellere spelers 

(mannen) op de 20 meter sprint op hoog niveau in vergelijking met spelers op laag niveau. 

Gabbett en Georgieff (2007) kwamen tot dezelfde bevindingen bij vrouwen (15,6 ± 0,1 jaar) 

op de 5 en 10 meter sprint, terwijl mannen van verschillend niveau (15,6 ± 0,1 jaar) volgens 

hen echter geen verschillen vertoonden. 

 

Lenigheid 

Gegevens omtrent lenigheid bij volleybalspelers zijn schaars. Jaric et al. (2001) vergeleken 

resultaten van basketbal-, voetbal-, handbal- en volleybalspelers op de Sit And Reach-test. De 

volleyballers bleken hierop het best te scoren, wat wijst op een betere lenigheid dan spelers 

van de andere balsporten, althans voor de lenigheid in de hamstrings en de onderrug. 

 

1.2.3. Algemene coördinatie 

Naast snelheid vereist elke offensieve en defensieve taak een goede behendigheid (Gabbett et 

al., 2006; Lidor en Ziv, 2010 en González-Ravé et al., 2011) en draagt het hebben van een 

goede algemene coördinatie bij tot het halen van een hoger niveau (Spence et al., 1980). Het 

belang van motorische kenmerken dient dan ook in rekening genomen te worden bij het 

voorspellen van al dan niet succes bij volleyballerspelers (Gabbett et al., 2007).  
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1.2.4. Conclusies 

Hoewel in de studies uit tabel 1 heel wat verschillende variabelen werden gemeten, zijn deze 

niet allemaal even belangrijk voor een volleybalspeler. Wat nu de voornaamste eigenschappen 

zijn die een volleyballer moet hebben, geeft de review van Lidor & Ziv (2010) weer. Uit deze 

review, die 31 studies beschrijft, bleek dat speelsters die een hoger niveau halen een grotere 

gestalte, een groter gewicht en betere waarden op verticale sprong hebben in vergelijking met 

speelsters van lager niveau. Deze resultaten worden bevestigd door Fleck et al. (1985), 

Grgantov et al. (2006) en Malousaris et al. (2008), die naast het antropometrische kenmerk 

gestalte en het fysieke kenmerk sprongkracht, ook coördinatie toevoegen aan de factoren die 

de grootste invloed hebben op volleybalprestaties bij vrouwen. Voortgaande op de 

eenduidigheid in de literatuur kan er worden aangenomen dat gestalte en reikhoogte de 

voornaamste antropometrische kenmerken zijn. Gestalte wordt zelfs beschouwd als één van 

de belangrijkste prestatiebepalende kenmerken in volleybal. Wat betreft fysieke kenmerken 

zijn alle onderzoekers het er over eens dat verticale sprongkracht eveneens een belangrijke 

factor vormt. Verder kan er worden aangenomen dat bepaalde motorische vaardigheden even 

belangrijk, of zelfs belangrijker, zijn dan sommige antropometrische en fysieke 

prestatiebepalende factoren. Hieromtrent is er echter weinig beschreven in de literatuur. 

Andere kenmerken die behoren tot het antropometrische en fysieke profiel, worden niet als 

talentkenmerken beschouwd omwille van geen eenduidigheid in de literatuur of geen directe 

invloed op de volleybalprestatie.  

 

1.2.5. Opmerkingen 

Bij de opsomming van prestatiebeïnvloedende factoren dient er rekening te gehouden worden 

met volgende opmerkingen. 

 

Populatie-afhankelijkheid 

De variabelen waarop men zich baseert voor de selectie van spelers is afhankelijk van de 

populatie. Zo zal in een populatie waarbij bepaalde fysiologische en antropometrische 

eigenschappen meer ontwikkeld zijn, de invloed van deze eigenschappen op de spelersselectie 

groter zijn (Gabbett et al., 2007). Ook mogen kenmerken op volwassen leeftijd niet zomaar 

als referenties voor jeugdspelers overgenomen worden, vermits jongeren onderhevig zijn aan 

biologische veranderingen doorheen hun puberteit en adolescentie (Zary et al., 2010). 
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Nood aan intra-individuele data 

De inter-individuele vergelijking van spelers voor wat betreft bovenstaande variabelen 

gebeurt steeds aan de hand van gemiddelden en standaarddeviaties (cross-sectioneel). 

Nikolaidis et al. (2012) wijzen echter op de nood aan intra-individuele gegevens van spelers 

zodat coaches een zicht krijgen op de evolutie van hun spelers (longitudinaal onderzoek). In 

de studie bleek immers dat spelers van verscheidene leeftijden en niveaus, verschillende 

waarden vertonen naargelang de periode in het seizoen (Nikolaidis et al., 2012). 

   

Evolutie naar positiespecifiek karakter 

Resultaten, bekomen uit studies of dataverzamelingen die dateren van vóór 1998, dienen 

kritisch benaderd te worden daar er fundamentele veranderingen in de spelregels werden 

doorgevoerd in 1998. Zo werd de ‘libero’ positie op dat moment geïntroduceerd, een positie 

die andere antropometrische en fysieke kenmerken vereist dan die van de overige posities 

(Malousaris et al., 2008). Bijgevolg dient men hiermee rekening te houden wanneer men data 

van vóór 1988 wenst te vergelijken met gegevens van na 1988. Volgens Sheppard et al. 

(2008) gaan coaches ervan uit dat de invoering van de ‘libero’ positie en de evolutie in de 

tactische benadering van volleybal er voor zorgen dat een toenemende specialisatie van de 

spelersposities vereist is. Bijgevolg heeft dit een invloed op het profiel van de spelers, 

spelende op verschillende posities (Sheppard et al., 2008). Ook tal van andere onderzoeken 

(Gabbett et al., 2007; Malousaris et al., 2008 en Sheppard et al., 2009) tonen aan dat volleybal 

gekarakteriseerd wordt door positiespecifieke kenmerken. 

 

Geslachtsspecificiteit 

Volgens Gabbett en Georgieff (2007) verschillen de factoren die bijdragen tot succes in 

volleybal bij scholieren (15-17 jaar) tussen jongens en meisjes. Met andere woorden, de 

talentkenmerken moeten niet alleen positiespecifiek benaderd worden, maar ook 

geslachtsspecifiek. Bijgevolg is het opstellen van een algemeen profiel voor volleybalspelers 

geen evidente opdracht.  
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1.3. Positiespecificiteit in volleybal  

Zoals eerder aangehaald wordt volleybal gekenmerkt door een positiespecifiek karakter 

waardoor de prestatiebepalende factoren verschillen naargelang de positie waarop men speelt. 

Gabbett et al. (2007) en Malousaris et al. (2008) bevestigen deze stelling door 

positiespecifieke kenmerken te definiëren als kenmerken die niet voor iedereen van de ploeg 

van toepassing zijn maar van cruciaal belang zijn voor spelers op een bepaalde positie. Zo zijn 

de vereisten van een speler die aan het net staat dat deze een grote gestalte heeft (en grote 

reikhoogte) en over een goede sprongkracht beschikt. Hoog boven het net uitsteken is immers 

belangrijk om de aanval van de tegenpartij te blokken en om de eigen aanval af te werken 

door middel van een smash (Buśko et al., 2012). 

 

1.3.1. Posities en functies  

Volgende volleybalspecifieke posities/spelers kunnen worden onderscheiden (Grgantov et al., 

2006 en Malousaris et al., 2008): 

 

Receptiehoek is de speler die blokt en aanvalt aan de linkerzijde van het net, maar die ook de 

receptie van de bal uitvoert. 

 

Midden is de speler die blokt en aanvalt ter hoogte van het net en centraal op de eigen 

speelhelft. 

 

Oppositie is de belangrijkste aanvaller van de ploeg. Hij heeft verschillende functies, namelijk 

blokken en aanvallen aan de rechterzijde van het net, aanvallen vanuit het achterveld en het 

uitvoeren van de receptie. 

 

Spelverdeler loopt over de volledige eigen speelhelft om de bal na de receptie in een goede 

positie te ontvangen en deze te passen naar een van de aanvallers. De spelverdeler voert geen 

receptie uit. 

 

Libero is een achterveldspeler, doet vooral verdedigend werk (hoge precisie bij de receptie 

van de opslag) en serveert niet of valt niet aan. 



13 

 

1.3.2. Positiespecifieke kenmerken 

De bevindingen uit vorig onderzoek voor wat betreft positiespecifieke kenmerken in volleybal 

(Baeyens & Behiels, 2012) zijn samengevat in tabel 2. Hierbij werd er geen onderscheid 

gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke volleybalspelers. 

 
Tabel  2. Positiespecifieke kenmerken volleybal per positie (uit Baeyens & Behiels, 2012)  

 

 

1.3.3. Conclusies 

Tabel 2 bevestigt de bevinding van Malousaris et al. (2008) dat volleybal gekenmerkt wordt 

door een positiespecifiek karakter. Bij het naast elkaar leggen van de definities van de 

verschillende posities en de gegevens uit tabel 2, blijken de vereisten van elke positie overeen 

te komen met de positiespecifieke kenmerken uit tabel 2. Zo zijn de drie aanvallers 

(receptiehoek, midden en oppositie) groot tot zeer groot qua gestalte, gewicht, reikhoogte en 

sprongkracht. Deze eigenschappen zijn immers nodig om hun verdedigende (blokken aan het 

net) en aanvallende taken (smashen aan het net) tot een goed einde te brengen. Spelers die niet 

aan het net staan (spelverdeler en libero) hoeven hun verdedigende en opbouwende taken niet 

boven de hoogte van het net te vervullen en worden bijgevolg gekenmerkt door een kleinere 

gestalte (wat een kleinere reikhoogte en gewicht met zich meebrengt). Ook beschikken zij 

over een kleinere sprongkracht, daar dit voor deze posities geen prestatiebepalende factor is. 

Uit deze bevindingen blijkt nogmaals de nood aan de positiespecifieke benadering van 

talentkenmerken in volleybal. 

 

 

 

 Receptiehoek Midden Oppositie Spelverdeler Libero 
Gestalte Groot Zeer groot Zeer groot Gemiddeld Klein 

Lichaamsgewicht Groot Zeer groot Zeer groot Gemiddeld Klein 
Reikhoogte Groot Zeer groot Zeer groot Gemiddeld Klein 

Sprongkracht Zeer groot Groot Groot Gemiddeld Klein 
Bench Press Hoog Zeer hoog Zeer hoog Laag Laag 

Somatotype Endomorf 
Endomorf-
ectomorf 

Endomorf-
ectomorf 

Endomorf 
Mesomorf-
endomorf 
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1.4. Predictie van talentkenmerken 

Gestalte en sprongkracht vormen de voornaamste talentkenmerken in volleybal, zij het voor 

het grootste deel van de posities. Aangezien de meeste sporters geen eliteniveau bereiken voor 

hun twintigste levensjaar, is het voorspellen van de eindgestalte aangewezen om op vroege 

leeftijd reeds talentvolle volleyballers te kunnen identificeren (Pearson et al., 2006). Ook 

inzicht krijgen in de sprongkracht op volwassen leeftijd op basis van gegevens uit de puberteit 

kan het talentidentificatieproces vergemakkelijken. 

De enige mogelijkheid om de resultaten op de prestatiebepalende variabelen op volwassen 

leeftijd exact te weten, is het longitudinaal opvolgen van de doelpopulatie en kijken naar het 

uiteindelijke eindniveau. Aan de hand hiervan kunnen er ontwikkelingslijnen per 

prestatiebepalende factor opgemaakt worden die informatie geven over deze factoren op 

verschillende leeftijden. Wanneer er longitudinale gegevens van volwassen spelers van 

topniveau ter beschikking zijn, kan men op basis van de ontwikkelingslijnen van deze spelers 

de norm voor prestatiebepalende variabelen op verschillende leeftijden bepalen. Bij het 

talentidentificatieproces kan men deze normen hanteren om mogelijke talenten te 

identificeren. Bij deze techniek wordt er echter geen rekening gehouden met de evolutie van 

de prestatiebepalende factoren (Régnier et al., 1993). Zo evolueerde bijvoorbeeld de gestalte 

van volleyballers de laatste drie decennia met een stijging van bijna 2cm/decennium (Norton 

en Olds, 2001), wat wijst op een groter belang van de prestatiedeterminant gestalte in 

volleybal. Daarom bieden Régnier et al. (1993) een alternatief: ‘The Sliding Population 

Approach’. Deze benadering biedt een combinatie van longitudinale en cross-sectionele 

technieken om talent te detecteren en prestaties te voorspellen. Op deze manier kan talent 

vlugger ontdekt worden en houdt men bovendien rekening met de evolutie van de 

prestatiebepalende factoren. Volgens de ‘Sliding Population Approach’ (figuur 5) kan het 

ontwikkelingscontinuüm onderverdeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Figuur 5: Voorbeeld Sliding Population Approach van Régnier (uit Régnier et al., 1993) 
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In elke leeftijdscategorie (‘Pool Population’) maakt men de inschatting of een sporter het 

hoogste niveau van de volgende leeftijdscategorie (‘Target Population’) kan halen. Alleen als 

dit het geval is, wordt deze sporter als talent beschouwd. Elke ‘Pool Population’ is tevens een 

‘Target Population’ voor een voorgaande leeftijdscategorie. De inschatting die per 

leeftijdscategorie dient gemaakt te worden, gebeurt op basis van prestatiedeterminanten eigen 

aan de leeftijdscategorie (Régnier et al., 1993). Deze benadering van talentdetectie kan 

eveneens toegepast worden op talentidentificatie in het Vlaamse volleybal. 

 

Gestalte kan voorspeld worden aan de hand van verschillende technieken, terwijl 

sprongkracht daarentegen complexer is om te voorspellen en er geen directe methode voor 

bestaat. Bovendien is de evolutie van gestalte overheen de leeftijd een biologisch proces 

waarbij iedereen dezelfde fasen doorloopt in een vaste volgorde (Vaeyens, 2012) en waardoor 

het voorspellen ervan wetenschappelijk kan benaderd en onderbouwd worden. Dit terwijl de 

ontwikkeling van sprongkracht onderhevig is aan tal van beïnvloedende factoren zoals de 

spiermassa-ontwikkeling en de trainbaarheid van spierkracht tijdens de adolescentie. Deze 

aspecten zijn weliswaar bij iedereen aanwezig maar het tijdstip ervan verschilt individueel. 

Ook is de evolutie van het anaeroob vermogen gedurende de adolescentie niet lineair en hangt 

dit nauw samen met antropometrische variabelen (Pearson et al., 2006). 

