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Voorwoord   

 

Voorwoord 

 

Ons gemeenschappelijk interesseveld in balsporten in teamverband heeft ons ertoe aangezet 

om een masterproef in handbal uit te werken. Het idee dat het mogelijk is om exact de 

bewegingen van het oog te registreren bij een individu tijdens een sportsituatie, sprak ons 

enorm aan. Alhoewel we oorspronkelijk niet van plan waren om deze masterproef samen te 

schrijven, kwamen we door dezelfde interesse voor dit onderwerp toch tot een uiteindelijke 

vlotte samenwerking.  

Zonder de hulp van andere personen zou deze masterproef nooit gekomen zijn tot wat hij nu 

is. Daarvoor willen we van de situatie gebruik maken om enkele mensen van harte te 

bedanken. In de eerste plaats onze begeleider Stijn Matthys, die ons met raad en daad bijstond 

op elk uur van de dag. Door zijn professionalisme in combinatie met gevoel voor humor, 

bleven we telkens opnieuw gemotiveerd om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. We 

willen ook Prof. Dr. Renaat Philippaerts bedanken voor het aanbrengen en begeleiden van het 

onderwerp. Ook Aaron Cools verdient een woord van dank voor zijn hulp tijdens het afnemen 

van de testen. Als laatste willen we nog onze ouders, vrienden, collega-studenten en onze 

twee vriendinnen bedanken voor de steun en aanmoediging in moeilijke en makkelijke tijden. 

 

Ondanks dat het feit dat we onze masterproef vroeg genoeg aangevat hebben, was het door 

problemen met de apparatuur en proefpersonen de laatste weken toch hard werken geblazen 

om dit onderzoek af te ronden. Desalniettemin hebben we veel bijgeleerd en zijn we trots op 

het geleverde resultaat. 

 

We wensen u alvast veel leesplezier! 



 

 

Abstract   

 

Abstract 

 

In deze studie werd onderzocht of er verschillen waren in de perceptueel-cognitieve 

vaardigheden tussen 2 groepen jeugdhandballers (14,32 - 17,18 jaar) en dit in offensieve 

overtal handbalsituaties. 

De elite groep (n=13) bestond uit spelers van de Topsportschool Hasselt, terwijl de niet-elite 

groep (n=10) een selectie was van spelers uit de jeugdreeksen van handbalclub Don-Bosco 

Gent. Alle spelers kregen dezelfde offensieve spelsituaties via videobeelden op een 

levensgroot projectiescherm te zien. Door middel van een oogbewegingregistratiesysteem 

gecombineerd met verbale rapportage werden antwoordnauwkeurigheid, reactietijden en 

oogbewegingen geanalyseerd. 

Er werden 2 benaderingswijzen gehanteerd. Ten eerste werd een between-subjects analyse 

uitgevoerd waarin de proefpersonen opgedeeld werden in elite en niet-elite spelers op basis 

van hun huidig competitieniveau. Vervolgens werd een within-subjects analyse gebruikt 

waarin de proefpersonen ingedeeld werden op basis van hun antwoordnauwkeurigheid op de 

uitgevoerde handbalsituaties 

Dit onderzoek toont aan dat er weinig uitgesproken verschillen bestaan voor de 

oogbewegingen tussen enerzijds de elitegroep en anderzijds de niet-elite groep en dit zowel 

voor de between-subjects analyse als de within-subjects analyse.  

Wat betreft de reactietijden kunnen er slechts 2 trends tot significante verschillen gevonden 

tussen de 2 onderzochte niveaugroepen. Enkel in de 2vs1 en de 4vs3 situatie was er een 

verschil merkbaar tussen de 2 groepen onderling. De elite groep reageerde voor die situaties 

sneller dan de niet elite groep wat kan betekenen dat ze voor die situatie een sneller 

verwerkingsproces hebben en dus een hoger expertiseniveau hebben dan hun niet-elite 

collega’s. Voor de within-subjects analyse werden geen significante verschillen gevonden 

tussen de goede en de minder goede beslissingnemers.  

De totaalscore voor de antwoordnauwkeurigheid was significant verschillend tussen de 2 

niveaugroepen, wat impliceert dat de elite groep betere beslissingen nam dan de niet-elite 

groep. Indien de situaties apart onderzocht worden was er echter geen verschil merkbaar. 

Voor de within-subjects is er wel een verschil merkbaar in enkele onderlinge situaties, alsook 

voor de totaalscore. Voor deze benaderingswijze was de 2vs1, 4vs2 en de 4vs3 situatie 

significant beter bij de goede beslissingnemers ten opzichte van de minder goede 

beslissingnemers.
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE 

 

Inleiding 

Handbal is na voetbal, volleybal en basketbal één van de meest populaire balsporten in 

Europa. Vooral in Scandinavië, Duitsland, Spanje en Frankrijk is deze sport één van de 

bekendste en meest gevolgde sporten (Langevoort et al., 2007). 

De eerste, eerder primitieve, vorm van handbal werd beschreven door Homerus in zijn 

meesterstuk “Urania”. In deze  spelvorm was het vooral de bedoeling dat de spelers de bal 

moesten vangen en werpen. Ook in “Harpaston”, geschreven door Claudius Gelenus, kunnen 

we een zekere vorm van handbal onderscheiden. Hierin moesten de spelers de bal over een 

lijn werpen. De fundamenten  van het moderne handbal werden gelegd door Helger Nilson. In 

zijn lessen lichamelijke opvoeding gebruikte hij handbal als alternatief voor voetbal. De 

spelvorm evolueerde tot een volwaardige sport waarin de eerste wereldkampioenschappen in 

1966 werden gehouden. Zes jaar later (1972) werd de sport voor het eerste geïntroduceerd op 

de Olympische Spelen van München. In 1993 waren er meer dan 100 landen aangesloten bij 

de Internationale Handbal Federatie (IHF) met meer dan 10 miljoen spelers (Marczinka, 1993, 

Langevoort et al., 2007). 

Handbal werd rond 1921 geïntroduceerd in België. Jules Devlieger ontdekte in dat jaar de 

sport op de Open Olympiade van Praag. De Belgische Handbal Bond werd 37 jaar later 

opgericht. Deze bond is sedert 1977 opgesplitst in een Vlaamse (Vlaamse Handbal 

Vereniging) en een Waalse (Ligue Francophone Handball) liga (Vlaamse Handbal 

Vereniging, 2009). 

In Vlaanderen zijn er momenteel 57 clubs die in totaal ongeveer 6000 leden hebben waarvan 

900 niet spelende (Vlaamse Handbal Vereniging, 2009). Sinds 2003 is er een positieve 

evolutie in het totaal aantal leden van de Vlaamse Handbalvereniging (Figuur 1). 

Handbal wordt in Vlaanderen relatief gezien door minder personen beoefend dan in de 

buurlanden en andere landen van Europa. Minder dan 0,1% van de Vlaamse bevolking is 

aangesloten bij de Vlaamse handbalvereniging. Spanje doet het net iets beter dan Vlaanderen 

aangezien 0,15 % van de bevolking aangesloten is bij de nationale federatie. Frankrijk en 

Duitsland scoren beduidend beter met respectievelijk 0,57% en 1,02% van de bevolking die 

rechtstreeks betrokken zijn bij de nationale federatie. Gezien de kleine handbalpopulatie in 
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Vlaanderen, lijkt het wellicht interessant om een talentidentificatiemodel te ontwikkelen en 

toe te passen. 

 

 

Figuur 1: Evolutie van het totaal aantal leden in de Vlaamse Handbalvereniging (Vlaamse 

Handbal Vereniging, geraadpleegd op 26/02/2010) 
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1. Talent en talentidentificatie 

Volgens Gagné (1999) is slechts 1% van de bevolking extreem getalenteerd in een bepaald 

domein (muziek, wiskunde, sport,…). Dit cijfer is echter louter subjectief opgesteld door de 

auteur. Hij baseert zich hiervoor op enerzijds cijfers uit het verleden en van andere auteurs en 

anderzijds op het voorkomen van bepaalde IQ-drempels. Een belangrijke opmerking hierbij is 

dat deze cijfers dus in geen enkel geval als volledige waarheid aangenomen kunnen worden 

maar dat ze wel een indicatie kunnen geven van hoeveel talent er in een bepaalde regio 

schuilt. Indien deze stelling toch aangenomen wordt, zouden er op 1 januari 2008 in 

Vlaanderen slechts 61.616 talenten schuilen en dit voor alle leeftijden. De populatie is nog 

kleiner als er enkel rekening gehouden wordt met de 10 tot 19 jarigen. Dan zouden er slechts 

7116 personen als talent beschouwd kunnen worden en dit niet enkel voor sport alleen. Een 

kritische noot hierbij is dat deze cijfers kunnen variëren van regio tot regio, alsook 

generatiegebonden zijn. Desalniettemin is het een indicatie dat Vlaanderen niet overloopt van 

sporttalent en dat er dus heel zuinig mee omgesprongen moet worden (Eurostat, geraadpleegd 

op 05/03/2010). 

Er moet ten allen koste vermeden worden dat deze talenten verloren gaan. De Belgische 

nationale handbalploeg staat namelijk slechts 35
ste
 op de ranking die jaarlijks gepubliceerd 

wordt door de Europese Handbal Federatie (EHF, geraadpleegd op 24/02/2010). Er is dus 

nood aan degelijke programma’s om talenten op te sporen, te begeleiden en optimaal voor te 

bereiden op een carrière in de (top)sport. 

1.1 Talentidentificatie 

Het identificeren van talent kan vanuit een wetenschappelijke invalshoek bekeken worden. 

Williams & Reilly (2000) onderscheidden hierbij 4 fases: detectie, identificatie, ontwikkeling 

en selectie (Figuur 2). In de eerste fase vindt de detectie plaats. Het ontdekken van mogelijke 

vaardige beoefenaars van de sport valt hieronder. De personen zijn op dat moment nog niet 

actief in de sport. Fase twee is de identificatiefase. Tijdens dit proces wordt er onderzocht of 

deelnemers aan een bepaalde sport elitespelers kunnen worden. Met andere woorden, 

herkennen van toekomstige topspelers binnen een bepaalde discipline. Een derde fase binnen 

het identificeren van talent is die van de ontwikkeling. Onder die term wordt eigenlijk meer 

verwezen naar een goede leeromgeving. Dit houdt in dat sportbeoefenaars de ideale 

trainingsomgeving krijgen aangeboden en zo de kans hebben om zich naar hun volle 
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potentieel te kunnen ontwikkelen. De laatste fase van dit model bestaat uit selectie. Dit is het 

kiezen van de meest toegewezen speler om een bepaalde taak binnen het team uit te voeren op 

relatief korte termijn in functie van wedstrijd of competitie. Dit is een eenmalig proces dat 

zich regelmatig kan herhalen. Vaeyens et al. (2008) voegden aan dit schema nog 1 element 

toe, namelijk bevestiging (gelegen tussen identificatie en selectie). 

 

 

Figuur 2: Identificeren van talent (vertaald en aangepast uit Williams & Reilly, 2000) 

 

1.2 Uni- vs multidimensionele talentidentificatiemodellen 

Talentidentificatie startte reeds zeer vroeg maar kwam vooral tot uiting rond de jaren 60 in de 

Oostbloklanden zoals de Democratische Republiek Duitsland, de Sovjet-Unie, Bulgarije en 

Roemenië (Bompa, 1994). Hun sportieve successen zorgden voor een stijgend gebruik van 

talentidentificatiemodellen wereldwijd.  