 

1.4.1. Predictie van gestalte 

Technieken gestaltepredictie 

Eerdere methoden om gestalte op volwassen leeftijd te voorspellen (Bayley en Pinneau 

methode, Roche-Wainer-Thissen methode, en Tanner-Whitehouse methode) berusten op de 

voorspelling van gestalte door gebruik te maken van de skeletale leeftijd. Daar deze methoden 

vrij duur zijn en gepaard gaan met blootstelling aan straling, worden er veelal andere 

methoden gebruikt om de eindgestalte van kinderen/jongeren te voorspellen (Sherar et al., 

2005). Zo worden groeicurven, de formule van Sherar-Mirwald, de RX-scan (alleen bij 

spelers die in aanmerking komen voor Topsportschool Volleybal) en de predictie op basis van 

ouderlengte, frequent gebruikt. Deze technieken worden verder (Methoden, Testbeschrijving) 

beschreven.  
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1.4.2. Predictie van sprongkracht 

Zoals eerder aangehaald is volgens Lidor en Ziv (2010) het testen van de verticale 

sprongkracht het meest relevant om het sprongvermogen van volleyballers te meten. Het 

voorspellen van de eindsprongkracht (sprongkracht op volwassen leeftijd) op basis van de 

sprongkracht op jonge leeftijd is (voorlopig) niet aan de orde wegens te veel verdoken 

variabelen. Daarom dient er een inschatting van de sprongkracht gemaakt te worden, rekening 

houdend met onderstaande beïnvloedende factoren (antropometrische, fysieke en motorische).  

 

Antropometrische eigenschappen 

Gestalte 

Volgens Davis et al. (2003) bestaat er geen significant verband tussen de relatieve verticale 

spronghoogte (verticale verplaatsing van het zwaartepunt) en gestalte bij mannelijke 

recreatieve sportbeoefenaars (20 tot 37 jaar). Ook Batista et al. (2008) vinden geen correlatie 

tussen gestalte en 2 volleybalspecifieke sprongen (Spike Jump en Block Jump) bij mannelijke 

spelers van hoog niveau (beachvolleybal). Positieve significante correlaties werden wel 

gevonden bij spelers van lager niveau (Batista et al., 2008). Sheppard et al. (2008) 

daarentegen vonden dat volleybalspelers die het hoogst springen (relatieve spronghoogte) 

significant kleiner zijn dan diegene die het laagst springen. De verklaring kan gegeven 

worden door Sekulic et al. (2005), die aangeven dat de relatie lichaamsgewicht-spierkracht 

doorgaans niet-lineair is. Zo zal een grote speler (en ook zwaarder) relatief ten opzichte van 

zijn lichaamsgewicht minder spierkracht hebben, waardoor deze minder hoog zal springen 

(relatief) dan kleinere spelers met een lager lichaamsgewicht. Uiteraard dient er rekening 

gehouden te worden met de verschillen in gestalte en de verschillen in reikhoogte en 

armlengte die gecorreleerd zijn aan gestalte (Sattler et al., 2012). Zo kunnen grote spelers hun 

relatief tekort aan spierkracht compenseren door hun gestalte, reikhoogte en armlengte om 

uiteindelijk toch tot grotere absolute spronghoogtes te komen. Het spreekt voor zich dat in 

volleybal de absolute spronghoogte relevanter is dan de relatieve. 

 

Lichaamsgewicht 

Davis et al. (2003) vinden geen significant verband tussen lichaamsgewicht en spronghoogte 

bij recreatieve sporters (20-37 jaar). De bevindingen van Batista et al. (2008) voor gestalte 

gelden ook voor de variabele lichaamsgewicht. 
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Vetpercentage 

Uit de studie van Davis et al. (2003) blijkt er een significante negatieve correlatie te bestaan 

tussen verticale spronghoogte en lichaamsvetpercentage. Personen met een lager 

vetpercentage voeren hogere verticale sprongen uit (Davis et al., 2003). Ook bij volleyballers 

draagt het hebben van een laag vetpercentage bij tot het bekomen van een grotere verticale 

sprongkracht (Gabbett en Georgieff, 2007). 

 

Fysieke eigenschappen 

Lenigheid 

Volgens het onderzoek van Davis et al. (2003) is er geen verband tussen spronghoogte en 

lenigheid in de onderste ledematen. Kubo et al. (1999) daarentegen vindt een toegenomen 

stijfheid in de pezen van de kniestrekkers, wat voor een positief effect zorgt op de 

countermovement van een verticale hoogtesprong doordat er meer elastische energie kan 

opgeslagen worden in een stijvere pees gedurende de excentrische fase van de sprong 

(countermovement).  

 

Anaeroob vermogen 

Volgens Davis et al. (2003) bestaat er een significante correlatie tussen verticale spronghoogte 

en het resultaat op de vermogenstest van Margaria-Kalamen. Hoe groter het anaeroob 

vermogen, hoe beter het resultaat op de verticale sprongtest. (Davis et al., 2003). 

 

Evenwicht 

Volgens Davis et al. (2003) vertonen mannelijke recreatieve sporters (20-37 jaar) met een 

beter evenwicht minder hoge verticale sprongen. De hypothese van de onderzoekers is dat de 

personen met een goed evenwicht getypeerd worden door overwegend type I spiervezels. 

Proefpersonen met een minder goed evenwicht zouden grotendeels type II spiervezels hebben. 

Verder onderzoek naar het verband tussen evenwicht en verticale sprongprestatie is nodig 

(Davis et al., 2003).  

 

Kracht en vermogen 

Hoge sprongprestaties in elite-volleybal worden gekenmerkt door de bekwaamheid om een 

grote kracht te produceren en grote peesspanningen te verdragen tijdens de snelle rek-
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verkortingscyclus, dit is vanuit een excentrische contractie zo snel mogelijk overgaan tot een 

concentrische contractie (Sheppard et al., 2008).  Hoewel volgens Sheppard et al. (2008) uit 

voorgaande studies bleek dat er een sterk verband is tussen kracht en vermogen van de 

onderste ledematen en verticale sprongkracht, argumenteren zij dat de relatie tussen deze 

variabelen afhankelijk is van de benaderde sport en eveneens van het ontwikkelingsniveau 

van de sporter.  

 

Motorische eigenschappen 

Rodacki et al. (2002) omschrijven het verticaal springen als een motorische taak dat afhangt 

van de coördinatie tussen de lichaamssegmenten. Dit houdt de wisselwerking in van 

spierkrachten en gewrichtsmomenten, nodig om een motorische taak uit te voeren. Stanganelli 

et al. (2008) sluiten zich hierbij aan door te stellen dat het uitvoeren van een hoogtesprong een 

complexe coördinatie vergt tussen de verschillende onderdelen van het bovenlichaam en het 

onderlichaam. 

 

 

1.5. Probleem van maturiteit 

1.5.1. Invloed van maturiteit op talentidentificatie 

Maturiteit, het proces van het matuur worden tijdens de adolescentie, is een belangrijke 

verdoken variabele binnen talentidentificatie. Door de vele hormonale veranderingen in het 

menselijke lichaam tijdens de puberteit (fase waarin variabiliteit van maturiteit tussen 

individuen het grootst is), worden fysiologische en fysieke eigenschappen (bijvoorbeeld 

gestalte en het daaraan gekoppelde gewicht) beïnvloed. Dit kan bijgevolg een impact hebben 

op sportprestaties gedurende deze periode (Pearson et al., 2006). Zo zorgt vroeg matuur zijn 

voor een zekere voorsprong wat betreft bepaalde eigenschappen en worden spelers die qua 

maturiteit voor zijn op hun leeftijdsgenoten tijdens de puberteit vaak als meer getalenteerd 

aanzien. Dit is echter een momentopname en geeft absoluut geen garantie op later succes in 

de sport. Laat maturen daarentegen, die in staat zijn om hun antropometrische en fysieke 

achterstand ten opzichte van hun vroeg mature leeftijdsgenoten te compenseren door een 

betere techniek, slagen er vaak in om op latere leeftijd een hoger niveau te halen (Vaeyens et 

al., 2008).  
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1.5.2. Bepalen van het potentieel 

Het is duidelijk dat wanneer er bij de selectie van sporters uitsluitend rekening gehouden 

wordt met de fysieke en antropometrische kenmerken op één bepaalde leeftijd, er veel 

potentieel talent verloren gaat. Daarom is het belangrijker om de capaciteit van de sporter 

(potentieel van de talentkenmerken) te bepalen. Dit kan door de maturiteit van de sporters (en 

de veranderingen die ermee gepaard gaan) tijdens de puberteit in rekening te nemen (Matthys 

et al., 2011; Pearson et al., 2006). 

 

1.5.3. Maturiteit in volleybal 

Daar het er bij volleybal op volwassen leeftijd vooral op aan komt groot te zijn en hoog te 

kunnen springen (Fleck et al., 1985; Grgantov et al., 2006 en Malousaris et al.,2008), twee 

variabelen die beïnvloed worden door maturiteit, zijn onderzoekers genoodzaakt om in 

talentidentificatieprogramma’s de mate van maturiteit van de volleyballers op te nemen. 

 

Gestalte 

Tijdens de puberteit is de toename in gestalte voornamelijk te wijten aan een verandering in 

hormonale activiteit, waardoor de gestalte sterk gelinkt kan worden aan het puberteitsstadium. 

Vroeg mature jongens blijken in alle fasen van de adolescentie groter te zijn dan hun 

leeftijdsgenoten met gemiddelde of late maturiteit (Pearson et al., 2006). Op volwassen 

leeftijd (30 jaar) hebben deze zelfde vroeg maturen echter geen grotere gestalte meer 

vergeleken met hun leeftijdsgenoten (Beunen et al., 1997).  

Een grote gestalte kan ook negatieve effecten hebben op de volleybalprestatie bij speelsters 

van 12 tot 13 jaar omwille van versnelde groei en ontwikkeling (Grgantov et al., 2006). 

 

Springvermogen/sprongkracht 

Gedurende de adolescentie is er een enorme vooruitgang in sprintsnelheid en springvermogen, 

beide variabelen waarbij anaerobe capaciteit een belangrijke rol speelt. Cruciaal hierbij is dat 

er een relatie bestaat tussen anaeroob vermogen en de variabelen gestalte, beenlengte, 

lichaamsgewicht, spiermassa en vetvrije massa. Daar deze antropometrische variabelen sterk 

beïnvloed worden door de mate van maturiteit, heeft deze laatste eveneens een indirect effect 

op het anaeroob vermogen (Pearson et al., 2006) en dus ook op het springvermogen. 



20 

 

Net als het anaeroob vermogen is de kracht die een persoon tijdens de adolescentie kan 

leveren volgens Pearson et al. (2006) mede afhankelijk van antropometrische kenmerken. 

Tijdens de puberteit wordt naast de toename in gestalte ook de stijging in lichaamsgewicht 

hormonaal geregeld (Pearson et al., 2006). Deze samenhang tussen gestalte- en 

lichaamsgewichttoename wordt ook beschreven door Grgantov et al. (2006).  Hoewel in 

sommige literatuur (Davis et al., 2003 en Batista et al., 2008) geen verband tussen 

lichaamsgewicht en spronghoogte wordt beschreven, is het toch aannemelijk te mogen 

veronderstellen dat wanneer tijdens de adolescentie de gewichtstoename en de 

spierkrachtontwikkeling niet evenredig verlopen, de spronghoogte negatief beïnvloed wordt. 

 

Algemene coördinatie 

Op de leeftijd 11-13 jaar (voor groeispurt) zou in talentidentificatieprogramma’s (TID-

programma’s) vooral gekeken moeten worden naar de algemene coördinatie, terwijl er tussen 

14 en 18 jaar (na groeispurt) voornamelijk gekeken wordt naar de fysieke variabelen. Het 

hebben van een goede algemene coördinatie is immers een onderliggende factor voor 

bepaalde fysieke kenmerken en draagt bij tot het uitvoeren van blok- en aanvalssprong. 

Volgens Pearson et al. (2006) kan er tijdens de adolescentie een duidelijke verbetering in 

motorische vaardigheden en behendigheid waarneembaar zijn. Deze variabelen staan onder 

invloed van de fysieke en cognitieve maturiteit. De bijdrage van deze soorten maturiteit op de 

algemene coördinatie is echter nog onvoldoende onderzocht (Pearson et al., 2006).                                                                                            

 

1.6. Volleybaltalent in Vlaanderen 

Hoe langer hoe meer is het belangrijk geworden talent vroegtijdig op te sporen. Het 

beoordelen van talent is echter niet eenvoudig. Valide en betrouwbare tests binnen TID-

programma’s zijn slechts mogelijk wanneer deze de belangrijkste eigenschappen van een 

sport meten (Pearson et al., 2006). Volgens Grgantov et al. (2006) moeten deze programma’s 

bestaan uit metingen die de afzonderlijke aspecten van volleybalprestaties weerspiegelen. Uit 

het onderzoek van Gabbett et al. (2007) daarentegen blijkt dat niet antropometrische en 

fysiologische parameters maar wel vaardigheidstesten (subjectieve evaluatie van de coach) de 

geselecteerde volleybalspeler onderscheidt van de niet-geselecteerde. Volgens Gabbett en 

Georgieff (2007) is het dan ook aangewezen om gestandaardiseerde testbatterijen te 

ontwikkelen die volleybalspecifieke vaardigheden meten. Gabbett et al., 2007 menen dat 
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fysiologische en antropometrische variabelen dienen opgenomen te worden in testbatterijen 

voor jeugdspelers zodat de coach aan de hand van deze objectieve feedback de sterktes en 

zwaktes van elke speler individueel kan evalueren.  

Talentidentificatie betreffende volleybal in Vlaanderen berust op de combinatie van de twee 

bovenstaande opvattingen. Enerzijds worden volleyballers getest aan de hand van een 

testbatterij die antropometrische kenmerken en fysieke en motorische vaardigheden meet. 

Anderzijds worden de spelers gescout tijdens wedstrijden in functie van volleybalspecifieke 

vaardigheden. Aangezien het scouten aan de hand van subjectieve evaluaties door mensen van 

de Vlaamse Volleybalbond gebeurt, zal dit aspect hier niet verder behandeld worden.  

 

1.6.1. Talentidentificatie op het eerste niveau (8-14 jaar) 

Van TID-programma’s wordt verwacht de sportspecifieke geschiktheid van jonge atleten te 

bepalen, samen met het voorspellen van enkele belangrijke prestaties op volwassen leeftijd.  

De Vlaamse Volleybalbond (VVB) en de Universiteit Gent ontwikkelden samen het 

Volleybal Talentidentificatiesysteem (VOLTIS), dat eveneens een testbatterij omvat. Aan de 

hand van de VOLTIS-testbatterij (bijlage 1) gaat men de antropometrie, coördinatie en kracht 

van jonge volleybalspelers en -speelsters tussen 8 en 14 jaar na. Dit gebeurt op basis van 

verschillende volleybal- en niet-volleybalspecifieke tests (Selectiecriteria & 

Selectieprocedures Vlaamse Volleybalschool, Schooljaar 2013-2014). Technische 

vaardigheden worden bij deze testbatterij niet uitgevoerd. 

Door het organiseren van testdagen in alle Vlaamse provincies tracht men informatie van 

zoveel mogelijk volleybalspelers in te winnen. Op basis van de individuele resultaten doet 

men een uitspraak over de al dan niet aanwezigheid van de gewenste antropometrische, 

fysieke en motorische eigenschappen om zo een selectie van volleybalspelers te kunnen 

doorvoeren in functie van het provinciale en/of Vlaamse jeugdteam (Selectiecriteria & 

Selectieprocedures Vlaamse Volleybalschool, Schooljaar 2013-2014). 

 

1.6.2. Talentidentificatie op het tweede niveau: van VOLTIS naar 
         Topsportschool Volleybal (instroom) 

Uit de provinciale en landelijke jeugdselectie wordt er een verdere selectie gemaakt voor de  

Topsportschool Volleybal (TSV). In eerste instantie wordt de selectie doorgevoerd op basis 

van gestalte (testbatterij, antropometrie). Gestalte wordt immers beschouwd als een te 
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gebruiken selectiecriteria bij talentvolle volleybalspelers (Malousaris et al., 2008). Zoals 

eerder vermeld, wordt er binnen de selectieprocedure meer op gestaltepredictie gefocust dan 

op gestalte op één bepaald moment. Op die manier wordt de mate van maturiteit in rekening 

genomen. Aan de hand van twee predictiemethoden (groeicurven en formule van Mirwald) 

wordt de gestalte op volwassen leeftijd voorspeld. Wanneer beide technieken andere waarden 

voorspellen, behoudt men de kleinste predictie (Document ‘Stapsgewijze selectie VOLTIS’). 

Om meer uitsluitsel te geven omtrent de eindgestalte wordt er bij de spelers en speelsters die 

in aanmerking komen voor de instroom naar de TSV (Topsportschool Volleybal) een 

bijkomende RX-scan afgenomen. In tweede instantie worden de spelers gerangschikt op basis 

van het fysieke kenmerk sprongkracht (testbatterij, kracht). Als laatste selectiecriteria wordt 

algemene coördinatie gehanteerd (testbatterij, coördinatie). Uiteraard houdt men eveneens 

rekening met de motivatie van de volleyballers.  

De selectiecriteria per leeftijdscategorie en per positie op het volleybalterrein wordt beslist 

door de Vlaamse Volleybal Bond (VVB) en doorgevoerd na goedkeuring van een 

selectiecommissie die bepaalt of een talentvolle speler of speelster al dan niet de kans krijgt 

om school te lopen in de Topsportschool Volleybal (Selectiecriteria & Selectieprocedures 

Vlaamse Volleybalschool, Schooljaar 2013-2014). 

 

1.6.3. Selectie binnen Topsportschool Volleybal 

Eenmaal toegelaten in de Topsportschool Volleybal dienen de leerlingen elk jaar normen te 

halen (positieafhankelijk) wat betreft gestalte en sprongkracht (bijlage 2). Voor de evaluatie 

van haar leerlingen volleybal hanteert de TSV een eigen testbatterij, waarvan de variabelen 

verder wordt beschreven (2.3.2. TSV testbatterij). 
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1.7. Onderzoeksvragen: 

1) In welke mate correleren de 4 technieken om de eindgestalte te voorspellen 

(groeicurven, formule van Sherar-Mirwald, RX-scan, formule ouderlengte) met 

elkaar? Welke methode geeft de beste voorspelling van eindgestalte (kan alleen 

door te vergelijken met de eindgestalte) en zijn er verschillen tussen deze 

methoden? 

Hypothese: de beste methode voor het voorspellen van eindgestalte is verschillend 

voor elke leeftijdscategorie. Hoe dichter bij de APHV, hoe beter de eindgestalte 

wordt voorspeld met behulp van de formule van Sherar-Mirwald. 

 

2) Hoeveel procent van de volleybalspeelsters en -spelers die getest werden aan de 

hand van de VOLTIS-testbatterij in het schooljaar 2012-2013, hebben kans op 

slagen (toegelaten worden in de Topsportschool Volleybal), wanneer we de criteria 

van de VVB in rekening nemen? M.a.w. hoeveel van de volleyballers voldoen aan 

de criteria en hoeveel worden er uiteindelijk geselecteerd? Waarom worden dan 

sommige niet geselecteerd? Kan er gecorrigeerd worden voor maturiteit? 

 

3) Welke antropometrische en fysieke variabelen verschillen tussen leerlingen en 

niet-leerlingen van de Topsportschool Volleybal (TSV)? 

 

4) Waar bevinden de Vlaamse volleyballers van verschillende leeftijdscategorieën 

zich ten opzichte van de wereldtop?  

Hypothese: de afstand tot de wereldtop is verschillend voor de verscheidene 

volleybalposities.  

 

5) Voor welke positie (internationaal niveau) komen de Vlaamse volleyballers 

vervolgens het meest in aanmerking? 

Hypothese: de internationale positienormen die gemakkelijk gehaald worden zijn 

die van spelverdeler en libero. De normen voor de aanvallende posities (receptie-

hoek, midden en opposite) worden moeilijker gehaald. 
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2. METHODE 

 

2.1. Proefpersonen 

Personen die in de databank (2.1.1. Dataverzameling) worden opgenomen, waren op het 

moment van de metingen lid van een volleybalclub en waren actief in competitie. Vanaf 1998 

tot en met 2012 werden 1422 verschillende volleyballers getest op basis van verschillende 

testbatterijen (2.3. Meetinstrumenten). 748 daarvan zijn meisjes en 674 jongens. Hoeveel 

maal deze spelers getest werden doorheen hun volleybalcarrière is terug te vinden in bijlage 3. 

Per leeftijdscategorie (van 10 tot 18 jaar) worden het aantal geteste meisjes en jongens 

beschreven in tabel 3. In totaal werden 811 metingen op meisjes en 691 metingen op jongens 

(tussen 10 en 18 jaar) uitgevoerd gedurende 14 jaar. Hierbij werd op tenminste één 

antropometrische, fysieke of motorische variabele getest.  

 

Tabel 3. Aantal geteste jongens en meisjes per leeftijdscategorie 
Leeftijdscategorie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaal 

Meisjes 43 140 131 92 125 109 91 58 22 811 
Jongens 29 76 71 54 101 130 104 83 43 691 

 

2.1.1. VOLTIS-subjecten 

Tijdens de 5 VOLTIS-testmomenten in de 5 Vlaamse provincies werden in totaal 546 

volleyballers getest tussen 8 en 14 jaar. 347 daarvan waren meisjes, 199 daarvan jongens. 

Tabel 4 en 5 geven het aantal geteste VOLTIS-volleyballers per leeftijdscategorie weer, 

respectievelijk voor meisjes en jongens. Ook de mate van maturiteit wordt weergegeven. 

 

Tabel 4. Aantal geteste VOLTIS-meisjes per leeftijdscategorie en maturiteit 
Leeftijdscategorie Totaal Vroeg matuur Gemiddeld matuur Laat matuur 

9 2 1 1 0 
10 43 3 39 1 
11 140 5 128 7 
12 128 2 114 12 
13 33 0 31 2 
14 1 0 0 1 

Totaal 347 11 (3%) 313 (90%) 23 (7%) 
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Tabel 5. Aantal geteste VOLTIS-jongens per leeftijdscategorie en maturiteit 
Leeftijdscategorie Totaal Vroeg matuur Gemiddeld matuur Laat matuur 

8 1 1 0 0 
9 5 3 2 0 
10 29 13 16 0 
11 76 10 66 0 
12 70 8 62 0 
13 18 2 16 0 

Totaal 199 37 (19%) 162 (81%) 0 (0%) 

 

 

2.2. Dataverzameling en -analyse 

Bijlage 4 biedt een schematische weergave van hoe er op zoek werd gegaan naar literatuur. 

Bij het opmaken van het profiel van een volleybalspeler werd literatuur met elkaar 

vergeleken. De variabelen waarvoor eenduidigheid in de literatuur bestaat, worden 

beschouwd als talentkenmerken.  

 

2.2.1. Dataverzameling 

Om te komen tot de uiteindelijke, allesomvattende databank in Excel waarop alle statistische 

analyses zouden uitgevoerd worden, wordt de oorspronkelijke ‘moedertabel’ en verschillende 

kleinere databanken van de Vlaamse Volleybalbond (‘ruwe data’ genoemd) samengevoegd. 

De ruwe data wordt bezorgd door Rik Luyten, scout bij de Vlaamse Volleybalbond en mede 

verantwoordelijk voor de instroom naar de Topsportschool Volleybal. De moedertabel bevat 

reeds antropometrische, fysieke en motorische informatie van volleyballers van de afgelopen 

14 jaar. Deze wordt aangevuld met gegevens van oud-leerlingen van de Topsportschool 

Volleybal (eindniveau, eindgestalte en spelpositie), gegevens van de instromende leerlingen 

in de Topsportschool Volleybal (schooljaar 2012-2013), gestaltepredictiegegevens (op basis 

van de ouderlengte en de formule van Mirwald), en VOLTIS-resultaten van het schooljaar 

2012-2013 (5 meetmomenten, één per provincie). 

Vervolgens wordt de finale databank geïmporteerd in ‘SPSS Statistics 21’, een 

softwareprogramma dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van statistische analyses.  
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2.2.2. Data-analyse 

Bij het uitvoeren van statistische analyses wordt de gebruikte data steeds eerst gecontroleerd 

op extreme of foutieve waarden en missing values. 

 

Om de correlaties tussen de verschillende gestaltepredictoren te onderzoeken maakt men 

gebruik van de Pearson Correlatie Coëfficiënt. Deze geeft aan in welke mate de onderzochte 

variabelen met elkaar correleren. Verschillen tussen de methoden worden nagegaan door 

middel van Paired Sample t-test. 

Het aantal volleyballers dat in aanmerking komt voor TSV-selectie wordt beschreven aan de 

hand van beschrijvende statistiek. 

Het verschil in resultaten voor antropometrische en fysieke variabelen tussen volleyballers die 

school lopen in de Topsportschool Volleybal en diegene die elders school lopen, wordt aan de 

hand van Independent Sample t-test nagegaan. Bij dit soort t-test worden de gemiddelden van 

de twee populaties vergeleken voor tal van variabelen. De Levene’s test in de output geeft 

weer of de varianties van beide populaties voldoende gelijk zijn. Als dit het geval is, wordt de 

t-toets gebruikt voor Equal variances assumed. Indien geen voldoende gelijke varianties, 

wordt Equal variances not assumed gebruikt. 

Beschrijvende statistiek wordt gebruikt om de afstand tussen de Vlaamse volleyballers en de 

wereldtop te bepalen. 

Om te weten te komen hoeveel Vlaamse volleybalspeelsters en -spelers van TSV in 

aanmerking komen voor een internationale carrière worden hun gestalte en sprongkracht 

(aanvalssprong) vergeleken met internationale normen per positie en leeftijdscategorie 

(bijlage 5, gemiddelde waarde). Voor meisjes komt de jeugdcategorie overeen met de 

leeftijdscategorie U18 (17 jaar), voor de jongens met de leeftijdscategorie U19 (17-18 jaar). 

De juniorcategorie komt dan weer voor de meisjes overeen met de leeftijdscategorie U20 (18-

19 jaar) en voor de jongens met de leeftijdscategorie U21 (19-20 jaar).  
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2.3. Testbeschrijving 

2.3.1. VOLTIS testbatterij 

Een overzicht van de uitgevoerde antropometrische, motorische en fysieke tests en de 

bijhorende meetinstrumenten tijdens de VOLTIS-testen is terug te vinden in tabel 6. 

Tabel 6. Overzicht tests en meetinstrumenten VOLTIS testbatterij 
Test Doel Meetinstrument/Referentie Resultaat/Nauwkeurigheid 

Antropometrische tests 
Gestalte Gestalte Harpenden Portable 

Stadiometer (Holtain, UK) 
0,1 cm 

Lichaamsgewicht Lichaamsgewicht Tanita weegschaal, Type 
BC-420SMA (Japan) 

0,1 kg 

Reikhoogte (met 1 
hand) 

Reikhoogte met 1 hand Lintmeter 0,1 cm 

Zithoogte Zithoogte Harpenden Portable 
Stadiometer (Holtain, UK) 

0,1 cm 

Motorische tests 
KTK dynamisch 

balanceren 
Achterwaarts 

evenwicht over balkjes 
Kiphard & Shiling (1974) 

(KTK) 
# gezette stappen 

KTK zijwaarts 
springen 

Zijwaarts springen 
over balkje 

Kiphard & Shilling (1974) # sprongen over en weer in 
15 sec 

KTK verplaatsen 
plankjes 

Zijwaarts verplaatsen 
plankjes 

Kiphard & Shilling (1974) # verplaatsingen in 20 sec 

Shuttle werpen Werpvaardigheid en -
kracht 

Vlaams Sport Kompas, 
Universiteit Gent 

nummer vakje + kwadrant 

Fysieke tests 
Verticale 

hoogtesprong (CMJ) 
Explosieve 

sprongkracht 
Optojump (Microgate, 

Italië) 
0,1 cm 

Verticale 
hoogtesprong met 
armzwaai (CMJa) 

Explosieve 
sprongrkacht met 

armzwaai 

Optojump (Microgate, 
Italië) 

0,1 cm 

Aanvalssprong (SJ) Explosieve 
sprongkracht tijdens 

aanvalssprong 

Vertec vertical jump  1 cm 

Staande vertesprong 
(SBJ) 

Voorwaartse 
sprongkracht met 

armzwaai 

Council of Europe (1988). 
EUROFIT 

1 cm 

KTK: KörperkoordinationsTest für Kinder; CMJ: Counter Movement Jump; CMJa: Counter 
Movement Jump met armzwaai; SJ: Spike Jump; SBJ: Standing Broad Jump; #: aantal 
 

2.3.2. TSV testbatterij 

Variabelen die gehanteerd worden in de TSV: 

Antropometrie: Lichaamsgewicht, gestalte, reikhoogte 1 arm, reikhoogte 2 armen, 

reikhoogte 2 armen (op tenen), quotiënt reikhoogte 2 armen op tenen en gewoon.  

Fysieke tests: Sprongkracht blok reach, sprongkracht aanval reach, sprongindex, medicinebal 

worp, CMJ armen vast, CMJ armen vrij, stiffness armen vrij, sprint 18 meter, sprint 3x6 

meter, zandlopertest.  
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2.3.3. Technieken predictie van volwassen gestalte 

 
De verschillende technieken die gebruikt werden om de gestalte op volwassen leeftijd te 

voorspellen, worden hieronder beschreven. 

 

Groeicurven 

Groeicurven bestaan onder de vorm van afstandscurven en snelheidscurven. De afstandscurve 

drukt de groei in het verleden uit (afgelegde weg in functie van de leeftijd). Dit kan zowel 

absoluut (gestalte in cm) als relatief (% eindgestalte) (Vaeyens, 2012). De snelheidscurve 

drukt de groeitoename per tijdseenheid (cm per jaar) uit (groeisnelheid) (Vaeyens, 2012). 

Er bestaan voor verschillende populaties afzonderlijke groeicurven die worden gebruikt als 

norm voor een bepaalde bevolkingsgroep. Op die manier kan men op basis van de huidige 

leeftijd en gestalte voorspellen wat de gestalte op volwassen leeftijd zal worden. Dit door de 

groeicurve waarop het kind zich bevindt te volgen tot volwassen leeftijd en de eindgestalte af 

te lezen. Uiteraard dient er hierbij aangehaald te worden dat de kans reëel is dat de individuele 

groeicurve afwijkt van de norm. Daarom dienen de waarden, voorspeld met deze methode, 

kritisch bekeken te worden. Ook worden onderzoekers bij deze methode beperkt door het feit 

dat de groeicurven van volleyballers (qua gestalte de grootste uit een populatie) niet 

representatief zijn voor de rest van de populatie en bijgevolg niet beschikbaar zijn.  