De modellen die ontwikkeld werden met het oog op één enkel aspect van talent, zijn de 

zogenaamde unidimensionele modellen. Een voorbeeld hiervan werd door Matsudo et al. 

(1987) beschreven. Zij analyseerden een standaardscoremodel om kinderen en jongeren in 

Brazilië te vergelijken op verschillende niveaus van competitiesport (basketbal en volleybal). 

Andere voorbeelden zijn Hahn (1990) in het roeien en Hoare (1998) in atletiek, kanovaren, 

fietsen en gewichtheffen. Deze schema’s hebben zich geconcentreerd op het identificeren van 

talent bij individuele sporten waar succes gerelateerd is aan antropometrische en fysiologische 

kenmerken. Ook Hoare & Warr (2000) trachtten talent te identificeren aan de hand van 

antropometrische en fysiologische kenmerken en vaardigheden. Abbott & Collins (2002) 

evalueerden een model dat in Australië gebruikt werd om talent op te sporen, het zogenaamde 

‘Sport Interactive Program’. In dit model werd enkel rekening gehouden met sportspecifieke 

vaardigheden om talent te bepalen. 
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Er zijn echter andere visies op talentidentificatie waarin de modellen zich baseren op 

meerdere aspecten van talent. Williams & Franks (1998) beschrijven 5 gebieden die bepalend 

kunnen zijn om een individu als talent te kunnen beschouwen (Figuur 3). Het is een 

multidimensionele benadering van het identificeren van talent. Williams & Franks (1998) 

opperden ervoor om in de toekomst meer van deze multidimensionele modellen te gaan 

gebruiken. Door hun hogere nauwkeurigheid kan men het talentidentificatieproces beter gaan 

begrijpen en bieden ze een hogere onderscheidingsgraad tussen begaafde en minder begaafde 

spelers. 

 

Figuur 3: Talentidentificatiemodel (vertaald en aangepast uit Williams & Franks, 1998) 

 

Ook Williams & Reilly (2000) haalden reeds aan dat het multifactoriële aspect van talent 

ervoor zorgt dat dit een moeilijk begrip is. Volgens hen bewijst dit nog maar eens waarom er 

hieromtrent moeilijk een consensus kan bereikt worden. 

Verder hebben de unidimensionele modellen een te lage voorspelbaarheid voor de ontplooiing 

ervan in de toekomst. Een oplossing voor deze minder goede modellen is zonder twijfel het 

DMGT-model (Differentiated Model of Giftedness and Talent) dat ontwikkeld werd door 

Gagné (2004) (Figuur 4). Dit is een multidimensioneel model dat veel complexer is en dus 

beter beantwoordt aan de kenmerken van talent. Het houdt bovendien rekening met de niet te 

onderschatten componenten “ervaring” en “geluk” (toeval).  
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De term ‘begaafdheid’ wijst op het bezit en het gebruik van spontaan uitgedrukte 

vaardigheden (gaven) in op zijn minst één vaardigheidsdomein, in die mate dat het bewuste 

individu tot de top 10% van zijn/haar leeftijdsgenoten behoort.  

Om deze waarde te bekomen, heeft Gagné de vele literatuur hieromtrent doorgenomen en 

kwam hij in 1993 eerst tot een waarde van 15%. In 1998 corrigeerde hij die echter tot 10% 

door middel van een nieuw 5 niveau systeem (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Gagné’s metrisch stelsel van niveau voor de getalenteerde populatie (vertaald en 

aangepast uit Gagné, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De erfelijke factoren die in het DMGT-model worden aangehaald zijn intellectualiteit, 

creativiteit, sociaalaffectiviteit en sensorisch – motorisch (perceptueel). Al deze componenten 

zijn toch trainbaar tot op een bepaalde hoogte en dienen ontwikkeld te worden door informeel 

en formeel leren en oefenen. Deze ontwikkelingsfase wordt gestimuleerd of geremd door 3 

katalysatoren. De eerste katalysator betreft de intrapersoonlijke kenmerken van een individu. 

Hieronder wordt fysiek, motivatie, wil, zelfmanagement en persoonlijkheid verstaan. Als 

tweede katalysator worden de omgevingskenmerken zoals milieu, personen, voorzieningen en 

evenementen of gebeurtenissen beschouwd. De derde en laatste katalysator die een invloed 

kan uitoefenen op het ontwikkelingsproces is toeval (of opportuniteiten). 

Gagné (2004) omschrijft het begrip ‘talent’ als volgt: “de superieure beheersing of de 

systematisch ontwikkelde vaardigheden en kennis, in op zijn minst één gebied van menselijke 

activiteit, in die mate dat het individu tot de top 10% behoort van zijn/haar leeftijdsgenoten 

die ook in dit/deze gebied(en) actief zijn”. 

Level Label Ratio in algemene populatie 

5 Extreem 1:100 000 

4 Uitzonderlijk 1:10 000 

3 Hoog 1:1000 

2 Matig 1:100 

1 gemiddeld 1:10 
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Figuur 4: Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT model)  

(Gagné, 2004, Update 2008) 

 

Ook Lidor et al. (2005) gaf kritiek op de unidimensionele modellen door de visie van Bompa 

(1994) te becommentariëren. Bompa (1994) gebruikte namelijk enkel fysieke eigenschappen 

als indicator van talent. 

Volgens Vaeyens et al. (2008) kan algemeen gesteld worden dat de huidige modellen voor 

talentidentificatie een te lage validiteit hebben door hun unidimensionele karakter. Vervolgens 

zetten zij enkele problemen van deze modellen beter in het licht. Ten eerste worden er 

tekortkomingen gerapporteerd bij het meten van de prestaties van adolescenten. Men gebruikt 

psychologische, fysiologische, antropometrische en technische parameters. Door middel van 

het principe van extrapolatie wordt het talent dan geïdentificeerd. Logischerwijs is deze 

techniek te eenvoudig en dus ook niet succesvol.  

De impact die maturatie en training op talent kunnen hebben, wordt hierbij buiten 

beschouwing gelaten. Deze twee parameters zijn nochtans essentieel voor dit onderwerp. 
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Op die manier ontstaat er een tweede punt van discussie. De mate van maturiteit heeft invloed 

op prestatiebepalende karakteristieken (bijvoorbeeld: aerobe kracht, spiersterkte, 

spieruithouding, bewegingsvaardigheid, intelligentie).  

Malina et al. (2004) stelde vast dat in verschillende sporttakken, de meerderheid van de 

spelers (leeftijd 14-18jaar) vroeg-matuur zijn. Malina et al. (2005) en Philippaerts et al. 

(2006) bevestigden dit fenomeen voor jeugdvoetbal. De gemiddelde status van maturiteit was 

het meest aanwezig maar er was toch een trend naar hogere percentages vroeg-maturen in 

vergelijking met laat-maturen. Dit fenomeen is zeer logisch te verklaren omdat gevorderde 

maturiteit geassocieerd is met duidelijke voordelen in grootte en prestatie. Trainers selecteren 

hun spelers ook op basis van deze kenmerken. 

Een derde probleem dat wordt aangehaald is dat van de dynamische aard van talent en zijn 

ontwikkeling. Talent is een dynamisch begrip en is afhankelijk van verschillende factoren.  

De inter-individuele verschillen in groei, ontwikkeling en training worden gekenmerkt door 

een onstabiele vooruitgang (een bepaalde fase gaat sneller bij de ene dan bij de andere). Ook 

de verschillen in oefenhistoriek en zelfs weerbaarheid ten opzichte van een stresstest, roepen 

vragen op bij de toepasbaarheid van criteria voor prestatie bij het zoeken naar jong potentieel 

talent.  

Een vierde en laatste aandachtspunt is dat de programma’s voor talentidentificatie op te 

weinig variabelen focussen. De meeste onderzoekers hebben zich geconcentreerd op een 

unidimensionele aanpak of op een combinatie van slechts drie factoren (antropometrie, fysiek 

en psychologie). 
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2. Predictoren van talent 

Heden ten dage worden heel wat talentscouts ingeschakeld die subjectief gaan beslissen of 

een speler al dan niet een talent is. Ze baseren zich hierbij op verschillende componenten 

namelijk: TABS (Technique, Attitude, Balance, Speed), SUPS (Speed, Understanding, 

Personality en Skill) en TIPS (Talent, Intelligence, Personality, Speed) (Williams & Reilly, 

2000). 

Alhoewel de kwaliteiten van dergelijke scouts niet onderschat mogen worden, is het de 

bedoeling om in de toekomst een bredere visie te hanteren. Daarbij zullen naast subjectieve 

scouts ook objectieve talentidentificatiemodellen gebruikt moeten worden. 

Williams & Reilly (2000) en Vaeyens et al. (2008) ontwikkelden daarom een model toegepast 

op voetbal (Figuur 5). In dit model valt het op dat er zowel aangeboren als getrainde factoren 

een rol spelen. Men baseert zich dus op het feit dat talent enerzijds aangeboren is (nature) 

maar toch moet kunnen ontwikkelen in een optimale omgeving zodanig dat dit talent zich 

moet ontplooien (nurture).  

 

Figuur 5: Predictoren van talent in voetbal (vertaald en aangepast uit Williams & Reilly, 

2000)   
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Pienaar et al. (1998) stelden een dergelijk sportspecifiek model op voor rugbyspelers in Zuid-

Afrika. In dit onderzoek werden fysieke, motorische en antropometrische variabelen 

geïdentificeerd. Voor badminton beschreven Amusa et al. (2001) een gelijkaardige 

benadering door middel van een antropometrisch profiel van badmintonspelers in Botswana. 

In Abbot & Collins (2002) werden ook antropometrische succesfactoren voor gymnastiek, 

volleybal en handbal besproken. In handbal zijn er enkele onderzoeken geweest naar 

antropometrische en fysiologische kenmerken van experts, maar het gebruik van een dergelijk 

model zoals dat van Williams & Reilly (2000) is nog niet van toepassing. Toch kan er van uit 

gegaan worden dat de meeste kenmerken van expertise uit dit model transfereerbaar zijn naar 

handbal. 

2.1 Antropometrische factoren 

De antropometrische karakteristieken van een persoon zijn belangrijke prestatiebepalende 

factoren. De componenten lichaamslengte, lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling, 

botdiameter en spieromvang kunnen een individu een voorsprong geven op een meer 

getalenteerd individu dat zich later ontwikkelt (Williams & Reilly, 2000).  

Studies op grote groepen en bij tweelingen hebben bewezen dat meer dan 80% van de variatie 

in lichaamslengte wordt bepaald door genetische factoren (Lettre, 2009). 

Spiermassa en lichaamsvet zijn echter meer aanpasbaar door training en dieet (Bouchard et 

al., 1997; Reilly et al., 2000). 

Volgens Boucher & Mutimer (1994) worden er meer voetbalspelers geselecteerd die geboren 

zijn in het begin van het jaar en dit vooral omwille van hun voorsprong in fysieke 

capaciteiten. De superieure antropometrische karakteristieken die bij maturatieverschillen 

horen, zijn op dat ogenblik een prestatiebepalende factor en zullen dus bijgevolg de prestatie 

van een individu in die mate gaan sturen dat de persoon in kwestie verkeerdelijk als een talent 

beschouwd kan worden (Panfil et al., 1997). Sherar (2007) vermeldde dat 

maturatieverschillen leiden tot een verhoogde kans om geïdentificeerd te worden als talent en 

bijgevolg geselecteerd te worden door coaches van ploegen uit hogere niveaus.  