 

RX-scan: 

Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de eindgestalte van de TSV-leerlingen hanteert de 

Topsportschool Volleybal de RX-methode, waarbij men van elke leerling een RX-scan maakt 

van de handen en polsen. Men vergelijkt de foto’s van de speler met standaardgegevens 

(tabellen van Greulich en Pyle). Aan de hand van de uiteinden van de kleine botjes in de hand 

en pols (epifysen) die open of (gedeeltelijk) gesloten zijn bepaalt men de skeletale maturiteit, 

die het best de biologische maturiteit weergeeft (Beunen et al., 1997). Naast deze manuele 

techniek wordt sinds kort ook een elektronische techniek gebruikt. Deze geautomatiseerde 

methode is gebaseerd op een specifiek computerprogramma (BoneXpert) en zou de 

eindgestalte accurater kunnen voorspellen. Of dit wel degelijk het geval is voor alle leeftijden, 

wordt nog onderzocht. Nadelen van deze methode is de blootstelling aan RX-stralen en de 

mindere hanteerbaarheid (Vaeyens, 2012). 
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Predictie op basis van ouderlengte (middenouderlengte): 

Deze predictietechniek berust op een genetische benadering. Met behulp van een formule kan 

op basis van de lichaamslengte (LL) van beide ouders de eindgestalte (middenouderlengte, 

MOL) van een persoon geschat worden (Vaeyens, 2012): 

 Jongen: [LLvader (cm) + LLmoeder (cm) + 13] / 2 

 Meisje: [LLvader (cm) + LLmoeder (cm) - 13] / 2 

De standaardafwijking van deze formule bedraagt 8,5cm. Deze formule houdt echter geen 

rekening met generatieverschillen (de mens wordt steeds groter) (Vaeyens, 2012). 

 

Formule van Sherar-Mirwald (Sherar et al. 2005) 

Met de formule van Sherar-Mirwald kan de eindgestalte op een wiskundige manier voorspeld 

worden. In eerste instantie wordt er uitgerekend of het kind zich qua maturiteit voor of achter 

het gemiddelde bevindt. Dit wordt bepaald door de ‘Maturity offset’: 

Maturity Offset = -9,236 + (0,0002708 * beenlengte & zithoogte interactie) +             

(-0,001663 * leeftijd & beenlengte interactie) + (0,007216 * leeftijd & zithoogte 

interactie) + (0,02292 * gewicht/gestalte ratio) 

Het bekomen getal geeft het aantal jaren weer dat men voor (positieve maturity offset) of 

achter (negatieve maturity offset) op de piekgroeisnelheid (PHV) zit. 

Vervolgens wordt de leeftijd van de PHV berekend: 

Leeftijd van PHV = huidige leeftijd - maturity offset 

De voorspelde eindgestalte wordt dan:  

Voorspelde eindgestalte = huidige gestalte + [waarde af te lezen uit tabel, op basis van 

de maturity offset en de mate van maturiteit (vroeg-gemiddeld-laat)1]. 

 

Deze methode kan de eindgestalte ± 5,35 cm van jongens en de eindgestalte ± 6,81 cm van 

meisjes voor 95% correct voorspellen (Sherar et al., 2005). 

 

                                                           
1
 Vroege maturiteit: het bereiken van de PHV 1 jaar (of meer) vroeger dan de leeftijd van 12 jaar voor de meisjes 

en 14 jaar voor de jongens. 
Gemiddelde maturiteit: tussen 1 jaar vroeger en 1 jaar later dan de gemiddelde leeftijd van PHV . 
Late maturiteit: 1 jaar (of meer) later dan de gemiddelde leeftijd van PHV. 
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3. RESULTATEN 

 

3.1. Correlaties en verschillen tussen predicties van de volwassen    

gestalte 

Mogelijke verbanden en verschillen tussen resultaten van gestaltepredictie op basis van 5 

methoden: 1 groeicurve, 2 formule van Mirwald, 3 manuele RX-scan, 4 elektronische RX-

scan en 5 middenouderlengte (MOL) worden hieronder twee aan twee bestudeerd. 

 

3.1.1. Correlatie en verschillen Mirwald-Groeicurve per leeftijdscategorie 

De technieken op basis van de groeicurve en de formule van Mirwald komen het meest voor 

in de dataset. Tabel 7 (meisjes) en 8 (jongens) geeft de correlatie tussen de predictie op basis 

van de formule van Mirwald en die op basis van de groeicurve per leeftijdscategorie weer. De 

t-waarde wordt eveneens in de tabellen opgenomen. Alle subjecten waarvoor 

gestaltepredictiegegevens beschikbaar zijn op basis van de formule van Mirwald en 

groeicurve, worden opgenomen. Figuur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 geven het verband tussen 

beide gestaltepredictoren schematisch weer.  

 

Tabel 7. Correlaties  gestaltepredicties Mirwald en Groeicurve (meisjes) 

leeftijdscategorie 
aantal 

subjecten 
Gem ± SD 
Mirwald 

Gem ± SD 
Groeicurve 

r t 

10 jaar 43 170,1 ± 5,6 172,7 ± 7,3 0,968*** -6,951*** 
11 jaar 140 170,2 ± 4,9 171,2 ± 6,5 0,950*** -4,946*** 
12 jaar 128 170,2 ± 5,4 171,5 ± 6,8 0,968*** -6,944*** 
13 jaar 33 170,3 ± 5,0 172,0 ± 5,6 0,975*** -7,754*** 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 
 
Tabel 8. Correlaties  gestaltepredicties Mirwald en Groeicurve (jongens) 

leeftijdscategorie 
aantal 

subjecten 
Gem ± SD 
Mirwald 

Gem ± SD 
Groeicurve 

r t 

10 jaar 29 186,6 ± 3,3 186,4 ± 6,6 0,856*** 0,211 
11 jaar 76 190,4 ± 6,1 183,9 ± 6,8 0,864*** 16,446*** 
12 jaar 70 194,7 ± 5,9 182,9 ± 6,9 0,678*** 18,979*** 
13 jaar 18 192,0 ± 9,5 185,5 ± 4,3 -0,184 2,480* 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 
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Figuur 6. Verband methode Mirwald en methode groeicurve 

 bij meisjes en jongens van 10 jaar (n = 72).   

 
Figuur 7. Verband methode Mirwald en methode groeicurve 

 bij meisjes en jongens van 11 jaar (n = 216). 

 
Figuur 8. Verband methode Mirwald en methode groeicurve 

 bij meisjes en jongens van 12 jaar (n = 198).   

 
Figuur 9. Verband methode Mirwald en methode  

groeicurve bij meisjes van 12 jaar (n = 128).   
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  Figuur 10. Verband methode Mirwald en methode 

 groeicurve bij jongens van 12 jaar (n = 70). 

 
Figuur 11. Verband methode Mirwald en methode groeicurve 

 bij meisjes en jongens van 13 jaar (n = 51).    

  
Figuur 12. Verband methode Mirwald en methode 

 groeicurve bij meisjes van 13 jaar (n = 33). 

  
Figuur 13. Verband methode Mirwald en methode 

 groeicurve bij jongens van 13 jaar (n = 18).  
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3.1.2. Correlatie gestaltepredicties twee aan twee 

Tabel 9 is een weergave van de correlaties tussen twee te onderzoeken gestaltepredicties. De 

t-waarde wordt ook hier vermeld. Alle volleyballers waarvoor gegevens beschikbaar zijn van 

de twee te onderzoeken methoden worden opgenomen in de analyses.  

Tabel 9. Correlaties  gestaltepredicties (meisjes en jongens)  

1e techniek 2e techniek aantal 
subjecten 

Gem ± SD  
1e techniek 

Gem ± SD  
2e techniek 

r t 

Mirwald RX manueel 30 181,3 ± 10,5 180,2 ± 9,3 0,866*** 1,088 
Mirwald RX elektronisch 23 182,3 ± 10,9 180,8 ± 9,0 0,730*** 1,019 
Mirwald MOL 16 181,5 ± 10,6 174,6 ± 5,1 0,838*** 4,001** 

Groeicurve RX manueel 47 186,4 ± 10,3 184,2 ± 9,9 0,918*** 3,727** 
Groeicurve RX elektronisch 23 183,5 ± 9,8 180,8 ± 9,00 0,841*** 2,446* 
Groeicurve MOL 25 185,7 ± 9,4 178,0 ± 6,6 0,806*** 6,802*** 
RX manueel RX elektronisch 46 182,8 ± 9,8 183,3 ± 10,0 0,951*** -1,134 
RX manueel MOL 427 183,5 ± 9,3 178,4 ± 7,5 0,786*** 18,272*** 

RX elektronisch MOL 18 184,2 ± 9,2 177,1 ± 6,4 0,644** 4,250** 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 
MOL: Middenouderlengte  
 
 

3.1.3. Correlatie gestalte op volwassen leeftijd en predictie groeicurve 

De correlatie tussen de eindgestalte en de gestaltepredictie op basis van de groeicurve wordt 

in figuur 14 weergegeven (enige predictiemethode waarvoor voldoende gegevens beschikbaar 

zijn, n = 101). De gemiddelde leeftijd van de opgenomen volleyballers is 16,4 ± 1,3 jaar. De 

correlatie (r = 0,897) tussen eindgestalte en gestaltepredictie (groeicurve) is een significante 

(p < 0,001) correlatie waarbij de gemiddelde eindgestalte 186,9 cm (SD = 7,9 cm) is en de 

gemiddelde gestaltepredictie op basis van groeicurve 191,7 cm (SD = 8,6 cm) bedraagt.  

 
Figuur 14. Eindlengte vergeleken met de lengtepredictie (groeicurve) bij meisjes en jongens 

(n = 101).  
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3.2. Instroom TSV 2013: wie komt in aanmerking? 

Een overzicht van het totaal aantal voor de TSV (1e graad, Leuven) geselecteerde VOLTIS-

volleyballers en hun maturiteit is per geslacht te vinden in tabel 10. Deze waarden komen niet 

overeen met de tabellen 11 tot en met 14, waar er gebaseerd wordt op de normen uit bijlage 2. 

Tabel 10. Overzicht TSV-geselecteerde (1e graad) VOLTIS-volleyballers en hun maturiteit 

Geslacht en leeftijd 
Totaal aantal 
geselecteerden 

TSV 

Aantal 
geselecteerden 

TSV uit VOLTIS 

Aantal 
vroeg 

matuur 

Aantal 
gemiddeld 

matuur 

Aantal 
laat 

matuur 
12 -en 13-jarige meisjes 

(°2001/°2000) 
22 15 7 8 0 

12 -en 13-jarige jongens 
(°2001/°2000) 

19 11 9 2 0 

 

Het aantal speelsters en spelers die in 2012 de VOLTIS-testen uitvoerden en voldoen aan de 

TSV-normen (bijlage 2) worden hieronder beschreven, samen met het aantal van deze 

volleyballers die effectief werden geselecteerd voor de TSV (schooljaar 2013-2014). Deze 

TSV-normen hebben betrekking tot gestaltepredictie (Mirwald en/of groeicurve) en 

aanvalsspronghoogte. Daar er geen gegevens beschikbaar zijn van de  positie waarop de 

volleyballers spelen en voor welke positie zij geselecteerd worden, geven onderstaande 

gegevens louter weer hoeveel volleyballers voldoen aan welke positiespecifieke normen. 

Overlap van spelers die normen voor verschillende posities halen, is dus mogelijk. 

 

3.2.1. Meisjes 

Tabel 11 en 12 geven het aantal volleybalspeelsters weer die in 2012 de VOLTIS-testen 

uitvoerden en die de positiespecifieke normen van de TSV (bijlage 2) halen (per niveau: 3, 4 

of 5 met 5 als hoogste niveau). Het aantal van deze volleyballers die effectief geselecteerd 

werden voor het 1e jaar (tabel 11) en het 2e jaar (tabel 12) TSV (schooljaar 2013-2014) 

werden eveneens in de tabellen opgenomen.  

Tabel 11. VOLTIS-Meisjes 12 jaar (°2001) die in aanmerking komen voor 1e jaar TSV 
  Voldoen aan 

normen 
gestaltepredictie  

Voldoen aan 
normen 

spronghoogte 

Voldoen aan 
beide 

normen 

Selectie 
TSV 

Aantal 
vroeg 

maturen 

Aantal 
gemiddeld 
maturen 

Niveau: 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

P
os

iti
e 

SV 6 7 7 8 6 3 3 1 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 
L 42 53 25 18 21 21 12 13 15 0 0 5 0 0 3 0 0 2 

RH 4 3 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 3 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 4 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SV: Spelverdeler, L: Libero, RH: Receptie-hoek, M: Middenspeler, O: Opposite 
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Tabel 12. VOLTIS-Meisjes 13 jaar (°2000) die in aanmerking komen voor 2e jaar TSV 
  Voldoen aan 

normen 
gestaltepredictie  

Voldoen aan 
normen 

spronghoogte 

Voldoen aan 
beide 

normen 

Selectie 
TSV 

Aantal 
vroeg 

maturen 

Aantal 
gemiddeld 
maturen 

Niveau: 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

P
os

iti
e 

SV 9 8 4 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 
L 45 52 27 17 4 6 3 2 6 0 0 5 0 0 2 0 0 3 

RH 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SV: Spelverdeler, L: Libero, RH: Receptie-hoek, M: Middenspeler, O: Opposite 
 
 

3.2.2. Jongens 

Hetzelfde principe van de meisjes wordt gehanteerd voor de jongens. De gegevens van 

jongens geboren in 2001 zijn terug te vinden in tabel 13, die van jongens geboren in 2000 in 

tabel 14.  

Tabel 13. VOLTIS-Jongens 12 jaar (°2001) die in aanmerking komen voor 1e jaar TSV 
  Voldoen aan 

normen 
gestaltepredictie  

Voldoen aan 
normen 

spronghoogte 

Voldoen aan 
beide 

normen 

Selectie 
TSV 

Aantal 
vroeg 

maturen 

Aantal 
gemiddeld 
maturen 

Niveau: 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

P
os

iti
e 

SV 12 10 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
L 22 41 37 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

RH 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SV: Spelverdeler, L: Libero, RH: Receptie-hoek, M: Middenspeler, O: Opposite 
 
 
 
Tabel 14. VOLTIS-Jongens 13 jaar (°2000) die in aanmerking komen voor 2e jaar TSV 

  Voldoen aan 
normen 

gestaltepredictie  

Voldoen aan 
normen 

spronghoogte 

Voldoen aan 
beide 

normen 

Selectie 
TSV 

Aantal 
vroeg 

maturen 

Aantal 
gemiddeld 
maturen 

Niveau: 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

P
os

iti
e 

SV 9 19 15 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
L 14 24 49 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

RH 14 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SV: Spelverdeler, L: Libero, RH: Receptie-hoek, M: Middenspeler, O: Opposite 
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3.3. Verschillen tussen leerlingen en niet-leerlingen TSV 

Of er wel degelijk verschillen zijn tussen de leerlingen van de TSV en andere volleyballers is 

hieronder te vinden per geslacht en per leeftijd. Alle volleyballers van de te onderzoeken 

leeftijd en geslacht uit de volledige databank worden in de analyse opgenomen. 