Lidor et al. (2005) stelden dat het moeilijk is om voor teamsporten testen op te stellen om de 

fysieke componenten te gaan meten. Men heeft dit toch geprobeerd en mat bij handballers de 

volgende factoren: grootte en gewicht (fysiek), behendigheid, explosieve kracht en snelheid 

(motorisch). Op deze factoren is er geen verschil gevonden tussen de geselecteerde en niet-

geselecteerde spelers voor de nationale ploeg. Er werd wel vastgesteld dat handballers 
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significant groter waren dan hun leeftijdsgenoten die geen handbal speelden. Er moet echter 

opgemerkt worden dat deze tests gelimiteerd zijn qua gebruik omdat ze het verschil tussen 

“goed” en “zeer goed” moeilijk kunnen aantonen.  

Bij ander onderzoek in handbal vonden Goriostaga et al. (2005) geen verschil tussen 

elitespelers en amateurs op de sprintprestatie voor zowel 5 als 15 meter. Maar Marques & 

Gonzalez-Badillo (2006) vonden bij de elitespelers wel een verbetering in sprintprestatie na 

weerstandstraining. Een recente studie bij jeugdhandballers door Hasan et al. (2009) toonde 

aan dat U-16 handballers duidelijk groter waren dan hun niet-handballende leeftijdsgenoten. 

De algemene fysieke fitheid van de jeugdhandballers bleek ook significant beter dan die van 

de referentiegroep. Daarnaast werden in dit onderzoek ook elite spelers vergeleken met niet-

elite spelers. De elite spelers waren zwaarder en hadden een grotere spieromtrek. Ze bleken 

ook beter op het gebied van kracht, snelheid en behendigheid, maar niet op het gebied van 

balans, snelheid bovenste lidmaat en flexibiliteit. 

2.2 Fysiologische factoren 

Williams & Reilly (2000) beschreven in hun model drie belangrijke fysiologische predictoren 

van talent, meer bepaald aerobe capaciteit, anaerobe uithouding en anaerobe kracht. Het 

meten van fysiologische parameters kan gebruikt worden bij het voorspellen van toekomstig 

succes in voetbal. Meer succesvolle spelers scoorden namelijk beter op fysiologische fitheid 

aan de hand van volgende factoren: VO2max, anaerobe kracht, grip- en rompsterkte en 

hartvolume (Jankovic et al., 1997). Fysiologische fitheid is niet alleen voor voetbal belangrijk, 

maar ook voor andere sporten, zoals handbal, waar de inspanningen gelijkaardig zijn. 

Deze fysiologische factoren zijn voor een groot stuk genetisch bepaald maar ze kunnen ook 

tot op een bepaald niveau afhankelijk zijn van training. Volgens Bouchard et al. (1998) is 

51% van VO2max erfelijk bepaald bij een sedentaire levensstijl. De mate van stijging van 

VO2max na training daarentegen, is voor 47% erfelijk bepaald. An et al. (2000 & 2003) 

onderzochten de genetische invloed op het slagvolume, het hartminuutvolume en de 

hartfrequentie. Ze concludeerden dat zowel de aangeboren kenmerken als de verbeteringen 

door training erfelijk bepaald zijn. 

In het onderzoek van Hasan et al. (2009) bleken de elite spelers een betere cardiorespiratoire 

uithouding te hebben dan hun niet-elite collega’s. Qua spieruithouding in het bovenste lidmaat 

werd echter geen verschil gevonden tussen deze twee groepen. 
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2.3 Sociologische factoren 

McElroy & Kirkendall (1980) stelden vast dat er een positieve relatie was tussen de 

verwachting van de ouders enerzijds en het succes en het plezier van de kinderen in hun sport 

anderzijds. Aan de andere kant toonden Scanlan et al. (1991) aan dat deze verwachting van de 

ouders een bron van druk kan vormen en dat deze stress een hinderende factor kan zijn in de 

verdere deelname van een kind in zijn sport. Het is dus zaaks om een goed evenwicht te 

vinden. 

Côté (1999) beschreef de invloed van de ouders en de familiale omgeving op de ontwikkeling 

van een talent. Hij concludeerde dat in een groot aantal studies het belang van de rol van de 

ouders werd aangetoond, maar dat het moeilijk is hierover eenduidige besluiten neer te 

schrijven aangezien de familiale situatie heel dynamisch is en dus moeilijk te veralgemenen 

valt. Wat betreft de sociologische factoren moet er echter wel opgemerkt worden dat er 

vooralsnog geen specifieke predictoren kunnen vastgelegd worden die de expertise op 

volwassen leeftijd kunnen voorspellen (Williams & Reilly, 2000).  

2.4 Psychologische factoren 

2.4.1 Persoonlijkheid 

Het is niet eenvoudig om een wetenschappelijk onderbouwd persoonlijk profiel op te stellen 

voor de selectie en identificatie van talenten. Toch is er al heel wat onderzoek gedaan naar 

belangrijke factoren hieromtrent, zijnde zelfvertrouwen, concentratie en motivatie. Dit zijn 

prestatiebepalende factoren die door training geoptimaliseerd kunnen worden. Ook hier is het 

dus niet evident om een profiel op te stellen dat zal voorspellen wat het niveau van expertise 

zal zijn op volwassen leeftijd (Williams & Reilly, 2000). 

2.4.2 Perceptueel cognitieve vaardigheden 

Binnen het model van Williams & Reilly (2000) spelen ook ‘decision making’ en 

spelintelligentie een belangrijke rol bij talentidentificatie. Aangezien deze twee componenten 

duidelijk onder het perceptueel-cognitieve vermogen van een atleet vallen, worden deze in 

punt 3 “perceptueel-cognitieve vaardigheden” verder besproken. 
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3. Perceptueel-cognitieve vaardigheden 

Eerst en vooral is het belangrijk om te vertrekken vanuit een goede definitie van perceptueel-

cognitieve vaardigheden. Marteniuk (1976) omschrijft deze als volgt : “de mogelijkheid om 

informatie uit de omgeving te identificeren en te verwerven voor integratie met bestaande 

kennis zodat gepaste antwoorden kunnen geselecteerd en uitgevoerd worden.” Aan de hand 

van deze definitie en de begrippen hardware en software zal het begrip perceptueel-cognitieve 

vaardigheid verder ontleed worden.  

Hardware is de algemene benaming voor de algemene visuele mogelijkheden of werking 

(zoals kleurenzicht, dieptezicht, perifere reikwijdte, statische en dynamische visuele scherpte) 

voortvloeiend uit de fysieke structuren en eigenschappen van het ‘zicht’. 

Software daarentegen is de verwerking van de visuele informatie (Williams, 2000). 

3.1 Hardware 

De werking van het oog en het proces van het ‘zien’ is een combinatie van de werking van 

vele anatomische onderdelen van het oog. Ten eerste breekt de lens de binnenkomende 

lichtstralen en laat ze samenkomen in een brandpunt. De lens kan van vorm veranderen 

(accommodatie) om een scherp beeld in het oog te vormen. De hoeveelheid licht die het oog 

binnenkomt wordt geregeld door de iris. Als de gladde spiervezels van de iris samentrekken, 

verandert de diameter van pupil. De staafjes en kegeltjes spelen een belangrijke rol bij het 

zien. Met de staafjes kan geen onderscheid gemaakt worden tussen kleuren. Hiermee wordt 

bij slecht verlichte ruimten gezien. Door de kegeltjes kunnen we kleuren zien. Dankzij de 

kegeltjes worden scherpe, heldere beelden gezien, maar ze hebben meer licht nodig om te 

functioneren dan de staafjes (Martini & Bartholomew, 2008). 

De specifieke werking van het oog wordt kort vermeld bij Vaeyens et al (2007). De 

zoeksnelheid van het oog hangt af van de mate van nonfoveale retinale stimulatie. Deze hangt 

op zijn beurt af van de beeldgrootte. Als de retinale beeldgrootte toeneemt dan zal de 

nonfoveale retinastimulatie ook toenemen. Daardoor stijgt de kans op een saccade of 

oogsprong. Een saccade is een ballistische beweging van de ogen die tot doel heeft een nieuw 

fixatiepunt te vinden (Liversedge & Findlay, 2000). Dit fenomeen wordt gebruikt om over te 

gaan van de ene fixatie naar de andere. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat het aantal fixaties 

stijgt en dat de gemiddelde fixatieduur daalt. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat niet 
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enkel de beeldgrootte een belangrijke factor is, maar ook het aantal bronnen van informatie 

(bijvoorbeeld het aantal spelers) in het gezichtsveld. 

Een fixatie vindt plaats wanneer gedurende een bepaalde tijd (minimaal 116,67 ms volgens 

Vaeyens et al., 2007; Williams & Davids, 1998 en Savelsbergh et al., 2002) naar één en 

dezelfde locatie op het scherm wordt gekeken. De duur van verschillende fixaties op hetzelfde 

voorwerp wordt dan weer de blikduur genoemd. 

Bij het bespreken van saccades is het belangrijk om enkele principes hiervan correct te 

duiden. Onder de lengte van een saccade wordt de absolute spatiële meting van de 

oogbeweging begrepen. Naast de gewone saccades kunnen er verder nog twee speciale 

vormen teruggevonden worden. Enerzijds is er de correctieve saccade (de correctie van een 

fixatiepunt door een tweede kleine saccade) en  anderzijds de regressieve saccade (een 

terugkerende saccade naar een eerder voorwerp). 

De saccade wordt gekwantificeerd door middel van vier parameters, namelijk duur, 

pieksnelheid, amplitude en latentie, waarvan de duur lineair gerelateerd is met amplitude maar 

pieksnelheid niet (Versino et al., 1992).  

Een saccade kan in 2 delen opgesplitst worden. Deze twee delen steunen op een ander 

onderliggend neurologisch proces (Lenoir et al., 2000). Als eerste is er de prosaccadische 

beweging. Dit is een ballistische verplaatsing van de blik naar de stimulus toe. Dit 

mechanisme werkt minder cognitief, maar eerder automatisch. Het zijn dan ook de snelste 

oogbewegingen. De tweede is de antisaccadische beweging.  Dit is opnieuw een beweging 

van de blik maar deze keer weg van de stimulus (bijvoorbeeld het negeren van een 

schijnbeweging). Tijdens het verloop van dit proces moet dus eerst de prosaccade onderdrukt 

worden en daarna moeten de spatiële coördinaten geïnverteerd worden. Dit betekent dat er 

meer cognitieve inspanning aan te pas komt ten opzichte van de prosaccadische beweging. In 

deze studie werd de vergelijking gemaakt tussen bovenstaande oogbewegingen bij experts in 

balsporten en een controlegroep. Lenoir et al. (2000) besloten dat expertise in balsporten 

afhangt van een verbetering van prestatie bij de antisaccade. 