3.3.1. Meisjes  

Tabel 15, 16 en 17 geven de verschillen weer tussen leerlingen van de TSV en andere 

volleybalspeelsters van respectievelijk 13, 14 en 15 jaar oud. 

Tabel 15. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (meisjes van 13 jaar) 
 Gemiddelde ± SD  

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 54,8 ± 6,8 (n = 71) 59,0 ± 5,4  (n = 19) -2,532* 
Gestalte (cm) 170,1 ± 6,7 (n = 71) 178,9 ± 3,8 (n = 20) -7,500*** 
Reikhoogte (cm) 220,2 ± 8,2 (n = 71) 232,9 ± 5,0 (n = 21) -8,727*** 
Bloksprong (cm) 252,5 ± 7,1 (n = 37) 265,3 ± 8,6 (n = 21) -6,144*** 
Aanvalssprong (cm) 265,1 ± 9,3 (n = 70) 280,5 ± 9,8 (n = 21) -6,587*** 
JAR (cm) 44,9 ± 5,9 (n = 70) 47,6 ± 8,4 (n = 21) -1,671 
18 meter (sec) 3,18 ± 0,18 (n = 33) 3,09 ± 0,24 (n = 19) 1,568 
3 X 6 meter (sec) 4,98 ± 0,25  (n = 33) 4,94 ± 0,37 (n = 19) 0,482 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 

Tabel 16. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (meisjes van 14 jaar) 
 Gemiddelde ± SD 

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 59,5 ± 6,6 (n = 68) 62,0 ± 5,9 (n = 44) -2,037* 
Gestalte (cm) 176,1 ± 5,7 (n = 67) 180,2 ± 5,7 (n = 44) -3,737*** 
Reikhoogte (cm) 226,5 ± 8,3 (n = 67) 234,9 ± 8,6 (n = 59) -5,594*** 
Bloksprong (cm) 257,1 ± 8,2  (n = 65) 269,1 ± 9,8 (n = 59) -7,347*** 
Aanvalssprong (cm) 271,0 ± 8,1 (n = 66) 285,7 ± 10,8 (n = 59) -8,556*** 
JAR (cm) 44,4 ± 5,5 (n = 66) 51,3 ± 7,3 (n = 55) -5,953*** 
18 meter (sec) 3,16 ± 0,16 (n = 61) 3,00 ± 0,20 (n = 53) 4,649*** 
3 X 6 meter (sec) 4,90 ± 0,23 (n = 60) 4,75 ± 0,29 (n = 51) 2,941** 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 

Tabel 17. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (meisjes van 15 jaar) 
 Gemiddelde ± SD 

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 60,5 ± 6,3 (n = 41) 65,0 ± 6,0 (n = 53) -3,507** 
Gestalte (cm) 177,9 ± 5,8 (n = 41) 180,7 ± 5,5 (n = 55) -2,465* 
Reikhoogte (cm) 228,7 ± 7,6 (n = 43) 236,2 ± 8,2 (n = 66) -4,774*** 
Bloksprong (cm) 262,0 ± 6,8 (n = 39) 272,8 ± 8,8 (n = 63) -6,925*** 
Aanvalssprong (cm) 277,2 ± 7,7 (n = 39) 291,0 ± 9,6 (n = 63) -7,624*** 
JAR (cm) 49,1 ± 6,8 (n = 39) 54,8 ± 5,5 (n = 61) -4,642*** 
18 meter (sec) 3,08 ± 0,12 (n = 37) 2,96 ± 0,18 (n = 60) 3,931*** 
3 X 6 meter (sec) 4,82 ± 0,19 (n = 37) 4,66 ± 0,27 (n = 59) 3,306** 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 



37 

 

3.3.2. Jongens  

Dezelfde analyse als die van de meisjes wordt uitgevoerd voor de jongens. Tabel 18, 19 en 20 

geven respectievelijk de resultaten voor 13-, 14 -en 15-jarige jongens weer. 

Tabel 18. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (jongens van 13 jaar) 
 Gemiddelde ± SD 

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 54,4 ± 7,3 (n = 35) 62,2 ± 5,8 (n = 10) -3,081** 
Gestalte (cm) 172,0 ± 7,5 (n = 35) 183,0 ± 5,0 (n = 11) -4,516*** 
Reikhoogte (cm) 225,9 ± 10,1 (n = 38) 238,9 ± 9,7 (n = 16) -4,375*** 
Bloksprong (cm) 272,2 ± 10,8 (n = 20) 285,3 ± 11,3 (n = 16) -3,547** 
Aanvalssprong (cm) 279,8 ± 11,9 (n = 38) 301,3 ± 10,9 (n = 16) -6,179*** 
JAR (cm) 53,9 ± 6,6 (n = 38) 62,3 ± 5,6 (n = 16) -4,453*** 
Mb worp (m) 4,78 ± 0,60 (n = 17) 5,51 ± 0,89 (n = 14) -2,701* 
18 meter (sec) 2,90 ± 0,13 (n = 17) 2,88 ± 0,14 (n = 14) 0,470 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 

Tabel 19. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (jongens van 14 jaar) 
 Gemiddelde ± SD 

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 65,0 ± 9,0 (n = 13) 71,2 ± 7,5 (n = 28) -2,315* 
Gestalte (cm) 184,5 ± 7,1 (n = 24) 189,2 ± 6,1 (n = 47) -3,094** 
Reikhoogte (cm) 240,0 ± 8,9 (n = 40) 246,8 ± 8,5 (n = 65) -3,927*** 
Bloksprong (cm) 287,0 ± 9,9 (n = 40) 293,0 ± 10,9 (n = 61) -2,784** 
Aanvalssprong (cm) 299,0 ± 11,6 (n = 40) 310,3 ± 10,7 (n = 61) -4,991*** 
JAR (cm) 59,0 ± 7,7 (n = 40) 64,0 ± 8,5 (n = 61) -2,963** 
Mb worp (m) 5,86 ± 0,68 (n = 24) 6,60 ± 1,09 (n = 51) -3,066** 
18 meter (sec) 2,75 ± 0,17 (n = 24) 2,85 ± 0,19 (n = 53) -2,158* 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 

Tabel 20. Verschillen leerlingen en niet-leerlingen TSV (jongens van 15 jaar) 
 Gemiddelde ± SD 

Niet-leerlingen (aantal) 
Gemiddelde ± SD 

Leerlingen (aantal) 
t-waarde 

LG (kg) 72,0 ± 6,5 (n = 19) 74,9 ± 7,4 (n = 30) -1,446 
Gestalte (cm) 189,7 ± 5,4 (n = 40) 193,2 ± 5,9 (n = 64) -3,016** 
Reikhoogte (cm) 245,2 ± 7,9 (n = 52) 251,1 ± 8,8 (n = 84) -3,990*** 
Bloksprong (cm) 294,9 ± 9,3 (n = 52) 299,9 ± 10,1 (n = 78) -2,852** 
Aanvalssprong (cm) 308,4 ± 9,5 (n = 52) 321,0 ± 10,5 (n = 78) -7,000*** 
JAR (cm) 63,2 ± 6,7 (n = 52) 70,2 ± 8,1 (n = 78) -5,164*** 
Mb worp (m) 6,29 ± 0,88 (n = 40) 7,54 ± 1,35 (n = 69) -5,833*** 
18 meter (sec) 2,70 ± 0,16 (n = 39) 2,79 ± 0,19 (n = 76) -2,757** 

*** Significant: p < 0,001, ** Significant: p < 0,01, * Significant: p < 0,05 
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3.4. Afstand tussen Vlaamse volleyballers (TSV) en wereldtop 

De hoeveelheid positiegegevens van TSV-leerlingen is te beperkt om statistische analyses uit 

te voeren. Daarom werden alle TSV-leerlingen, die beschikten over gegevens van gestalte 

en/of aanvalssprong en die voldeden aan de criteria (geslacht, leeftijdscategorie) vergeleken 

met de verschillende positiespecifieke internationale waarden (bijlage 5, gemiddelde waarde). 

Figuur 15 geeft de verdeling van de populatie TSV-meisjes U18 (17 jaar) weer voor de 

variabele gestalte, met respectievelijk de internationale norm voor spelverdeler, receptie-hoek, 

middenspeelster en opposite. De internationale norm voor de libero-positie (168 cm) werd 

door alle TSV-meisjes van 17 jaar (n = 51) gehaald.  

Hetzelfde werd uitgevoerd voor de variabele aanvalssprong. Figuur 16 geeft de verdeling van 

de populatie TSV-meisjes U18 (17 jaar), voor deze variabele. De populatie omvat 52 TSV-

meisjes van 17 jaar. 

 
Figuur 17 geeft de verdeling van de populatie TSV-meisjes U20 (18-19 jaar) voor de 

variabele gestalte (n = 18). De internationale norm voor libero (170 cm) werd door de 

volledige populatie gehaald.  

De verdeling van deze populatie voor de variabele aanvalssprong (n = 19) wordt weergegeven 

in figuur 18.  

 
De verdeling van de populatie TSV-jongens U19 (17-18 jaar) wordt voor de variabele gestalte 

(n = 94) weergegeven in figuur 19.  

Figuur 20 geeft de verdeling van de populatie TSV-jongens U19 (17-18 jaar) weer voor de 

variabele aanvalssprong. Deze populatie omvat 113 TSV-jongens van 17 en 18 jaar. 

 

De verdeling van de populatie TSV-jongens U21 (19-20 jaar) voor de variabele gestalte wordt 

in figuur 21 weergegeven (n = 10). De internationale norm voor libero (183 cm) werd door de 

gehele populatie gehaald. 

Figuur 22 geeft de verdeling van de populatie TSV-jongens U21 (19-20 jaar) voor de 

variabele aanvalssprong (n = 18). De internationale norm voor libero (314 cm) werd door 

iedereen van de populatie gehaald.  
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Figuur 15. Gemiddelde ± SD lichaamslengte TSV-meisjes U18 

 (n = 51) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 16. Gemiddelde ± SD aanvalssprong TSV-meisjes U18 

(n = 52) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 17. Gemiddelde ± SD lichaamslengte TSV-meisjes U20 

 (n = 18) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 18. Gemiddelde ± SD aanvalssprong TSV-meisjes U20 

 (n = 19) met internationale normen voor de verschillende posities. 
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Figuur 19. Gemiddelde ± SD lichaamslengte TSV-jongens U19 

 (n = 94) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 20. Gemiddelde ± SD aanvalssprong TSV-jongens U19 

(n = 113) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 21. Gemiddelde ± SD lichaamslengte TSV-jongens U21 

 (n = 10) met internationale normen voor de verschillende posities. 

 
Figuur 22. Gemiddelde ± SD aanvalssprong TSV-jongens U21 

 (n = 18) met internationale normen voor de verschillende posities. 
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3.5. Vlaamse volleyballers (TSV) op internationaal niveau: wie 

komt in aanmerking voor welke positie? 

Onderstaande tabellen geven weer hoeveel Vlaamse volleyballers op welke leeftijd in 

aanmerking komen voor welke positie op internationaal niveau. Per geslacht en per 

leeftijdscategorie worden het aantal TSV-volleyballers van de afgelopen 12 jaar weergegeven 

die voldoen aan de internationale norm voor gestalte en aanvalssprong afzonderlijk, en die 

voldoen aan beide normen samen. De tabellen met het aantal volleyballers per testjaar die de 

normen halen, is terug te vinden in bijlage 6. 

Tabel 21. Aantal vrouwelijke TSV-leerlingen die norm halen 
 SV L RH M O 

U18 (17 jaar) 
Norm gestalte 39 51 34 17 5 
Norm aanvalssprong 35 47 24 14 9 
Norm totaal 30 40 18 9 3 
Percentage TSV-leerlingen (%) 65 87 39 20 7 

U20 (18, 19 jaar) 
Norm gestalte 8 22 6 1 6 
Norm aanvalssprong 8 17 2 2 3 
Norm totaal 6 16 1 0 2 
Percentage TSV-leerlingen (%) 33 89 6 0 11 

Het aantal 17-jarige vrouwelijke topsportleerlingen (U18) waarvan er gegevens zijn voor 

zowel gestalte als aanvalssprong, is 46. Voor 18 -en 19-jarige vrouwelijke topsportleerlingen 

(U20) zijn dit 18 subjecten. 

Tabel 22. Aantal mannelijke TSV-leerlingen die norm halen 
 SV L RH M O 

U19 (17, 18 jaar) 
Norm gestalte 62 85 57 18 37 
Norm aanvalssprong 67 111 32 29 19 
Norm totaal 41 78 20 8 11 
Percentage TSV-leerlingen (%) 49 93 24 10 13 

U21 (19, 20 jaar) 
Norm gestalte 5 10 2 0 2 
Norm aanvalssprong 8 18 2 2 2 
Norm totaal 2 10 1 0 1 
Percentage TSV-leerlingen (%) 20 100 10 0 10 

84 mannelijke topsportleerlingen (17 -en 18 jaar, U19) beschikken over gestalte -en 

aanvalsspronggegevens. Het totaal aantal 19 -en 20-jarige mannelijke topsportleerlingen 

(U21) met gegevens van gestalte en aanvalssprong is 10.  
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4. DISCUSSIE 

 

4.1. Correlaties en verschillen tussen predicties van de volwassen 

gestalte 

De correlatie tussen gestaltepredicties zegt ons iets meer over de convergente validiteit, de 

mate waarin de verschillende technieken om eindgestalte te voorspellen, hetzelfde resultaat 

geven. De convergente validiteit zegt ons echter niets over welke predictietechniek de 

eindgestalte het best voorspelt. Om uitspraken te kunnen doen over de juistheid van de 

verschillende gestaltepredictoren, zijn gestaltepredictiegegevens op vroege leeftijd nodig van 

volleyballers waarvan de eindgestalte gekend is. Helaas zijn er alleen voldoende gegevens 

beschikbaar van de predictie op basis van de groeicurve. Voor deze techniek volstaat het 

immers te weten welke gestalte een bepaalde persoon heeft op een bepaalde leeftijd.  

Op figuur 14 is duidelijk te merken dat de groeicurve een consistent grotere gestalte voorspelt 

dan de uiteindelijke eindgestalte. Een mogelijke reden hiervan is, zoals eerder aangehaald 

(2.3.3. Technieken eindgestaltepredictie, groeicurven), dat de individuele groeicurve kan 

afwijken van de norm. Ook werden de groeicurven waarop gebaseerd wordt, opgesteld voor 

een normale populatie, en niet voor de grote personen van de samenleving (volleyballers 

behoren tot de grootsten van de samenleving). Bijgevolg is het niet onmogelijk te stellen dat 

de groeicurve bij grote personen een ander verloop kent. Wanneer bovendien alleen de 

huidige gestalte en leeftijd in rekening wordt genomen en de variabele maturiteit buiten 

beschouwing wordt gelaten, bestaat de mogelijkheid dat de gestaltepredictie van vroeg 

maturen overschat worden.    

Op figuur 6 tot 13 is de relatie gestaltepredictie Mirwald - groeicurve per leeftijdscategorie 

schematisch weergegeven. Voor de leeftijdscategorie van 10 jaar is er een sterk verband, 

waarbij de groeicurve gemiddeld een grotere gestalte voorspelt dan de formule van Mirwald. 

Voor de leeftijdscategorieën van 11 tot 13 jaar is er een steeds zwakker verband zichtbaar 

(figuur 7, 8 en 11). Op deze figuren is te zien hoe zich twee groepen van data vormen die 

beide een ander verband tussen de twee predictietechnieken weergeven. De groep waarbij de 

gestaltepredicties relatief klein zijn (zowel formule van Mirwald als groeicurve) bevindt zich 

in de buurt van de 1:1 lijn, de lijn waarop de gestaltepredicties van beide technieken gelijk 

zijn. De data van de grote gestaltepredicties wijken sterk af van de 1:1 lijn (figuur 8 en 11) of 

vertonen een minder consistente samenhang (figuur 11). Aangezien de grote gestaltepredicties 
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verwacht worden bij jongens en de kleinere bij meisjes doet dit vermoeden dat de variabele 

geslacht verantwoordelijk is voor de opsplitsing van data.   Wanneer de relatie tussen beide 

gestaltepredictoren voor meisjes en jongens afzonderlijk wordt bekeken, zien we voor de 

leeftijdscategorieën 12 en 13 jaar (en vermoedelijk ook voor de leeftijdscategorie 11 jaar) 

opvallende verschillen tussen beide geslachten. Bij 12-jarige (figuur 9) en 13-jarige meisjes 

(figuur 12) is er een zichtbaar lineair verband waarbij de twee gestaltepredicties dicht bij 

elkaar aanleunen (kleine afwijking van de regressielijn ten opzichte van de 1:1 lijn). Op figuur 

10 (12-jarige jongens) en figuur 13 (13-jarige jongens) is de afwijking van de regressielijn ten 

opzichte van de 1:1 lijn veel groter, wat wijst op een verschil in predictie tussen de formule 

van Mirwald en de groeicurve. Bij 12-jarige jongens is dit een consistent verschil waarbij de 

voorspelling op basis van de formule van Mirwald systematisch hoger is dan die van de 

groeicurve. Bij 13-jarige jongens is er absoluut geen verband te vinden tussen beide 

predictietechnieken. Over dit laatste kunnen er echter geen conclusies getrokken worden 

omwille van het beperkt aantal subjecten (n = 18). De mogelijke invloed van de groeispurt (of 

de bepaling ervan) bij jongens van deze leeftijdscategorie zou een verklaring kunnen bieden 

voor de grote verschillen in resultaten. Volgende vragen komen voort uit bovenstaande 

vaststellingen: “is het verschil tussen beide predictietechnieken te wijten aan een 

overschatting van de gestaltepredictie op basis van de formule van Mirwald of door een 

onderschatting van de predictie op basis van de groeicurve?” “Ligt de oorzaak van de 

afwijking bij het nog niet op punt staan van de predictietechniek(en) voor mensen met een 

grote gestalte of de predictietechniek(en) die nog niet op punt staan voor jongens?” Op de 

eerste vraag kan het antwoord gegeven worden door figuur 14. Deze figuur geeft duidelijk aan 

dat de predictie op basis van groeicurve een overschatting is van de uiteindelijke eindgestalte. 

Echter dient hierbij aangehaald te worden dat deze gestaltepredicties werden berekend op 

verschillende leeftijden (gemiddelde: 16,4 ± 1,3 jaar), en niet voor één bepaalde 

leeftijdscategorie. Daarom moet er afgevraagd worden of figuur 14 representatief is voor alle 

leeftijdscategorieën. Figuur 10 toont ons dat de Mirwald-predictie bij 12-jarige jongens voor 

het merendeel van de data groter is dan de groeicurve-predictie. Wanneer we beide figuren in 

rekening nemen en er vanuit gaan dat figuur 14 ook voor 12-jarige jongens geldt, kan er 

besloten worden dat beide predictietechnieken de eindgestalte overschatten, met de formule 

van Mirwald die de grootste overschatting maakt. Deze stelling is echter onder voorbehoud 

van het verkrijgen van de finale eindgestalte van deze spelers.  
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Om in de nabije toekomst toch een voorspelling te kunnen doen van de eindgestalte, kan er 

een gestaltepredictie-interval gebruikt worden, een interval dat aangeeft waarbinnen de 

eindgestalte van een volleyballer zich vermoedelijk zal bevinden, gebruikmakend van de 

formule van Mirwald en de groeicurve als gestaltepredictoren om het interval af te bakenen.  

De gestaltepredictie op basis van ouderlengte (MOL) geeft in alle analyses systematisch 

lagere waarden dan de andere predicties. De mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er 

geen rekening wordt gehouden met generatieverschillen en de trend dat mensen steeds groter 

worden. Daarom zou het meer aangewezen zijn om de doelgestalte (‘target height’) te bepalen 

in plaats van de middenouderlengte. Dit kan door onderstaande formule te gebruiken waarbij 

het generatieverschil in rekening wordt genomen door 4,5 cm bij de middenouderlengte op te 

tellen (Vaeyens, 2012): 

Jongen: [LLvader (cm) + LLmoeder (cm) + 13] / 2 + 4,5 

 Meisje: [LLvader (cm) + LLmoeder (cm) - 13] / 2 + 4,5 

Meerdere gegevens van de variabele middenouderlengte bij subjecten die worden opgevolgd 

tot het bereiken van hun eindgestalte, zijn noodzakelijk ter bewijs van deze stelling. Ook is 

het maar de vraag hoe de steeds stijgende gestalte zich verder in de toekomst gaat evolueren 

en hoe lang de generatiecorrigerende factor van 4,5 cm kan gebruikt worden. De mens kan 

immers niet blijven groeien en vroeg of laat zal er een afvlakking zichtbaar zijn in de 

gemiddelde gestalte. Deze evolutie van de gestalte dient in een ander onderzoeksdomein 

verder bestudeerd te worden. 
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4.2. Instroom TSV 2013: wie komt in aanmerking? 

Uit tabel 10 blijkt dat 15 van de 22 geselecteerden meisjes voor de 1e graad TSV (68%) 

voorafgaand getest werden aan de hand van de VOLTIS-testbatterij. Van deze 15 meisjes zijn 

er 7 vroeg, 8 gemiddeld en geen enkele laat matuur. Tabel 11 en 12 geven aan dat geen enkele 

volleybalspeelster van 12 of 13 jaar de overeenkomstige TSV-normen haalt (gestaltepredictie 

en aanvalssprong samen) voor de posities receptie-hoek, midden en opposite. Voor de posities 

spelverdeler en libero voldoen wel volleybalspeelsters aan de TSV-normen. Het aantal voor 

de TSV geselecteerde VOLTIS-volleybalsters ligt echter steeds lager dan het aantal dat 

voldoet aan zowel de norm voor gestaltepredictie als voor aanvalssprong.  

Bij de jongens namen 11 van de 19 geselecteerde jongens voor de 1e graad TSV (58%), deel 

aan een VOLTIS-testmoment in 2012. 9 van de 11 VOLTIS-volleyballers zijn vroeg matuur, 

de andere 2 zijn gemiddeld matuur (opnieuw geen laat mature volleyballers in de selectie). 

Tabel 13 en 14 tonen, net zoals bij de meisjes, dat de TSV-normen voor de aanvalsposities 

niet gehaald worden. De normen voor spelverdeler en libero worden, weliswaar in beperktere 

mate dan de meisjes, door enkele volleyballers gehaald.  

De percentages geselecteerde volleyballers voor TSV, afkomstig uit de VOLTIS-databank 

(68% bij de meisjes en 58% bij de jongens) geeft weer dat de VVB zich niet alleen op het 

VOLTIS-project baseert om een selectie van volleyballers voor de TSV door te voeren. Daar 

lang niet alle Vlaamse volleybalspeelsters en -spelers van 10 tot 12 jaar de testen van de 

VOLTIS-testbatterij ondergaan, is de VVB genoodzaakt om mogelijke misgelopen talenten 

zelf op te sporen. Om meer en voornamelijk de getalenteerde volleyballers te bereiken, dient 

de toegankelijkheid van de VOLTIS-testmomenten in vraag gesteld te worden. De 

volleybalclubs en hun leden horen goed geïnformeerd te worden over de testdagen, en 

strategieën met als doel het bereiken van meer volleyballers moeten geïmplementeerd 

worden. Dit zodat de pool van volleyballers die aan de hand van de VOLTIS-testbatterij 

getest worden, zo groot mogelijk wordt en de VVB efficiënter te werk kan gaan bij het 

selecteren van volleybaltalenten. 

Wanneer er gekeken wordt naar de maturiteit van de geselecteerde volleyballers zowel bij 

meisjes als bij jongens, is er een overwicht aan vroeg en gemiddeld maturen zichtbaar (tabel 

10). Bij meisjes is de verhouding vroeg versus gemiddeld matuur ongeveer gelijk (7 ten 

opzichte van 8), terwijl bij de jongens het aantal vroeg maturen (9) duidelijk groter is dan het 

aantal gemiddeld maturen (2). Bij het zien van deze gegevens, samen met het feit dat er geen 
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laat mature meisjes of jongens werden geselecteerd, is men geneigd te besluiten dat de VVB 

nog steeds, al dan niet bewust, de maturiteit van de volleyballers in rekening neemt om tot de 

TSV-selectie te komen. Één variabele waarop de VVB zich baseert voor de TSV-selectie, 

namelijk gestaltepredictie, is echter niet onderhevig aan maturiteit. Althans, het is de 

bedoeling van deze predictietechnieken om de maturiteit uit te schakelen. Of deze technieken 

daarin slagen is maar de vraag (groeicurve houdt geen rekening met maturiteit waardoor de 

vroeg maturen een grotere gestaltepredictie krijgen). Bovendien is de juistheid van deze 

technieken nog niet (voor mensen met een grote gestalte) bewezen (zie eerste 

onderzoeksvraag). De tweede variabele waarop de selectie van de VVB is gebaseerd is 

sprongkracht onder de vorm van de aanvalssprong. Deze variabele wordt, zoals Pearson et al. 

(2006) beschreven, wel beïnvloed (zij het indirect) door de mate van maturiteit. Het 

sprongvermogen is immers sterk afhankelijk van het anaeroob vermogen, welke in zekere 

mate beïnvloed wordt door de mate van maturiteit (Pearson et al., 2006). Om de variabele 

sprongkracht toch te kunnen gebruiken als selectiecriteria dient men de maturiteit in rekening 

te nemen. Onderzoek binnen de onderzoeksgroep ‘Talentidentificatie’ van de vakgroep 

‘Bewegings -en Sportwetenschappen’ bracht volgende stellingen naar voor. Het in rekening 

nemen van de maturiteit kan men doen door als norm de spronghoogte te nemen die vereist is 

voor de biologische leeftijd van de volleyballer, in plaats van de kalenderleeftijd. Op die 

manier wordt er van de volleyballer verwacht de hoogte te springen waartoe hij fysiek in staat 

is, en niet wat hij volgens zijn kalenderleeftijd zou moeten springen. Ook kan er bij de 

leeftijdscategorieën waarbinnen maturiteit een belangrijke rol speelt, het vereiste 

spronghoogte-interval opgedeeld worden in kleinere stukjes. Dit zodanig dat voor een exacte 

biologische leeftijd (decimaal) de exacte spronghoogte die met deze leeftijd overeenkomt, als 

norm kan gebruikt worden.  

Zoals eerder vermeld krijgt men de indruk dat de VVB alleen vroeg en gemiddeld mature 

volleybalspeelsters en -spelers selecteert. Wanneer echter de aard van de maturiteit van alle 

VOLTIS-volleyballers onder de loep wordt genomen (tabel 4 en 5), zien we dat ook hier 

volleyballers met gemiddelde maturiteit het meest voorkomen. In tabel 4 is te zien dat 90% 

van de VOLTIS-meisjes gekenmerkt worden door een gemiddelde maturiteit, terwijl slechts 

7% laat matuur en 3% vroeg matuur is. Bij de jongens (tabel 5) zijn de resultaten nog 

opvallender: 81% is gemiddeld matuur en 19% vroeg matuur, terwijl laat mature jongens in 

het geheel niet voorkomen. De afwezigheid of het minder voorkomen van laat mature 

volleyballers is vermoedelijk te wijten aan een eerdere selectie binnen de volleybalclubs zelf. 
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Zo is de kans dat laat mature volleybalspeelsters en -spelers op clubniveau afhaken omwille 

van te weinig speelkansen, reëel. De inspanningen van de VVB om ook laat mature 

volleyballers een kans te geven, worden op die manier teniet gedaan.  

Zowel bij meisjes als bij jongens werden de normen voor de drie aanvallende posities 

(receptie-hoek, midden en opposite) niet gehaald. Voor deze posities zijn immers de grootste 

gestalte en sprongkracht nodig (Baeyens en Behiels, 2012). Verwacht wordt echter dat een 

deel van de volleybalspeelsters en -spelers tijdens hun 1e of 2e jaar in de TSV er in slagen 

deze normen te halen. Natuurlijke processen (lichaamsgroei) en training moeten hen daarbij 

helpen.  

Het feit dat het aantal spelers en speelsters die voldoen aan de TSV-normen (gestaltepredictie 

en spronghoogte) niet altijd overeenkomt met het aantal effectief geselecteerde volleyballers 

voor de TSV, bewijst wel degelijk dat de VVB eveneens de spelcompetenties van de 

volleyballers in rekening neemt, zoals eerder beschreven in deze thesis (1.6. Volleybaltalent 

in Vlaanderen). 
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4.3. Verschillen tussen leerlingen en niet-leerlingen TSV 

Bij meisjes (tabel 15, 16 en 17) worden significante verschillen gevonden voor de drie 

onderzochte leeftijdscategorieën voor lichaamsgewicht, gestalte, reikhoogte en sprongkracht 

(bloksprong en aanvalssprong). Voor de leeftijdscategorie 13 jaar werd er geen significant 

verschil gevonden voor snelheid (18 meter sprint en 3 X 6 meter sprint), terwijl dit voor de 

twee oudere leeftijdscategorieën wel het geval was.  Samengevat zijn speelsters van de TSV 

zwaarder, groter, sneller en springen ze hoger dan hun leeftijd -en sportgenoten die niet tot de 

TSV behoren.  

Bij de jongens zijn er voor de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar (tabel 18 tot en met 20) 

significante verschillen voor gestalte, reikhoogte, aanvalssprong en medecinbalworp. Net 

zoals bij de meisjes is er bij de jongens pas vanaf leeftijdscategorie 14 jaar een significant 

verschil in snelheid te merken. Samengevat zijn TSV-jongens zwaarder, groter, krachtiger in 

het bovenlichaam, trager en springen ze hoger dan hun volleybalspelende leeftijdgenoten die 

geen school lopen in de TSV. 