Eerder formuleerden Land & Furneaux (1997) 3 belangrijke termen bij het bestuderen van 

oogbewegingen. Ten eerste zijn er de stabiliserende bewegingen die ervoor zorgen dat de 

ogen niet bewegen gedurende fixaties tussen de saccades (ondanks bewegingen van hoofd en 

lichaam). Ten tweede is er een vlot achtervolgingssysteem dat ervoor zorgt dat fixatie op een 

bewegend doel kan gehouden worden. Als laatste wordt de vergentiebeweging aangehaald, 

deze bewegingen zijn belangrijk voor dieptezicht. Om te kijken naar een object dat zich 
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dichtbij bevindt, zullen de ogen naar elkaar toe roteren (convergentie). Wanneer een object 

zich verder weg bevindt, zullen de ogen verder weg van elkaar roteren (divergentie). 

3.2 Software 

3.2.1 Perceptie 

Om visuele informatie te verwerken is er nood aan perceptie. Volgens Lenzen et al. (2009) 

bestaat perceptie uit visuele, auditieve, tactiele en proprioceptieve aanwijzingen. Om de meest 

aangewezen antwoordmogelijkheid te kiezen, met andere woorden de beste prestatie te 

verkrijgen, moeten deze componenten samen geplaatst worden.  

In het kader van dit onderzoek komen auditieve, tactiele en proprioceptieve aanwijzingen 

minder aan bod. Het gebruik van de visuele aanwijzingen binnen het concept van perceptie is 

voor deze studie relevanter. Volgens Memmert et al. (2008) voorziet visuele sensatie namelijk 

de input van vele andere cognitieve processen zodat verschillen in visuele perceptie, als ze 

bestaan, gevolgen hebben in alle opzichten.  

Binnen het domein van de perceptie worden er 3 belangrijke concepten toegelicht, zijnde (a) 

centraal en perifeer zicht, (b) aandacht en (c) training van perceptie. 

Er werd reeds in vele sporten onderzoek gevoerd naar het eerste concept, dat van centraal en 

perifeer zicht. Williams & Thirer (1975) vonden dat zowel de reactietijd in het centrale zicht 

als in het perifere zicht korter was bij atleten in American football, schermen en tennis in 

vergelijking met niet-atleten. In deze laatste sport resulteerde Blundel (1982) dat de 

elitespelers een breder visueel veld ter beschikking hadden voor de kleuren wit en geel. Ando 

et al (2001) vonden gelijkaardige resultaten voor voetballers en niet-atleten.  

Ripoll et al. (1995) besloten dat er een complementariteit bestaat tussen centraal- en perifeer 

zicht. Perifeer zicht zorgt volgens hen voor het opmerken van bepaalde aanwijzingen, daarna 

kan het centrale zicht zorgen voor een goede focus hierop. In deze context maakte Zwierko 

(2007) een vergelijking van perifere perceptie bij handballers en niet-atleten van dezelfde 

leeftijd. Daarbij werd vooral gekeken naar het visuele veld (hardware) en de reactietijd 

(software). De groepen verschilden niet in visuele functies die te maken hadden met het 

perifere visueel veld en het correct herkennen van stimuli. Maar de handbalspelers hadden 

wel een significant kortere responstijd op stimuli die voorkwamen in het perifere visueel veld 

(in vergelijking met niet-atleten). Ook Vaeyens et al. (2007)  vonden in hun onderzoek naar 

perceptie bij voetballers dat succesvolle spelers meer gebruik maken van een zoekpatroon 



 

 

 

Literatuurstudie   16 

 

waarin ze de fixatie centraal leggen op de speler in balbezit en het perifere zicht gebruiken om 

de “off the ball” bewegingen waar te nemen. Als deze informatie echter belangrijk is maakt 

men gebruik van een saccade en keren ze onmiddellijk terug naar het centrale deel (visuele 

pivot). Vaeyens et al. (2007) merkten echter op dat de visuele inspanning groter is als er meer 

perifere prikkels aangeboden worden. 

Het tweede concept van visuele aandacht werd aangehaald door Memmert et al. (2008). De 

focus op het centrale zicht mag te veel noch te weinig zijn. Dit werd bewezen in het 

experiment met de gorilla. Er werd gevraagd om de focus enkel op de taak (aantal passen die 

gegeven worden) te leggen. De onverwachte gebeurtenissen (man in gorillapak die tussen de 

spelers loopt) werden enkel waargenomen door de expert-basketters. Dit toont aan dat 

expertise in variërende taken afhangt van betere prestaties op basis van de aandachtstaak. 

Ten slotte kunnen perceptuele vaardigheden verbeterd worden door aangepaste training en 

specifieke instructie (Helsen & Starkes, 1999; Williams, 2000; Williams & Ericsson, 2005). 

Om deze vaardigheden te verbeteren wordt de reële wereld best zo goed mogelijk nagebootst 

(realistische simulatie met betekenisvolle instructies). 

3.2.2 Visuele zoekstrategie 

Een tweede belangrijke factor, naast perceptie, bij het verwerken van visuele informatie is de 

visuele zoekstrategie. Williams & Reilly (2000) rapporteerden in hun review dat experts een 

efficiënt en beter toegepast visueel zoekgedrag vertonen. Wat dit visueel zoekgedrag dan 

exact inhield, werd echter niet specifieker vermeld maar wordt hieronder verder toegelicht aan 

de hand van andere onderzoeken. 

Een efficiënte strategie wordt volgens Rippol et al. (1995) bepaald door een snelle analyse, 

minimale oogbeweging en chunking (groeperen van verschillende items in het visuele veld in 

plaats van te focussen op aparte onderdelen). Zulk gedrag leidt tot 2 mogelijke verklaringen. 

Ten eerste creëren experts de mogelijkheid om hun visueel-spatiële aandacht naar 

verschillende locaties te laten gaan en zo een diffuse aandacht te hebben. De tweede 

psychofysiologische verklaring, omtrent complementariteit tussen centraal en perifeer zicht, 

werd hierboven reeds aangehaald. Deze strategie kan toegepast worden door de focus te 

leggen op een punt van waaruit een maximum aantal gebeurtenissen kan gezien worden met 

één enkele fixatie. 

Land & Furneaux (1997) formuleerden een belangrijke opmerking in verband met de visuele 

zoekstrategieën. De bewegingen die door het oog gemaakt moeten worden, zijn proactief en 
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anticiperend in plaats van enkel en alleen een antwoord op een stimuli. Dit betekent dat het 

occulomotorisch systeem moet weten waar het moet kijken en naar wat het moet zoeken. 

Tijdens het uitvoeren van een visuele zoekstrategie worden de fixaties continu verlegd.  Dit 

gebeurt door middel van saccades. 

Land & Furneaux (1997) definieerden visuele zoekstrategie aan de hand van 3 stappen 

(Figuur 6). Stap één is de oogbeweging naar de locatie van belang in de uitvoering van een 

taak. De tweede stap is het fixeren van die locatie door de ogen en informatie halen uit die 

fixatie. Bij de laatste stap wordt de informatie doorgespeeld naar het motorische systeem via 

een geheugenbuffer. 

 

Figuur 6: Actieschema voor oogbewegingstrategieën (vertaald en aangepast uit Land & 

Furneaux, 1997) 

Om die visuele zoekstrategie te analyseren worden verschillende elementen ervan van 

naderbij bekeken. Het eerste belangrijke element hierbij zijn de fixaties (het staren naar een 

bepaalde locatie). Hierbij worden in diverse onderzoeken verschillende componenten van 

fixatie gebruikt. Er wordt gekeken naar het aantal fixaties, de duur van de fixaties en de plaats 

van fixatie. Experts gebruiken minder fixaties van lange duur, daarbij horend dus ook een 

verlengde ‘quiet eye’ periode,  in vergelijking met non-experts (Mann et al., 2007). De ‘quiet 

eye’ periode is een tijdsperiode waarin taakgerelateerde omgevingsaanwijzingen verwerkt 

worden en plannen voor beweging gecoördineerd worden met als doel een succesvolle 

vervolmaking van een opkomende taak. 
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Vaeyens et al. (2007) vonden in hun onderzoek naar visueel zoekgedrag bij jonge voetballers 

dat succesvolle beslissingnemers meer fixaties hadden van korte duur en hun fixatiepunt meer 

verlegden dan de minder succesvolle deelnemers. Deze succesvolle beslissingnemers 

spenderen ook meer tijd aan het fixeren van de speler in balbezit. Bij Mann et al. (2007) 

hadden de non-experts echter nood aan meer fixaties van korte duur. Het duidelijke verschil in 

resultaten tussen Vaeyens et al. (2007) en Mann et al. (2007) ligt hem vooral in de situaties 

die aangeboden werden. Bij Vaeyens et al. (2007) waren het enkel aanvallende 

voetbalsituaties, terwijl het bij Mann et al. (2007) vooral ging over het herkennen van stimuli 

in verschillende sporten waaronder tennis. 

Een andere bevinding door Vaeyens et al. (2007) was dat bij gemakkelijke situaties het tempo 

van opeenvolgende fixaties lichtjes hoger was bij de succesvolle dan bij de niet- succesvolle 

deelnemers. Voor moeilijke situaties was dat verschil tussen de twee groepen veel groter. 

Deze data suggereren dat succesvolle beslissingsnemers een meer doelgerichte visuele 

zoekstrategie hebben wanneer ze proberen een beslissing te nemen in open offensieve 

situaties.  

3.2.3  Besluit 

Het onderscheid tussen perceptie en visuele zoekstrategie bestaat erin dat perceptie ervoor 

zorgt dat alle visuele informatie kan opgenomen worden. Terwijl een visuele zoekstrategie 

specifieke informatie gaat detecteren die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde taak 

(Land & Furneaux, 1997). 

3.3 Hardware vs. Software 

Vroeger werd reeds  aangenomen dat het  niet zozeer de manier waarop de informatie (in het 

algemeen) wordt gezocht, maar wel het gebruik van deze beschikbare informatie is die voor 

het onderscheid tussen experten en novices zorgt (Abernethy & Russell, 1987). In de 

hedendaagse literatuur wordt het onderscheid tussen hardware en software bij het detecteren 

van talent ook nog steeds benadrukt. Starkes et al. (1995) stelden dat er geen verschil 

gerelateerd is aan onderliggende visuele en sensorische mogelijkheden bij superieure 

prestatie, met andere woorden hardware. Lenoir et al. (2000) vonden dat de prestatie bij de 

antisaccadebewegingen van experten beter was dan van de controlegroep. Aangezien de 

prestatie bij de  antisaccade een reflectie is van de cognitieve processen, is dit een bewijs dat 

software een grotere rol speelt dan hardware bij het detecteren van expertise in een bepaalde 
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sporttak. Bij een onderzoek naar visuele vaardigheden bij oude en jonge rugbyspelers (Venter 

& Ferreira, 2004) werd  bij de oude groep een superieure coördinatie tussen oog-hand en oog-

lichaam gevonden alsook een superieure reactietijd op visuele stimuli (software). De jonge 

groep had echter een betere hardware (contrastgevoeligheid, stereoscopie en statische visuele 

scherpte). Vaeyens et al. (2007) vonden in hun onderzoek bij jeugdvoetballers minder 

verschillen in het visuele zoekgedrag tussen de verschillende groepen (elite vs. regionale 

spelers). Dit betekent volgens hen dat de manier waarop informatie verwerkt en geëvalueerd 

werd (software) even belangrijk was als de manier waarop de informatie verkregen werd via 

het scherm (hardware). Dit wijkt dus enigszins af van de theorie van Lenoir et al. (2000). 

Ook in het vakgebied handbal is er in deze context onderzoek gepubliceerd. Zwierko (2007) 

maakte de vergelijking van perifere perceptie bij handballers en niet-atleten van dezelfde 

leeftijd. Daarbij werd het visuele veld (hardware) en de reactietijd (software) geanalyseerd. 

Ook hier werd geen verschil gevonden in visuele functies gerelateerd aan het perifere visuele 

veld en de correctheid van stimulusherkenning (hardware). Het grootste verschil (betere 

prestatie handballers) was wel merkbaar bij de reactietijd op visuele stimuli in het perifere 

veld (software).  

3.4 Decision making 

Om een willekeurige actie tot een goed einde te brengen zijn niet alleen motorische 

vaardigheden nodig maar ook het maken van een goede beslissing is van primordiaal belang. 

In sommige gevallen kan het antwoord simpel zijn, terwijl het in andere gevallen complexer 

is. Bouthier (1993) toonde aan de hand van een schema de complexiteit van teamsporten aan. 

(Figuur 7). 
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Figuur 7: De complexiteit van beslissingen in teamsporten (vertaald en aangepast uit 

Bouthier, 1993). 

 

Vooral in teamsporten zijn de te nemen beslissingen soms heel complex omdat er rekening 

moet worden gehouden met 4 cruciale aspecten: aanvallen, verdedigen, aanpassen aan de 

tegenstander en samenspel (Gréhaigne et al., 2001). De beslissing wordt beïnvloed door de 

spelsituatie die een bepaalde spelconfiguratie met zich meebrengt. Deze spelconfiguratie kan 

door iedereen anders geïnterpreteerd worden en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit 

kan dus leiden tot een beslissing die bij de ene persoon anders kan zijn dan bij de andere 

(Figuur 8). Aan de rechterkant van de figuur bevinden zich de individuele factoren terwijl aan 

de linkerkant de collectieve factoren vermeld worden. 
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Figuur 8: Elementen die meespelen in het maken van een beslissing (vertaald en aangepast 

uit Gréhaigne et al., 2001) 

 

Williams & Reilly (2000) vonden dat meer vaardige spelers beter waren in het anticiperen van 

acties van hun tegenstanders gebaseerd op geavanceerde visuele aanwijzingen. Ze waren ook 

meer accuraat in hun verwachting bij het inschatten van wat er zal gebeuren binnen een 

bepaalde situatie.  

Lenzen et al. (2009) haalden aan dat bij het maken van een beslissing door elite 

handbalspelers de algemene kennis van de sport in acht genomen wordt. Hieronder worden 

algemene concepten in teamsporten, specifiek concepten in handbal, persoonlijke sterktes, 

sterktes en zwaktes van teamgenoten, ervaring en de gewoonlijke manier van spelen van de 

tegenstanders begrepen. Daarnaast zijn ook de instructies van de coach van belang. Spelers 

maken bepaalde beslissingen op basis van wat ze denken dat hun tegenstanders en 

teamgenoten gaan doen. Hierbij worden enerzijds de verwachte acties van de tegenstanders 

bedoeld. Dit is dus de mogelijkheid om te anticiperen op de intenties van de tegenstanders. 

Anderzijds zijn er de verwachte acties van de ploeggenoten (op basis van hun karaktertrekken 

en voorkeuren, maar ook van hun status binnen het team). 
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Gréhaigne et al. (2001) deden onderzoek bij experts en niet-experts en vonden dat experts 

meer accurate beslissingen namen en bovendien sneller een beslissing konden nemen. Deze 

bevinding werd bevestigd door Mann et al. (2007). In sport is er namelijk een belangrijke 

invloed van tijdsbeperkingen. Hoe sneller je de beslissing kan nemen om de beste actie te 

ondernemen, hoe beter de prestatie. 

Vaeyens et al. (2007) concludeerden uit hun onderzoek dat voetballers zowel meer accuraat 

als sneller zijn in het nemen van beslissingen ten opzichte van niet-voetballers. Het grote 

verschil zit hem erin dat voetballers al weten wat ze gaan doen alvorens ze de pass ontvangen 

hebben, terwijl niet-voetballers pas beslissen wanneer ze de pass gekregen hebben. Dit is het 

resultaat van extensieve blootstelling aan de sport (voetbal). Ervaren voetballers hebben 

specifieke kennisstructuren opgebouwd en gekoppeld aan een efficiënte vertaling naar het 

spel (wat hen een significant voordeel geeft). De elite en sub-elite spelers presteerden over het 

algemeen beter dan de regionale spelers. Het lijkt erop dat de betere spelers betere 

kennisstructuren opbouwen doorheen hun jeugdopleiding. Deze bevinding werd vroeger reeds 

aangehaald door French en Thomas (1987). Zij stelden dat de verbetering van jonge spelers 

over één seizoen vaak ligt aan het verruimen van hun kennis dan aan het verbeteren van hun 

vaardigheden. Bovendien beschreven  Memmert et al. (2008) dat wanneer het aantal spelers 

stijgt (toenemende complexiteit), de antwoordnauwkeurigheid zal dalen en de beslissingstijd 

zal stijgen. Dit werd vooral gevonden bij niet-voetballers. Bij voetballers en niet-voetballers 

stelde men vast dat als het overtal stijgt dat dan de antwoordnauwkeurigheid stijgt en de 

beslissingstijd daalt. Deze bevinding gebeurde eerder al door Vaeyens et al. (2007). Maar 

volgens Raab & Johnson (2005-2008) zijn er ook andere factoren die een rol spelen in het 

nemen van die beslissingen. In de experimenten worden er gewoon beelden getoond met als 

doel te scoren. Er mag niet vergeten worden dat er ook andere dimensies een belangrijke rol 

hierbij spelen, zoals  het verloop van de wedstrijd waarin een speler zich bevindt en het 

verleden van de speler in kwestie. Voor iedere actie gaat de speler bepaalde opties overwegen 

en ze elk apart evalueren. De uiteindelijke beslissing wordt dan gevormd door een evaluatie 

van alle opties. 

In een review van Helsen & Starkes (1999) werden omtrent kennis verschillende bevindingen 

aangehaald. Een eerste was dat bewegingsexpertise vooral terugkomt door een grote 

declaratieve (beschrijvende) kennis van het domein waarin de expert actief is (French en 

Thomas, 1987). Ten tweede is deze kennis een constituente vaardigheid in plaats van een 

bijproduct van de tijd die iemand zich in het domein bevindt. Dit wil zeggen dat het mogelijk 



 

 

 

Literatuurstudie   23 

 

is dat iemand die bijvoorbeeld al 20 jaar een bepaalde sport beoefent nog altijd niet over de 

nodige kennis beschikt om het expertiseniveau te bereiken (Williams & Davids, 1995). Als 

laatste wordt er opgemerkt dat expertise in sport terugkomt door een grotere declaratieve, 

procedurele en strategische kennis van iemands domein (French en Thomas, 1987). 

3.5 Besluit 

Een gedetailleerde beschrijving van de structuren van de onderliggende perceptueel-

cognitieve processen is essentieel voor de ontwikkeling van complete conceptuele modellen 

van prestaties van experts (Wiliams & Ericsson, 2005) Op die manier kunnen onderzoekers 

overgaan van beschrijven naar uitleggen en voorspellen van prestatie van experts. 

Dit brengt enkele implicaties voor het onderzoek in het gebied van de perceptueel-cognitieve 

expertise met zich mee. Perceptueel-cognitieve vaardigheden kunnen verbeterd worden door 

aangepaste training en goede instructies. Om deze vaardigheden te verbeteren wordt de reële 

wereld best zo goed mogelijk nagebootst (realistische simulatie met betekenisvolle 

instructies). 
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4. Oogbewegingregistratie 

Bij de empirische analyse van expertprestatie moet er volgens Williams & Ericsson (2005) 

een schema gevolgd worden dat bestaat uit drie belangrijke fases (Figuur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Een illustratie van een expertprestatiebenadering (vertaald en aangepast uit 

Williams en Ericsson, 2005) 

In de literatuur komt oogbewegingregistratie het meest frequent voor bij het identificeren van 

onderliggende mechanismes van expertise voor wat betreft perceptueel-cognitieve 

vaardigheden. De meeste onderzoekers  hebben zich gebaseerd op de fixaties die deze 

oogbewegingen van elkaar scheiden. De plaats van elke fixatie duidt een gebied van interesse 

aan. Het aantal en de duur van de fixaties duiden aan hoeveel informatie er verwerkt wordt 

door de uitvoerder. Om de oogbewegingen exact te registreren werden reeds verschillende 

systemen gebruikt. Savelsbergh et al. (2002) en Vaeyens et al. (2007) onderzochten het 

visuele zoekgedrag door een oog-hoofd integratie systeem. In de onderzoeken van Versino et 

al. (1992) en Heremans et al. (2008) werden de oogbewegingen geregistreerd door binoculaire 

elektro-oculografie (EOG).  

Williams en Ericsson (2005) merkten ook nog twee problemen bij oogbewegingregistratie op. 

Ten eerste is er een verschil tussen “kijken” en “zien”. Wanneer de ogen fixeren op een 

gebied is het de vraag of er al dan niet informatie uit gehaald wordt. Het tweede probleem bij 

de oogbewegingregistratie is dat de proefpersoon informatie extraheert uit zijn perifeer zicht 

terwijl zijn fixatie op een ander gebied ligt. Om met deze moeilijkheden rekening te houden is 

het best om complementaire testen uit te voeren zoals een verbale rapportage of een 

experimentele interventie. Ook Vaeyens et al. (2007) merkt en op dat het punt naar waar men 

kijkt niet altijd gerelateerd is aan visuele aandacht en filteren van informatie. 
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5. Besluit literatuurstudie + onderzoeksvragen 

 

In het kader van talentidentificatie in de sportcontext zijn reeds vele onderzoeken uitgevoerd. 

Er werden in deze studies verschillende modellen ontwikkeld en gebruikt om talenten in een 

bepaalde sporttak te detecteren. De unidimensionele modellen, waarbij slechts één enkele 

variabele als indicator voor talent wordt gebruikt, worden regelmatig bekritiseerd en hebben 

geleid tot het ontwikkelen van multidimensionele modellen. Bij deze modellen worden 

verschillende predictoren aangehaald die zorgen voor het bereiken van het expertiseniveau. 

Een belangrijke predictor voor deze studie zijn de psychologische factoren waaronder de 

perceptueel-cognitieve vaardigheden horen. Om deze vaardigheden te onderzoeken worden in 

de literatuur antwoordnauwkeurigheid, reactiesnelheid en meer specifiek oogbewegingen 

geanalyseerd. 

 

Op basis van voorgaande onderzoeken kunnen de volgende hypotheses getoetst worden in dit 

onderzoek. 

Ten eerste wordt verwacht dat de antwoordnauwkeurigheid significant beter zal zijn bij de 

elite spelers dan bij de niet-elite spelers. Bovendien kunnen we hierbij verwachten dat deze 

antwoordnauwkeurigheid in complexere situaties een groter verschil tussen de twee groepen 

zal opleveren dan bij minder complexe situaties. 

Een tweede hypothese is dat de specifieke reactietijd van de elite groep korter zal zijn dan 

deze van de niet-elite groep. We verwachten dus dat de elite spelers sneller zullen reageren 

dan de niet-elite spelers wanneer ze een actie moeten ondernemen. 

Aan de hand van eerdere studies, waaronder deze van Vaeyens et al. (2007) en Mann et al. 