 

Wanneer er vanuit de veronderstelling wordt gegaan dat de populatie TSV-leerlingen een 

hoger volleybalniveau halen dan de andere populatie, bevestigen bovenstaande resultaten met 

betrekking tot gestalte, reikhoogte en sprongkracht wat reeds in de literatuur werd beschreven. 

Zo hebben spelers en speelsters van hoger niveau een grotere gestalte (Spence et al., 1980; 

Grgantov et al., 2006; Gabbett en Georgieff., 2007; Malousaris et al., 2008) en samenhangend 

met een grotere gestalte, eveneens een grotere reikhoogte (Gabbett en Georgieff, 2007). Op 

hoger niveau presterende volleyballers beschikken bovendien over een grotere sprongkracht 

(Smith et al.,1992 en Gabbett en Georgieff.,2007). Uit deze resultaten valt eveneens af te 

leiden dat gestalte en sprongkracht wel degelijk prestatiebepalende variabelen binnen 

volleybal zijn, wat door Malousaris et al., 2008 en Lidor en Ziv, 2010 (gestalte), en Fleck et 

al., 1985; Rodacki et al., 2002; Stanganelli et al., 2008 (sprongkracht) reeds werd aangehaald. 

De resultaten voor de variabele snelheid (snellere TSV-meisjes in tegenstelling tot tragere 

TSV-jongens) komen gedeeltelijk overeen met wat in de literatuur werd gevonden. Dat 

meisjes van hoger niveau sneller blijken te zijn, vonden ook Gabbett en Georgieff (2007). 

Hoewel deze zelfde onderzoekers geen significant verschil vond bij jongens, bleek in hun 

studie echter dat spelers van hoger niveau iets trager waren dan spelers van lager niveau 

(Gabbett en Georgieff, 2007), wat overeenkomt met de resultaten van dit onderzoek. In de 
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studie van Smith et al. (1992) daarentegen waren de spelers op hoger niveau sneller dan op 

lager niveau, wat niet overeenkomt met de resultaten van dit onderzoek. Het verschil in de 

variabele snelheid tussen meisjes en jongens bevestigt in kleine mate de geslachtsspecificiteit 

die Gabbett en Georgieff (2007) aanbrachten: prestatiebepalende factoren zijn 

geslachtsspecifiek en verschillen tussen meisjes en jongens. 

Aangezien literatuurgegevens omtrent lichaamsgewicht niet eenduidig zijn, heeft het weinig 

zin de gegevens voor deze variabele uit dit onderzoek te vergelijken met de gegevens uit de 

literatuur. Wel is er enige evidentie dat een grotere gestalte gepaard gaat met een groter 

lichaamsgewicht, wat de verklaring kan zijn voor de verschillen in dit onderzoek. Bij beide 

geslachten en in alle leeftijdscategorieën kwam een grotere gestalte immers steeds overeen 

met een groter lichaamsgewicht. 

Hoewel heel wat studies die hierboven werden aangehaald eveneens verschillen onderzochten 

tussen jongens en meisjes, werden door sommige onderzoekers ook op zoek gegaan naar 

verschillen tussen elite en niet-elite volleyballers (volwassen leeftijd). De vergelijking tussen 

de resultaten van dit onderzoek en literatuurgegevens is niet altijd even correct daar gegevens 

van verschillende leeftijdscategorieën werden vergeleken. Ook Zary et al. (2010) haalde aan 

dat hier voor opgepast dient te worden. Het vinden van bruikbare literatuurgegevens waarbij 

de geteste volleyballers de gewenste leeftijd hebben en waarvan het niveau correct kan 

ingeschat worden, is niet eenvoudig en vormt daardoor een beperking in dit onderzoek. 

Verder dient er afgevraagd te worden of de verschillen in fysieke variabelen die gevonden 

werden wel degelijk de effectieve verschillen tussen de twee groepen weergeeft, en niet de 

trainingsfocus binnen de TSV. Zo kan bijvoorbeeld de focus op sprongkracht binnen de TSV 

voor een groter trainingseffect zorgen dan bij de andere populatie volleyballers, wat 

verantwoordelijk kan zijn voor de verschillen van deze variabele. Er dient opgelet te worden 

bij het testen van fysieke eigenschappen dat niet de focus van de trainer wordt getest, maar 

wel de fysieke eigenschappen van de volleyballers. Een mogelijke oplossing hiervoor is het 

vergelijken van geselecteerde en niet-geselecteerde volleyballers voor de TSV op de leeftijd 

van 11 en 12 jaar (vooraleer de instroom naar de TSV). Dit kan door de geselecteerde en niet-

geselecteerde VOLTIS-volleyballers voor antropometrische en fysieke variabelen te 

vergelijken en op die manier de invloed van het TSV-trainingseffect uit te schakelen. Het 

verschil in trainingsfocus van de clubs blijft echter aanwezig en kan de resultaten eveneens 

beïnvloeden.  
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4.4. Vlaamse volleyballers (TSV) en wereldtop 

Figuur 15 tot en met 22 geeft schematisch weer waar de leerlingen van de TSV zich bevinden 

ten opzichte van de internationale normen. Zowel bij meisjes als bij jongens uit de TSV haalt 

een groter deel van de jongere leeftijdscategorie (U18 voor meisjes en U19 voor jongens) de 

internationale normen in vergelijking met de oudere leeftijdscategorie (U20 voor meisjes en 

U21 voor jongens), en dit voor de variabele gestalte en spronghoogte (aanvalssprong). De 

verdeling van de TSV-leerlingen (gemiddelde ± SD) op de figuren omvat telkens slechts 68% 

van de leerlingen. Uitspraken over de volledige populatie kunnen bijgevolg niet gedaan 

worden. Om een duidelijker beeld te kunnen bieden, laten de tabellen 21 en 22 cijfermatig 

zien hoeveel volleyballers welke positienormen halen.  

 

Op het eerste zicht lijken zowel bij de meisjes als bij de jongens er veel minder leerlingen van 

de oudere leeftijdscategorie de internationale normen te halen (tabel 21 en 22). Wanneer we 

echter kijken naar het percentage van de leerlingen dat de norm haalt, liggen de waarden van 

beide leeftijdscategorieën dichter bij elkaar. Toch blijft het voor de oudere leeftijdscategorie 

moeilijker om de positienormen te halen, met uitzondering van de norm van libero. 

De normen om in aanmerking te komen als libero op internationaal niveau blijken het 

makkelijkst om te halen. Bij meisjes komt bijna 90% van de TSV-leerlingen voor deze positie 

in aanmerking terwijl het percentage bij de jongens nog hoger ligt (93-100%). Zowel bij 

meisjes als bij jongens komt de positie van spelverdeler op de tweede plaats wat betreft het 

aantal TSV-leerlingen die deze normen halen. Voor de andere posities zijn er geen 

overeenkomsten tussen geslacht en/of leeftijdscategorie. Wel staat vast dat de normen voor de 

posities receptie-hoek, midden en opposite duidelijk minder worden gehaald door zowel 

jongens als meisjes van beide leeftijdscategorieën. 

Om de kloof met de internationale jeugdtop te kunnen dichten op het gebied van gestalte en 

spronghoogte (belangrijkste prestatiebepalende factor), dient de VVB op zoek te gaan naar 

grotere volleyballers met een grotere spronghoogte (grotere gestalte zorgt immers ook al voor 

een grotere absolute spronghoogte). Dit vereist een talentidentificatiesysteem dat nog beter op 

punt staat en dat nog meer volleyballers kan bereiken. Dit om de kans op het vinden van 

talenten (grote gestalte en sprongkracht) te vergroten.  
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4.5. Beperkingen van huidig onderzoek en suggesties voor verder 

onderzoek 

Verder onderzoek (opvolging van gestaltepredicties en eindgestalte van eerder geteste 

volleyballers) is nodig om per leeftijdscategorie na te gaan welke de beste 

gestaltepredictietechniek is. Om de juistheid van sommige predictietechnieken in te schatten, 

zal echter geduld vereist zijn. Zo wordt de variabele zithoogte, nodig voor de formule van 

Mirwald pas vanaf 2012 getest bij volleyballers (8-14 jaar) in de VOLTIS-testbatterij 

waardoor het nog enige jaren zal duren om de eindgestalte te vergelijken met deze 

predictietechniek. Gegevens op basis van RX-scan (manueel) zijn beschikbaar vanaf 2003. 

Volleyballers die toen getest werden hebben nu hun eindgestalte bereikt. Helaas is de gestalte 

op volwassen leeftijd van deze volleyballers niet gekend. Het achterhalen van deze 

eindgestaltes zou een verdere stap betekenen in het bepalen van de juistheid van de manuele 

RX-mehtode. De elektronische RX-methode wordt pas vanaf 2012 gehanteerd en zou voor 

een betere gestaltepredictie zorgen. Om dit te kunnen bevestigen, is verdere opvolging vereist. 

Volleyballers wiens eindgestalte gekend is kan men eveneens de Middenouderlengte (MOL) 

van berekenen, mits het achterhalen van de gestalte van de ouders. Deze methode blijkt echter 

geen goede voorspeller van de eindgestalte te zijn. Het bepalen van de doelgestalte is hiervoor 

een goed alternatief en is even eenvoudig te bepalen als de MOL. Ook de mogelijkheid tot 

invoering van een correctiefactor voor de groeicurve-predictie kan nagegaan worden, net als 

de grootte van deze correctiefactor en het al dan niet verschil tussen meisjes en jongen. 

Verder dient de mogelijkheid bekeken te worden om groeicurven te ontwikkelen die 

gehanteerd kunnen worden bij personen met grote gestalte 

Voor de hypothese dat de gestaltepredictie op basis van de formule van Mirwald een betere 

voorspelling geeft naarmate de APHV bereikt wordt, geldt hetzelfde als hierboven: opvolging 

van de volleyballers is vereist. Bovendien is er een gebrek aan literatuur waarin de gestalte 

van volleyballers voorspeld wordt, zoals de predictie op basis van de formule van Mirwald. 

Één studie, deze van Carvajal et al. (2012), verzamelde gegevens van de variabelen gestalte, 

lichaamsgewicht en zithoogte (tabel 1). Deze variabelen zijn, samen met de leeftijd, nodig om 

tot een gestaltepredictie op basis van de formule van Mirwald te komen. 

 

Om de VOLTIS-gegevens te kunnen gebruiken bij het achterhalen van verschillen tussen 

geselecteerde en niet geselecteerde volleyballers voor TSV (4.3. Verschillen tussen leerlingen 
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en niet-leerlingen TSV), zal er nog enkele jaren VOLTIS-data moeten verzameld worden tot 

wanneer er voldoende TSV-geselecteerde VOLTIS-volleyballers zijn om statistische analyses 

te kunnen uitvoeren. 

Om verschillen binnen elke positie te achterhalen en op die manier de positiespecificiteit 

binnen volleybal van Baeyens en Behiels (2012) te bevestigen, zijn er meer positiegegevens 

nodig van zowel leerlingen van de TSV als van volleybalspeelsters en -spelers die niet tot de 

TSV behoren. Eveneens het belang van algemene coördinatie en een goede behendigheid, 

zoals beschreven in de literatuur (Spence et al., 1980; Gabbett et al., 2006; Lidor en Ziv, 2010 

en González-Ravé et al., 2011) valt in dit onderzoek niet aan te tonen. Daarvoor zijn gegevens 

van motorische variabelen nodig, zoals de motorische tests in de VOLTIS-testbatterij. Het 

gebruik van VOLTIS-gegevens, zoals eerder voorgesteld, zou ook hier een oplossing kunnen 

bieden om motorische verschillen aan te tonen.  

 

Bij het vergelijken van de Vlaamse volleyballers (TSV) met hun internationale leeftijds- en 

sportgenoten, dient er benadrukt te worden dat het hier gaat om een vergelijking met de 

internationale jeugdtop, en niet om elite-volleyballers. Daar de VVB zich voornamelijk richt 

op gestaltepredictie met het oog op het identificeren van potentiële elite-volleyballers, 

bevinden wellicht niet de grootste volleyballers (op dat ogenblik)  zich in de TSV. De 

vergelijking met de internationale jeugdtop geeft vervolgens een vertekend beeld daar deze 

volleyballers wellicht wel geselecteerd worden op basis van hun huidige gestalte. Bovendien 

werd de vergelijking gemaakt met speelsters en spelers uit nationale jeugdploegen, terwijl de 

Belgische jeugdploegen ook bestaan uit niet-leerlingen van de TSV en deze niet in de 

vergelijking werden opgenomen.  

Om hierover duidelijkere conclusies te trekken zijn meer positiegegevens van volleyballers uit 

de TSV nodig. Bij deze analyse werden immers de gegevens van alle volleyballers van de 

TSV met alle internationale positienormen vergeleken. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

4.6. Conclusie 

De beste methode om volwassen gestalte te voorspellen, is op basis van de resultaten van deze 

thesis niet te bepalen. Wel blijkt de gestaltepredictie op basis van de groeicurve een 

overschatting te zijn van de eindgestalte terwijl er evidentie bestaat dat de predictie op basis 

van de gestalte van de ouders (middenouderlengte) de eindgestalte onderschat. Een alternatief 

voor  de middenouderlengte is het bepalen van de doelgestalte. Deze houdt immers rekening 

met de trend dat generaties steeds groter worden. 

Het aantal volleyballers uit het Volleybal Talentidentificatie Systeem (VOLTIS) dat de 

normen van de Topsportschool Volleybal (TSV) haalt, is verschillend van het aantal effectief 

geselecteerde volleyballers voor de Topsportschool. Dit bevestigt dat de Vlaamse 

Volleybalbond eveneens rekening houdt met spelcompetenties om de selectie voor de TSV 

door te voeren. Wat betreft maturiteit van de geselecteerde volleyballers is het opvallend dat 

er geen laat mature volleyballers voorkomen, terwijl hun vroeg mature leeftijdsgenoten wel 

geselecteerd worden. Laat mature volleyballers komen echter niet of weinig voor in de 

VOLTIS-dataset, wat wellicht het gevolg is van drop-out op clubniveau. Dit zorgt er voor dat 

deze volleyballers nog steeds geen kans krijgen om zich te ontwikkelen tot elite-volleyballers. 

Om de vroege (en in de toekomst ook eventueel late) maturiteit te corrigeren dient de 

biologische leeftijd van de volleyballers in rekening genomen worden, en niet de 

kalenderleeftijd. 

De verschillen tussen volleyballers van verschillend niveau (leerlingen van de TSV ten 

opzichte van volleyballers die elders school lopen), sluiten nauw aan bij wat in de literatuur 

gevonden wordt: TSV-leerlingen zijn groter en beschikken over een grotere sprongkracht.  

De afstand van de TSV-leerlingen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten op internationaal 

niveau verschilt van positie tot positie. De internationale normen (gestalte en spronghoogte) 

voor een libero worden gemakkelijk gehaald terwijl de normen voor de aanvalsposities 

(receptie-hoek, midden en opposite), die een grotere gestalte en spronghoogte vereisen, door 

minder leerlingen worden gehaald.  