(2007) verwachtten we minder fixaties van korte duur bij niet-elite spelers dan bij elite 

spelers. De elite spelers zouden ook hun fixatiepunt meer verleggen (grotere 

interfixatieafstand) dan niet-elite spelers. 
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DEEL II: METHODIEK 

 

1. Onderzoekspopulatie 

Voor het realiseren van deze studie werd een cross-sectioneel onderzoek gebruikt. Er werden 

twee groepen van jongens met een leeftijd tussen 14 en 17 jaar onderling met elkaar 

vergeleken voor wat betreft een aantal handbalgerelateerde vaardigheden. De indeling van de 

groepen gebeurde op 2 manieren. Ten eerste op basis van handbalniveau: een eerste groep 

bestond uit tophandballers van de topsportschool van Hasselt, de tweede groep bestond uit 

handballers bij de jeugd van Don Bosco Gent (2
e
 nationale). De 2

e
 manier was op basis van 

antwoordnauwkeurigheid die tijdens de testen bepaald werd. Zo werd een indeling gemaakt 

met een groep goede beslissingnemers (waarvan 8 elite spelers) en een groep minder goede 

beslissingnemers (waarvan 5 elite spelers). 

Al deze proefpersonen gaven onder de vorm van een informed consent toestemming bij hun 

deelname aan deze wetenschappelijke studie. 

Tabel 2A: Indeling groepen op basis van niveau met gemiddelde leeftijd (jaar) en 

handbalervaring (jaar) ± standaarddeviaties 

 
Aantal Gem. leeftijd Handbalervaring 

  
(jaar) (jaar) 

Niet-elite 10 15,33  (±0,81) 5,4 (±2,55) 

Elite 13 15,69 (±0,81) 8,46 (±2,60) 

 

Tabel 2B: Indeling groepen op basis van antwoordnauwkeurigheid met gemiddelde leeftijd 

(jaar) en handbalervaring (jaar) ± standaarddeviaties 

 
Aantal Gem. leeftijd Handbalervaring 

  
(jaar) (jaar) 

Goede beslissingnemers 12 15,44  (±0,75) 7,67 (±2,67) 

Minder goede beslissingnemers 11 15,63 (±0,90) 6,55 (±3,27) 
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2. Videobeelden 

De videobeelden die werden getoond, bestonden uit offensieve handbalsituaties met een 

variërend aantal aanvallers en verdedigers. Bij elke situatie staat een keeper in doel. Dit wil 

dus zeggen dat elke situatie zoals beschreven in tabel 2 staat voor “aanvallers vs verdedigers”. 

Deze beelden werden opgenomen in de BouwCoach Hallen van Panningen (Nederland), meer 

bepaald in de handbalspecifieke sporthal. De 10 uitvoerders waren allen leerlingen van de 

topsportschool Hasselt. Zij spelen in nationale en provinciale selecties en waren de betere 

spelers van de topsportschool. 

De camera stond op 2,35 meter hoogte opgesteld en werd op verschillende plaatsen op het 

terrein geplaatst afhankelijk van de actie die gefilmd werd. Op die manier werden alle 

belangrijke delen van het veld (doel, doelgebied, hoeken, …) goed in beeld gebracht. Elk 

fragment duurde tussen de drie en de acht seconden.  

Tijdens het afnemen van de test, werd ieder beeldfragment geprojecteerd op een groot scherm 

(2,80m x 3,30m) voorafgegaan door een korte weergave van de spelsituatie (1 seconde) met 

daarna een countdown van 3 naar 1. 

Voor het afnemen van de test werd de proefpersoon ingelicht over de beelden die hij te zien 

zou krijgen. Er werd duidelijk gemaakt aan de proefpersoon dat hij zich moest inbeelden dat 

hij zich in een echte wedstrijdsituatie bevond met inbegrip van de geldende 

handbalreglementen. Daarbij moest hij enkel rekening houden met wat te zien was op het 

scherm, er zouden dus geen andere spelers betrokken worden dan diegene die te zien waren 

tijdens de wedstrijdsituatie. De proefpersoon speelde altijd mee met de aanvallende zwarte 

ploeg en diende de rol aan te nemen van de speler met het oranje hesje boven de zwarte 

sportuitrusting. De actie begon altijd bij de speler met het oranje hesje onder de vorm van een 

pass naar een medespeler. Na enkele seconden kwam de bal terug naar de speler met het 

oranje hesje. De proefpersoon mocht op dat moment een actie inzetten die in de getoonde 

situatie voor hem het meest opportuun was. Hierbij had hij twee verschillende keuzes, 

namelijk shotten of passen. Hij moest ook vermelden naar waar of naar wie dit zou gebeuren. 

Eerst werden er 3 proefbeelden getoond en daarna werd er een reeks van 23 beelden getoond. 
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Tabel 3: Overzicht van de spelsituaties 

Spelsituatie 2 vs 0 + K 2 vs 1 + K 3 vs 1 + K 4 vs 2 + K 4 vs 3 + K 

Aantal 2 2 1 3 12 

 

3. Protocol 

3.1 'iet-handbalspecifieke eenvoudige reactietest 

Voordat de specifieke handbaltest werd afgenomen, deden de spelers een eenvoudige 

reactietest. Voor deze test werd een computer gebruikt met specifieke software (MotorLAB). 

De deelnemers moesten 10x zo snel mogelijk reageren op een visuele prikkel (een zwarte 

cirkel die wit wordt) door een toets op het toetsenbord in te drukken. Na 10 pogingen werd de 

gemiddelde reactietijd (msec) geregistreerd.  

3.2 Handbalspecifieke test 

Bij aankomst in het labo werd de proefpersoon eerst volledig ingelicht over het verloop van 

de handbalspecifieke test aan de hand van een uniforme PowerPoint voorstelling. Hierbij was 

er een mogelijkheid om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden. Daarna werd de 

helm voor de oogbewegingregistratie gemonteerd en volledig gecalibreerd. Dit gebeurde aan 

de hand van een calibratiescherm waarop negen referentiepunten werden geprojecteerd. De 

calibratie werd bij elk beeld gecontroleerd en indien deze niet correct meer was, werd er 

opnieuw gecalibreerd. 

Tijdens het afnemen van de test werden de videobeelden in een bepaalde volgorde getoond. 

Er waren vooraf twee volgordes (R1 en R2) opgesteld. Telkens wanneer de speler met het 

oranje hesje de bal opnieuw ontving, moest de proefpersoon zo snel en zo accuraat mogelijk 

antwoorden. Dit gebeurde zowel motorisch als verbaal. De motorische antwoordmethode 

bestond eruit dat de proefpersoon een stap naar voor zette en daarna een handbal van een iets 

verder geplaatst statief sloeg. Tijdens deze beweging of vlak daarna moesten de 

proefpersonen verbaal meedelen wat hun antwoord precies was (shotten of passen en naar 

waar of naar wie). Ze konden op gelijk welk moment in het videobeeld antwoorden. 
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4. Apparatuur 

4.1 Motorische reactietijden 

Tijdens de handbalspecifieke test stond de proefpersoon exact voor het midden van het 

projectiescherm op een houten platform. Hij stond met de hielen op de twee uiteinden van een 

metalen staafje. Deze uiteinden lagen ongeveer op heupbreedte van elkaar en onder elk 

uiteinde was er telkens één druksensor gemonteerd. Op 1m en 39cm voor het staafje stond een 

statief met daarop een handbal op heuphoogte. Onder die handbal zat een 3
e
 druksensor.  

Er werden dus in totaal twee motorische reactietijden geregistreerd. Het moment waarbij de 

voeten loskomen van de grond was de eerste reactietijd. De tweede reactietijd werd gemeten 

op het moment dat de bal van het statief wordt geslagen. De exacte begin- en eindtijd van de 

testbeelden werd bepaald aan de hand van een camera die achteraan het laboratorium op 3m 

en 23cm van het projectiescherm werd opgesteld. Het meten van de reactietijden gebeurde via 

SIMI motion software. 

4.2 Oogbewegingregistratie 

Op het hoofd van de proefpersonen werd een helm gemonteerd waardoor hun oogbewegingen 

konden geregistreerd worden. De apparatuur die hiervoor gebruikt werd, is het Eye Tracking 

System: model 501 Head Mounted Optics. Door middel van een transparant spiegeltje wordt 

de pupil gereflecteerd in de lens van een infrarood cameraatje dat via een kabel in verbinding 

stond met een computer. Er werd gemeten aan een frequentie van 60Hz en de verwerking van 

deze data gebeurde via het softwareprogramma Eyenal. Met deze gegevens werd een 

koppeling van de oogbewegingen en de aangeboden beelden gerealiseerd via Gaze Tracker. 

De hoofdbewegingen van de proefpersonen werden geneutraliseerd met de Motion Head 

Tracker. 
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5. Gemeten variabelen 

5.1 Visuele zoekdata 

De visuele zoekdata werden geanalyseerd vanaf het eerste geprojecteerde handbalbeeld tot het 

zwart worden van het scherm. Oogfixaties tijdens de countdown en na het zwart worden van 

het scherm maakten geen deel uit van de verwerking. 

5.1.1 Fixatiefrequentie 

Een fixatie vindt plaats wanneer gedurende minimaal 116,67 ms naar één en dezelfde locatie 

op het scherm wordt gekeken. Bij een opnamefrequentie van 60 Hz betekent dit dus de tijd die 

verloopt tussen 7 beeldfragmenten. De duur van het beeldfragment bepaalt het absolute aantal 

fixaties.  Daardoor wordt het aantal fixaties relatief uitgedrukt, namelijk per tijdseenheid (s). 

Dit noemt men de fixatiefrequentie. 

5.1.2 Gemiddelde fixatieduur 

De fixatieduur wordt gedefinieerd als de tijd die verloopt bij het fixeren van éénzelfde locatie, 

volgens de criteria van een fixatie. 

5.1.3 Gemiddelde interfixatieduur 

Met deze term wordt de tijdsperiode tussen twee opeenvolgende fixaties aangeduid. 

5.1.4 Gemiddelde interfixatieafstand 

De afstand (in graden) tussen twee opeenvolgende fixaties wordt de interfixatieafstand 

genoemd. Indien deze afstand groter wordt, wordt de kijkamplitude groter. Wanneer de 

gemiddelde interfixatieafstand klein is, betekent dit dat er per beeld kleine fixatiesprongen 

gebruikt worden. 

5.1.5 Gemiddelde interfixatiesnelheid 

De snelheid waarmee van de ene locatie van fixatie naar de andere locatie van fixatie wordt 

versprongen, wordt de interfixatiesnelheid genoemd. 
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5.1.6 Relatieve totale fixatieduur 

De relatieve totale fixatieduur wordt berekend door het relatief aantal fixaties te 

vermenigvuldigen met de gemiddelde duur van een fixatie. 

5.2 Motorische reactietijden 

5.2.1 Initiatietijd  

De eerste twee reactietijden bestaan uit het afstappen van de schakelaars en het wegslaan van 

de bal. Ze hebben beide hun nulpunt op het moment dat het scherm zwart wordt. De 

reactietijd wordt dus uitgedrukt als “de tijd die men nodig heeft om een actie te ondernemen 

voor of na het zwart worden van het scherm”. Wanneer de proefpersoon vroeger of later 

reageert dan dit moment, spreken we respectievelijk van een negatieve of een positieve 

reactietijd. 

5.2.2 Bewegingstijd  

Met de bewegingstijd wordt de tijd bedoeld die verloopt tussen het afstappen van de 

schakelaars en het wegslaan van de bal. 

5.3 Antwoordnauwkeurigheid 

De proefpersonen dienden hun beslissing verbaal kenbaar te maken door “shot” of “pass” en 

naar waar of naar wie te roepen. Indien het antwoord niet volledig duidelijk was, werden er 

bijkomende vragen gesteld door het onderzoeksteam. De beste beslissing werd op voorhand 

bepaald door trainers van de topsportschool, de Belgische bondscoach handbal en de 

praktijkassistenten handbal aan de universiteit Gent. Zij kregen de beelden te zien en schreven 

onafhankelijk van elkaar op wat voor hen de beste of meest aangewezen keuze was. De 

beelden waarbij te veel verschillende antwoorden gegeven werden, werden niet gebruikt voor 

deze studie. Bij het coderen van de antwoorden, zal enkel rekening worden gehouden met 

juist of fout. 

5.4 'iet-handbalspecifieke reactietijd 

Bij deze test moesten de deelnemers 10x zo snel mogelijk reageren op een visuele prikkel 

(een zwarte cirkel die wit wordt) door een toets op het toetsenbord van gewone computer in te 

drukken. Na 10 pogingen werd de gemiddelde reactietijd (ms) geregistreerd. 
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6. Statistiek 

De gemeten variabelen zullen op 3 manieren benaderd worden. Ten eerste wordt onderzocht 

of er verschillen zijn voor alle variabelen op basis van het niveau van de proefpersonen (niet-

elite of elite). Bij de tweede benadering worden de proefpersonen eerst ingedeeld op basis van 

de totaalscore voor antwoordnauwkeurigheid. Daarna wordt onderzocht of er verschillen zijn 

voor alle variabelen tussen de goede beslissingnemers en de slechte beslissingnemers. De 

derde en laatste benadering houdt in dat er gekeken wordt of het aantal jaar ervaring van de 

spelers een invloed heeft op de verschillen die al dan niet werden gevonden tussen niet-elite 

en elite spelers. 

De statistische analyse van de visuele zoekdata gebeurt door middel van One-Way ANOVA 

toetsen. De F-waarde bij de voorafgaande Levene’s test was voor elke analyse telkens niet-

significant, waardoor de ANOVA test mocht uitgevoerd worden. 

De motorische reactietijden en de antwoordnauwkeurigheid werden geanalyseerd met  

independent samples T-testen.  

De vergelijking tussen de eenvoudige reactietijden (niet-handbalspecifieke reactietijd) gebeurt 

aan de hand van een parametrische independent samples T-test en een non-parametrische 

Mann-Whitney U-test. 

Het minimale significantieniveau is vastgelegd op het 5% niveau. Het niveau waarop een 

trend wordt gerapporteerd, is vastgelegd op 1% (0,05 > p < 0,100). In de resultaatbespreking 

wordt dit afgekort als respectievelijk p<0,05 (*) en  0,05 > p < 0,100 (t).
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DEEL III: RESULTATEN 

 

Benadering 1: Op basis van niveau 

1. Antwoordnauwkeurigheid 

1.1 Vergelijking tussen groepen 

De totaalscore van de antwoordnauwkeurigheid (op 20) vertoonde een trend tot significantie 

tussen niet-elite (n=10) en elite spelers (n=13). De elite spelers scoorden beter (12,46 ± 2,93) 

dan de niet-elite spelers (10,30 ± 2,67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Totaalscore antwoordnauwkeurigheid (op 20) + standaarddeviatie tussen niet-

elite en elite spelers 

 

Tabel 4: Gemiddelde totaalscore ± standaarddeviatie (SD) voor antwoordnauwkeurigheid 

(RA) bij de twee groepen (elke score op 20) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite (n=10) Elite (n=13) 
Independent 

T 
p 

 

    GEM SD GEM SD       

TotaalScore RA 10,30 2,67 12,46 2,93 -1,821 0,083 T 

t = trend tot significantie 
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1.2 Vergelijking tussen groepen per situatie 

De antwoordnauwkeurigheid tussen de niet-elite (n=10) en elite spelers (n=13) verschilde 

enkel significant in de 2vs0-situatie (p=0,023). In deze situatie antwoordden de elite spelers 

(0,69 ± 0,33) significant beter dan de niet-elite spelers (0,35 ± 0,34). Voor de overige situaties 

werd er geen significant verschil gevonden tussen niet-elite en elite spelers. Dit was het geval 

voor de situaties 2vs1 (p=0,743), 3vs1 (p=0,393), 4vs2 (p=0,759) en 4vs3 (p=0,130).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Antwoordnauwkeurigheid + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite en 

elite spelers 

 

 

Tabel 5: Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD) voor antwoordnauwkeurigheid (RA) bij 

de twee groepen (elke score op 1) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite (n=10) Elite (n=13) 
Independent 

T 
p 

 

    GEM SD GEM SD       

2vs0 RA 0,35 0,34 0,69 0,33 -2,462 0,023 * 

2vs1 RA 0,30 0,35 0,35 0,32 -0,332 0,743 N.S. 

3vs1 RA 1,00 0,00 0,92 0,28 0,872 0,393 N.S. 

4vs2 RA 0,37 0,37 0,41 0,31 -0,311 0,759 N.S. 

4vs3 RA 0,58 0,17 0,68 0,17 -1,574 0,130 N.S. 

* = p<0,05 

N.S. = niet significant 
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2. Reactietijden 

2.1 Enkelvoudige reactietijden 

Voor de enkelvoudige reactietest kon geen significant verschil gevonden worden tussen niet-

elite en elite spelers (parametrisch: p=0,136 ; non-parametrisch: p=0,114). 

 

Figuur 12: Eenvoudige reactietijd (ms) + standaarddeviatie tussen niet-elite en elite spelers 

 

Tabel 6: (Parametrisch) Gemiddelde reactietijd (EenvRT) ± standaarddeviatie (SD) op 

eenvoudige reactietest op computer bij de 2 groepen (in ms) 

Variabele -iet-elite(n=6) Elite(n=13) Independent T p   

  GEM SD GEM SD       

EenvRT 259,5 32,09 235,62 18,19 1,701 0,136 N.S. 

N.S. = niet significant 

Tabel 7: ('on-parametrisch) Gemiddelde reactietijd (EenvRT) ± standaarddeviatie(SD) op 

een eenvoudige reactietest op computer bij de 2 groepen (in ms)  

Variabele -iet-elite(n=6) Elite(n=13) 
Mann-Whitney 

U 
p   

  GEM SD GEM SD       

EenvRT 259,5 32,09 235,62 18,19 21,000 0,114 N.S. 

N.S. = niet significant 
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2.2 Motorische reactietijden 

2.2.1 Initiatietijden 

Voor de initiatietijd, waarin er van de schakelaars werd gestapt als het beeld zwart werd, werd 

er een trend tot significantie gevonden in de in de 2vs1-situatie (p=0,096) en de 4vs3-situatie 

(p=0,050). In de 2vs1-situatie reageerden de elite spelers (0,464 ± 0.147) sneller dan de niet-

elite spelers (1,149 ± 1.161).  In de 4vs3-situatie reageerden de elite spelers sneller 

(0,361±0,117) dan de niet elite spelers (0,651 ± 0,399). Voor de situaties 2vs0 (p=0,103), 

3vs1 (p=0,550) en 4vs2 (p=0,899) kon geen significant verschil gevonden worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Initiatietijd voet (s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite en elite 

spelers 

 

Er konden geen significante resultaten gevonden worden voor de reactietijd bij het wegslaan 

van de bal. Dit geldt voor de 2vs0 (p=0,151) , 2vs1(p=0,112) , 3vs1 (p=0,400) ,4vs2 

(p=0,451) en de 4vs3 (p=0,115) situaties.  
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Figuur 14: Initiatietijd bal (s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite en elite 

spelers 

 

2.2.2 Bewegingstijd 

Voor de bewegingstijd konden voor geen enkele situatie significante verschillen gevonden 

worden tussen niet-elite (n=10) en elite spelers (n=13). Dit geldt voor de situaties 2vs0 

(p=0,549), 2vs1 (p=0,452), 3vs1 (p=0,295), 4vs2 (p=0,195) en 4vs3 (p=0,847).  

 

Figuur 15: Bewegingstijd (s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite en elite spelers 
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Tabel 8: Gemiddelde initiatietijd voet (iniTvoet) ± standaarddeviatie (SD), gemiddelde 

initiatietijd bal (iniTbal) ± standaarddeviatie (SD) en gemiddelde bewegingstijd (BewT) ± 

standaarddeviatie (SD) per groep en per conditie (elke reactietijd in s) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=10) Elite(n=13) 
Independent 

T 
p   

    GEM SD GEM SD     
 

2vs0 iniTvoet 0,739 0,800 0,277 0,153 1,804 0,103 N.S. 

 
iniTbal 1,473 1,030 0,958 0,188 1,561 0,151 N.S 

  BewT 0,734 0,286 0,681 0,115 0,609 0,549 N.S. 

2vs1 iniTvoet 1,149 1,161 0,464 0,147 1,854 0,096 t 

 
iniTbal 1,934 1,388 1,158 0,151 1,759 0,112 N.S 

  BewT 0,785 0,402 0,695 0,132 0,766 0,452 N.S. 

3vs1 iniTvoet 0,810 0,827 0,659 0,319 0,608 0,550 N.S. 

 
iniTbal 1,599 0,906 1,364 0,347 0,859 0,400 N.S. 

  BewT 0,789 0,210 0,706 0,136 1,085 0,295 N.S. 

4vs2 iniTvoet 0,464 0,409 0,446 0,163 0,130 0,899 N.S. 

 
iniTbal 1,337 0,687 1,162 0,196 0,784 0,451 N.S. 

  BewT 0,873 0,372 0,716 0,183 1,339 0,195 N.S. 

4vs3 iniTvoet 0,651 0,399 0,361 0,117 2,227 0,050 t 

 
iniTbal 1,426 0,541 1,118 0,201 1,713 0,115 N.S. 

  BewT 0,775 0,257 0,757 0,184 0,195 0,847 N.S. 

N.S.=  niet significant 
       

t = trend tot significantie 
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3. Visuele zoekdata 

3.1 Fixatiefrequentie 

De fixatiefrequentie verschilde voor geen enkele situatie significant tussen niet-elite (n=9) en 

elite spelers (n=12). Dit geldt voor de situaties 2vs0 (p=0,585), 2vs1 (p=0,232), 3vs1 

(p=0,141), 4vs2 (p=0,162) en 4vs3 (p=0,446). 

 

Figuur 16: Fixatie frequentie (#fixaties/s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite 

en elite spelers 

 

Tabel 9: Gemiddelde fixatiefrequentie (FixFreq) ± standaarddeviatie (SD) per groep en per 

conditie (elke fixatiefrequentie in #fixaties/s) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 FixFreq 2,39 0,95 2,60 0,79 0,308 0,585 N.S. 

2vs1 FixFreq 1,85 0,63 2,26 0,82 1,526 0,232 N.S. 

3vs1 FixFreq 1,60 0,64 2,01 0,60 2,363 0,141 N.S. 

4vs2 FixFreq 1,89 0,44 2,19 0,50 2,119 0,162 N.S. 

4vs3 FixFreq 1,91 0,49 2,06 0,41 0,606 0,446 N.S. 