 
Op basis van de uitgevoerde analyses en de bekomen resultaten van deze thesis moet er tot het 

besef worden gekomen dat er een groot potentieel schuilt in het onderzoeksgebied 

talentidentificatie, toegepast op de sport volleybal. Om de wetenschappelijk relevantie van 

toekomstig onderzoek te vergroten, is het echter noodzakelijk om de dataverzameling van 

volleyballers te blijven opvolgen en ontbrekende data aan te vullen. 
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6. Bijlage 

Bijlage 1: Scoreformulier VOLTIS-testbatterij 
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Bijlage 2: Normen gestalte en sprongkracht TSV 2013-2014  

(Selectiecriteria & Selectieprocedures Vlaamse Volleybalschool, Schooljaar 2013-2014). 
TSV-leerlingen dienen niveau 3 te halen om toegelaten te worden in het volgende jaar. 

Meisjes 

   SV Lib Rec H Midbl Oppos 

  Topsportschool 
Volleybal 

Niveau 

Gestalte- 
predictie 

cm 

  1 170 - 174 159 - 164 176 - 179 180 - 183 178 - 181 

2 175 - 178 165 - 169 180 - 183 184 - 187 182 - 185 

3 179 - 181 170 - 172 184 - 186 188 - 190 186 - 188 

4 182 - 185 173 - 177 187 - 191 191 - 194 189 - 192 

5 186 - … 178 - … 192 - …   195 - … 193 - … 

Aanvals- 
sprong 

cm 

TSV 1ste graad jaar 1 
Leuven 

1 243 - 248 230 - 235 248 - 253 249 - 254 250 - 255 

2 249 - 254 236 - 241 254 - 259 255 - 260 256 - 261 

3 255 - 259 242 - 246 260 - 264 261 - 265 262 - 266 

4 260 - 265 247 - 252 265 - 270 266 - 271 267 - 272 

5 266 - … 253 - … 271 - … 272 - … 273 - … 

TSV 1ste graad jaar 2 
Leuven 

1 263 - 268 250 - 255 268 - 273 269 - 274 272 - 277 

2 269 - 274 256 - 261 274 - 279 275 - 280 278 - 283 

3 275 - 279 262 - 266 280 - 284 281 - 285 284 - 288 

4 280 - 285 267 - 272 285 - 290 286 - 291 289 - 294 

5 286 - … 273 - …    291 - …   292 - … 295 - … 

Aanvang TSV  
Vilvoorde  

1 266 - 271 253 - 258 271 - 276 273 - 278 275 - 280 

2 272 - 277 259 - 264 277 - 282 279 - 284 281 - 286 

3 278 - 282 265 - 269 283 - 287 285 - 289 287 - 291 

4 283 - 288 270 - 275 288 - 293 290 - 295 292 - 297 

5 289 - … 276 - … 294 - … 296 - …   298 - … 

2de jaar TSV   
Vilvoorde 

1 269 - 274 256 - 261 274 - 279 276 - 280 278 - 283 

2 275 - 280 262 - 267 280 - 285 282 - 286 284 - 289 

3 281 - 285 268 - 272 286 - 290 3288 - 
291 

290 - 294 

4 286 - 291 273 - 278 291 - 296 293- 297 295 - 300 

5 292 - … 279 - … 297 - … 299 - …   301 - … 

3de jaar TSV  
Vilvoorde 

1 271 - 276 258 - 263 276 - 281 278 - 283 280 - 285 

2 277 - 282 264 - 269 282 - 287 284 - 289 286 - 291 

3 283 - 287 270 - 274 288 - 292 290 - 294 292 - 296 

4 288 - 293 275 - 280 293 - 298 295 - 300 297 - 302 

5 294 - … 281 - … 299 - … 301 - …   303 - … 

4de jaar TSV   
Vilvoorde 

1 272 - 277 259 - 264 277 - 282 279 - 284 281 - 286 

2 278 - 283 265 - 270 283 - 288 285 - 290 287 - 292 

3 284 - 288 271 - 275 289 - 293 291 - 295 293 - 297 

4 289 - 294 276 - 281 294 - 299 296 - 301 298 - 303 

5 295 - … 282 - … 300 - … 302 - … 304 - … 
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Jongens 

   SV Lib Rec H Midbl Oppos 

  Topsportschool 
Volleybal 

Niveau 

Gestalte- 
predictie 

cm 

  1 188 - 189 176 - 179 189 - 191 194 - 197 193 - 195 

2 190 - 191 180 - 182 192 - 194 198 - 201 196 - 198 

3 192 - 194 183 - 185 195 - 197 202 - 204 199 - 201 

4 195 - 198 186 - 189 198 - 200 205 - 208 201 - 203 

5 199 - … 190 - … 201 - … 208 - … 204 - … 

Aanvals- 
sprong 

cm 

TSV 1ste graad jaar 1 
Leuven 

1 249 - 254 242 - 247 254 - 259 257 - 262 259 - 264 

2 255 - 260 248 - 253 260 - 265 263 - 268 265 - 270 

3 261 - 265 254 - 258 266 - 270 269 - 273 271 - 275 

4 266 - 271 259 - 264 271 - 276 274 - 279 276 - 281 

5 271 - … 265 - … 277 - … 280 - … 282 - … 

TSV 1ste graad jaar 2 
Leuven 

1 282 - 287 275 - 280 287 - 292 290 - 295 292 - 297 

2 288 - 293 281 - 286 293 - 298 296 - 301 298 - 303 

3 294 - 298 287 - 291 299 - 303 302 - 306 304 - 308 

4 299 - 304 292 - 297 304 - 309 307 - 312 309 - 314 

5 305 - … 298 - … 310 - … 313 - … 315 - … 

Aanvang TSV   
Vilvoorde 

1 293 - 298 286 - 291 298 - 303 301 - 306 303 - 308 

2 299 - 304 292 - 297 304 - 309 307 - 312 309 - 314 

3 305 - 309 298 - 302 310 - 314 313 - 317 315 - 319 

4 310 - 315 303 - 308 315 - 320 318 - 323 320 - 325 

5 316 - … 309 - … 321 - … 324 - … 326 - … 

2de jaar TSV   
Vilvoorde 

1 302 - 307 295 - 300 307 - 312 310 - 315 312 - 317 

2 308 - 313 301 - 306 313 - 318 316 - 321 318 - 323 

3 314 - 318 307 - 311 319 - 323 322 - 326 324 - 328 

4 319 - 324 312 - 317 324 - 329 327 - 332 329 - 334 

5 325 - … 318 - … 330 - … 333 - … 335 - … 

3de jaar TSV  
Vilvoorde 

1 307 - 312 300 - 305 312 - 317 315 - 320 317 - 322 

2 313 - 318 306 - 311 318 - 323 321 - 326 323 - 328 

3 319 - 323 312 - 316 324 - 328 327 - 331 329 - 333 

4 324 - 329 317 - 322 329 - 334 332 - 337 334 - 339 

5 330 - … 323 - … 335 - … 338 - … 340 - … 

4de jaar TSV   
Vilvoorde 

1 310 - 315 303 - 308 315 - 320 318 - 323 320 - 325 

2 316 - 321 309 - 314 321 - 326 324 - 329 326 - 331 

3 322 - 326 315 - 319 327 - 331 330 - 334 332 - 336 

4 327 - 332 320 - 325 332 - 337 335 - 340 337 - 342 

5 333 - … 326 - … 338 - … 341 - … 343 - … 
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Bijlage 3: Aantal geteste volleyballers per aantal keer getest. 

 

Aantal keer getest Aantal volleyballers Aantal vrouwen Aantal mannen 
1 1064 577 486 
2 109 50 59 
3 37 19 19 
4 35 15 20 
5 26 17 9 
6 19 8 12 
7 10 4 6 
8 21 12 8 
9 12 3 9 
10 26 12 14 
11 11 4 8 
12 12 5 6 
13 6 6 1 
14 9 3 6 
15 5 1 4 
16 5 5 0 
17 3 0 3 
18 1 1 0 
19 6 2 4 
20 2 2 0 
21 1 1 0 
22 1 1 0 
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Bijlage 4: Schema selectieproces literatuur 

Artikels met relevante inhoud en  
full text 
(n = 22) 

Artikels met ‘volleybal’ in titel van 
de laatste 12 jaar uit ‘Web of 

Science’ (n = 674) 

Bruikbare teksten o.b.v. titel 
(antropometrie, fysieke testen) 

(n = 78) 

Niet weerhouden artikels  
Ander onderzoeksveld  

(n = 596) 
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Bijlage 5: Internationale normen gestalte en sprongkracht  

(Selectiecriteria & Selectieprocedures Vlaamse Volleybalschool, Schooljaar 2013-2014) 

1. Antropometrische data (o.a. biometrie): Gestaltepredictie – reikhoogte (afhankelijk 
van de specifieke functie binnen het team)  

 

Vergelijkende voorbeelden uit de wereldtop bij de dames 

Referentie tabel vanuit een analyse van het internationaal topvolleybal dames: 

WK jeugd 2009 (lichting °92-93): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

WK junioren 2009 (lichting °90-91): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

World Grand prix 2009: een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 6. 

Functie  Gestalte – Minimum 
(cm)   

Gestalte – 
Gemiddelde 
(cm)  

Gestalte – Maximum      
(cm)  

Spelverdeelster Jeugd 170 179 187 

Junioren 173 182 188 

Senioren 159 180 187 

Libero Jeugd 155 168 175 

Junioren 164 170 173 

Senioren 159 173 184 

Receptie-Hoek Jeugd 171 180 191 

Junioren 174 184 194 

Senioren 178 187 194 

Middenspeelster Jeugd 177 185 190 

Junioren 180 190 198 

Senioren 182 191 196 

Opposite Jeugd 177 189 202 

Junioren 178 184 193 

Senioren 180 189 202 
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Vergelijkende voorbeelden uit de wereldtop bij de heren 

Referentie tabel vanuit een analyse van het internationaal topvolleybal heren: 

 

WK jeugd 2009 (lichting °91-92): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

WK junioren 2009 (lichting °89-90): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

World League eindronde 2010: een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 6. 

 

 

Functie  Gestalte – 
Minimum cm  

Gestalte – 
Gemiddelde 
cm 

Gestalte – Maximum     
cm  

Spelverdeler Jeugd 184 193 200 

Junioren 190 195 200 

Senioren 188 193 198 

Libero Jeugd 176 187 194 

Junioren 174 183 190 

Senioren 178 188 195 

Receptie-Hoek Jeugd 178 194 204 

Junioren 183 198 205 

Senioren 190 197 202 

Middenspeler Jeugd 190 202 207 

Junioren 194 205 212 

Senioren 194 204 217 

Opposite Jeugd 185 198 203 

Junioren 194 201 208 

Senioren 196 202 207 
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2. Fysiologische data: Sprongkracht – reikhoogte 

 

Referentie tabel vanuit een analyse van het internationaal topvolleybal dames: 

 

WK jeugd 2009 (lichting °92-93): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

WK junioren 2009 (lichting °90-91): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

World Grand prix 2009: een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 6. 

  Reikhoogte na 
sprong – Minimum 
cm  

Reikhoogte 
na sprong – 
Gemiddelde 
cm 

Reikhoogte na 
sprong – 
Maximum cm  

Aanvalssprong Jeugd 272 292 305 

Junioren 271 293 311 

Senioren 280 303 320 

 

Referentie tabel vanuit een analyse van het internationaal topvolleybal heren: 

 

WK jeugd 2009 (lichting °91-92): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

WK junioren 2009 (lichting °89-90): een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 8; 

World League eindronde 2010: een gemiddelde van de teams met plaatsen 1 tot 6. 

  Reikhoogte na 
sprong – Minimum 
cm 

Reikhoogte 
na sprong – 
Gemiddelde 
cm 

Reikhoogte na 
sprong – 
Maximumcm 

Aanvalssprong Jeugd 309 328 344 

Junioren 309 335 354 

Senioren 316 343 364 

 

 



67 

 

Referentie tabel spronghoogtes per spelfunctie: aanvalssprong dames 

 

 

Functie  Reikhoogte na 
sprong – Minimum 
cm  

Reikhoogte 
na sprong –
Gemiddelde 
cm 

Reikhoogte na 
sprong – 
Maximum cm  

Spelverdeler Jeugd 270 287 300 

Junioren 270 293 312 

Senioren 280 294 305 

Libero Jeugd 260 275 296 

Junioren 270 279 280 

Senioren 260 289 300 

Receptie-Hoek Jeugd 270 294 308 

Junioren 282 303 319 

Senioren 298 308 317 

Middenspeler Jeugd 280 300 313 

Junioren 282 303 313 

Senioren 301 313 324 

Opposite Jeugd 286 303 320 

Junioren 279 299 312 

Senioren 302 311 321 
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 Referentie tabel spronghoogtes per spelfunctie: aanvalssprong heren 

 

Functie  Reikhoogte na 
sprong – Minimum 
cm 

Reikhoogte 
na sprong – 
Gemiddelde 
cm 

Reikhoogte na 
sprong – 
Maximum cm 

Spelverdeler Jeugd 312 326 337 

Junioren 320 331 346 

Senioren 310 333 351 

Libero Jeugd 303 313 324 

Junioren 261 314 326 

Senioren 305 326 340 

Receptie-Hoek Jeugd 318 334 350 

Junioren 312 341 359 

Senioren 343 349 361 

Middenspeler Jeugd 315 335 357 

Junioren 309 344 367 

Senioren 340 352 371 

Opposite Jeugd 305 338 350 

Junioren 305 342 360 

Senioren 335 348 358 
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Bijlage 6: Aantal spelers en speelsters die voldoen aan de 

internationale normen per positie en per jaar (jaar waarin volleyballer 

getest werd) 

Tabel 1: Aantal jeugdspeelsters U18 (17 jaar) die norm halen per positie per jaar 
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20
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20
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20
08

 

20
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20
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20
11

 

20
12

 

SV 4 1 1 1 1 5 1 4 6 0 2 0 0 4 
L 5 3 2 1 3 7 3 4 6 0 2 0 0 4 

RH 1 1 0 1 0 4 1 2 4 0 1 0 0 3 
M 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 2 
O 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totaal 11 5 3 4 4 21 6 12 17 0 6 0 0 14 
 

Tabel 2: Aantal juniorspeelsters U20 (18, 19 jaar) die norm halen per positie per jaar 
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20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

SV 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
L 0 4 0 1 0 3 3 1 3 0 0 0 0 1 

RH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Totaal 0 6 0 2 0 4 5 1 6 0 0 0 0 1 
 

Tabel 3: Aantal jeugdspelers U19 (17, 18 jaar) die norm halen per positie per jaar 
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20
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20
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SV 0 2 2 3 1 8 3 7 6 1 1 0 0 7 
L 0 3 7 14 2 12 6 7 9 2 3 0 0 13 

RH 0 0 1 0 1 3 2 5 3 1 0 0 0 4 
M 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 
O 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 

Totaal 0 5 11 17 4 25 13 24 23 5 4 0 0 27 
 

Tabel 4: Aantal juniorspelers U21 (19, 20 jaar) die norm halen per positie per jaar 
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20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

SV 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
L 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 

RH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 4 
 