N.S. = niet significant 
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3.2 Gemiddelde fixatieduur 

De gemiddelde duur van een fixatie is significant langer voor de niet-elite spelers (n=9) (0,16 

± 0,02) dan voor de elite spelers (n=12) (0,14 ± 0,01) in de 2vs1-situatie (p=0,036). Er werd 

geen significant verschil tussen de twee groepen gevonden voor de situaties 2vs0 (p=0,491), 

3vs1 (p=0,933), 4vs2 (0,868) en 4vs3 (p=0,309).  

 

Figuur 17: Gemiddelde fixatieduur (s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite en 

elite spelers 

 

Tabel 10: Gemiddelde fixatieduur (FixDur) ± standaarddeviatie (SD) per groep en per 

conditie (elke fixatieduur in s) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 FixDur 0,15 0,02 0,16 0,03 0,494 0,491 N.S. 

2vs1 FixDur 0,16 0,02 0,14 0,01 5,071 0,036 * 

3vs1 FixDur 0,15 0,01 0,15 0,02 0,007 0,933 N.S. 

4vs2 FixDur 0,15 0,01 0,15 0,01 0,028 0,868 N.S. 

4vs3 FixDur 0,15 0,01 0,15 0,01 1,094 0,309 N.S. 

N.S. = niet significant 

* = p<0,05 
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3.3 Gemiddelde interfixatieduur 

Er werden  geen significante verschillen gevonden voor de gemiddelde interfixatieduur tussen 

niet-elite spelers (n=9) en elite spelers (n=12). Dit was het geval voor alle situaties waaronder 

2vs0 (p=0,138), 2vs1 (p=0,777), 3vs1 (p=0,508), 4vs2 (p=0,929) en 4vs3 (0,569). 

 

Figuur 18: Gemiddelde interfixatieduur (s) + standaarddeviatie per situatie tussen niet-elite 

en elite spelers 

 

Tabel 11: Gemiddelde interfixatieduur (InterFixDur) ± standaarddeviatie (SD) per groep en 

per conditie (elke interfixatieduur in s) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p 
 

    GEM SD GEM SD     
 

2vs0 InterFixDur 0,32 0,14 0,23 0,13 2,398 0,138 N.S. 

2vs1 InterFixDur 0,37 0,23 0,41 0,34 0,082 0,777 N.S. 

3vs1 InterFixDur 0,40 0,23 0,34 0,14 0,455 0,508 N.S. 

4vs2 InterFixDur 0,34 0,14 0,34 0,14 0,008 0,929 N.S. 

4vs3 InterFixDur 0,44 0,22 0,39 0,15 0,336 0,569 N.S. 

N.S. = niet significant        
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3.4 Gemiddelde interfixatieafstand 

De gemiddelde afstand tussen de fixaties was niet significant verschillend tussen de niet-elite 

(n=9) en elite spelers (n=12). Dit geldt voor de situaties 2vs0 (p=0,571), 2vs1 (p=0,207), 3vs1 

(p=0,190), 4vs2 (p=0,719) en 4vs3 (p=0,475). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Gemiddelde interfixatieafstand (graden) + standaarddeviatie per situatie tussen 

niet-elite en elite spelers 

 

 

Tabel 12: Gemiddelde interfixatieafstand (InterFixDeg) ± standaarddeviatie (SD) per groep 

en per conditie (elke interfixatieafstand in graden) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 InterFixDeg 24,20 12,35 21,73 7,22 0,332 0,571 N.S. 

2vs1 InterFixDeg 34,66 20,31 24,31 16,11 1,703 0,207 N.S. 

3vs1 InterFixDeg 25,66 12,37 32,93 11,92 1,850 0,190 N.S. 

4vs2 InterFixDeg 26,33 10,71 28,13 11,52 0,133 0,719 N.S. 

4vs3 InterFixDeg 33,45 9,73 30,92 6,18 0,532 0,475 N.S. 

N.S. = niet significant        
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3.5 Gemiddelde interfixatiesnelheid 

Er werden geen significante verschillen gevonden voor de gemiddelde snelheid tussen de 

fixaties tussen niet-elite spelers (n=9) en elite spelers (n=12). Dit was het geval voor de 

situaties 2vs0 (p=0,526), 2vs1 (p=0,131), 3vs1 (p=0,168), 4vs2 (p=0,203) en 4vs3 (0,765). 

Figuur 20: Gemiddelde interfixatiesnelheid (graden/s) + standaarddeviatie per situatie 

tussen niet-elite en elite spelers 

 

Tabel 13: Gemiddelde interfixatiesnelheid (InterFixVel) ± standaarddeviatie (SD) per groep 

en per conditie (elke interfixatiesnelheid in graden/s) 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 InterFixVel 107,88 33,80 116,47 27,25 0,417 0,526 N.S. 

2vs1 InterFixVel 131,95 46,51 101,42 41,88 2,489 0,131 N.S. 

3vs1 InterFixVel 97,29 43,71 125,10 44,18 2,056 0,168 N.S. 

4vs2 InterFixVel 97,96 26,19 113,54 27,23 1,739 0,203 N.S. 

4vs3 InterFixVel 113,86 24,10 116,76 19,76 0,092 0,765 N.S. 

N.S. = niet significant        
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3.6 Relatieve totale fixatieduur 

Bij de relatieve totale fixatieduur werden geen significante verschillen gevonden tussen niet-

elite (n=9) en elite spelers (n=12) voor de situaties 2vs0 (p=0,384), 2vs1 (p=0,543), 3vs1 

(p=0,224), 4vs2 (p=0,261) en 4vs3 (p=0,599). 

 

Figuur 21: Relatieve totale fixatieduur (duur fixatie/s) + standaarddeviatie per situatie 

tussen niet-elite en elite spelers 

 

Tabel 14: Gemiddelde relatieve totale fixatieduur ± standaarddeviatie (SD) per groep en per 

conditie 

    Groep       

Conditie Variabele -iet-elite(n=9) Elite(n=12) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 TotFixDur 0,36 0,13 0,42 0,14 0,793 0,384 N.S. 

2vs1 TotFixDur 0,29 0,08 0,33 0,15 0,384 0,543 N.S. 

3vs1 TotFixDur 0,25 0,11 0,31 0,10 1,583 0,224 N.S. 

4vs2 TotFixDur 0,29 0,07 0,33 0,09 1,339 0,261 N.S. 

4vs3 TotFixDur 0,29 0,08 0,30 0,06 0,286 0,599 N.S. 

N.S. = niet significant        
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Benadering 2 : Op basis van antwoordnauwkeurigheid 

1. Antwoordnauwkeurigheid 

1.1 Vergelijking tussen groepen 

Er werd een sterk significant verschil (p<0,001) gevonden tussen de goede beslissingnemers 

(n=12) en de minder goede beslissingnemers (n=11) en dit wat betreft 

antwoordnauwkeurigheid. De goede beslissingnemers (13,75 ± 1,54) scoorden significant 

beter dan de minder goede beslissingnemers (9,09 ± 2,07). 

Tabel 15: Gemiddelde totaalscore ± standaarddeviatie (SD) voor antwoordnauwkeurigheid 

(RA) bij de twee groepen (elke score op 20) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=12) 
Minder goede score 

(n=11) 

Independent 

T 
p   

    GEM SD GEM SD       

TotaalScore RA 13,75 1,54 9,09 2,07 6,150 0,000 *** 

*** = p<0,001 

 

1.2 Vergelijking tussen de groepen per situatie 

Bij het opsplitsen van deze resultaten, werd gevonden dat voorgaande significantie vooral 

betrekking had tot de 2vs1-situatie (p=0,037), 4vs2-situatie (p=0,009) en 4vs3 (p=0,001). Bij 

de situatie 2vs1 scoorden de goede beslissingnemers (0,46 ± 0,26) significant beter dan de 

minder goede beslissingnemers (0,18 ± 0,34). Voor de situatie 4vs2 scoorden de goede 

beslissingnemers (0,56 ± 0,33) significant beter dan de minder goede beslissingnemers (0,21 

± 0,22). Wat betreft de 4vs3-situatie scoorden de goede beslissingnemers (0,74 ± 0,12) 

significant beter dan de minder goede beslissingnemers (0,52 ± 0,15). Er werd echter geen 

significantie gevonden voor de situaties 2vs0 (p=0,275) en 3vs1 (p=0,314). 
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Tabel 16: Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD) voor antwoordnauwkeurigheid (RA) 

bij de twee groepen (elke score op 1) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=12) Slechte score (n=11) 
Independent 

T 
p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 RA 0,63 0,38 0,45 0,35 1,120 0,275 N.S 

2vs1 RA 0,46 0,26 0,18 0,34 2,223 0,037 * 

3vs1 RA 1,00 0,00 0,91 0,30 1,000 0,314 N.S 

4vs2 RA 0,56 0,33 0,21 0,22 2,902 0,009 * 

4vs3 RA 0,74 0,12 0,52 0,15 3,918 0,001 * 

N.S. = niet significant 

* = p<0,05 
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2. Reactietijden 

2.1 Enkelvoudige reactietijden 

Voor de enkelvoudige reactietest kon geen significant verschil (parametrisch: p=0,276; non-

parametrisch: p=0,230) gevonden worden tussen de goede beslissingnemers en de minder 

goede beslissingnemers. 

Tabel 17: (Parametrisch) Gemiddelde reactietijd ± standaarddeviatie (SD) op eenvoudige 

reactietest op computer bij de 2 groepen (in ms) 

  Groep       

Variabele Goede score (n=11) Slechte score (n=8) Independent T p   

  GEM SD GEM SD       

EenvRT 237,73 26,17 250,63 23,43 -1,127 0,276 N.S. 

N.S. = niet significant 

 

Tabel 18: ('on-parametrisch) Gemiddelde reactietijd ± standaarddeviatie(SD) op een 

eenvoudige reactietest op computer bij de 2 groepen (in ms)  

  Groep       

Variabele Goede score (n=11) Slechte score (n=8) 
Mann-Whitney 

U 
p   

  GEM SD GEM SD       

EenvRT 237,73 26,17 250,63 23,43 29,500 0,230 N.S. 

N.S. = niet significant 

 

2.2 Motorische reactietijden 

2.2.1 Initiatietijden 

Wanneer het beeld zwart werd, reageerden de goede beslissingnemers (n=12) niet significant 

verschillend van de minder goede beslissingnemers (n=11).  Dit was zo voor de situaties 2vs0 

(p=0,380), 2vs1 (p=0,268), 3vs1 (p=0,185), 4vs2 (p=0,768) en 4vs3 (p=0,385). 

Bij het wegslaan van de bal, reageerden de goede beslissingnemers in geen enkele situatie 

significant sneller dan de minder goede beslissingnemers. Dit geldt voor de situaties 2vs0 

(p=0,712), 2vs1 (p=0,539), 3vs1 (p=0,273), 4vs2 (p=0,686) en 4vs3 (p=0,675).  
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2.2.2 Bewegingstijd 

Voor de bewegingstijd konden voor geen enkele situatie significante verschillen gevonden 

worden tussen goed beslissingnemers (n=12) en minder goede beslissingnemers (n=11). Dit 

geldt voor de situaties 2vs0 (p=0,244), 2vs1 (p=0,268), 3vs1 (p=0,521), 4vs2 (p=0,329) en 

4vs3 (p=0,660). 

 

Tabel 19: Gemiddelde initiatietijd voet (iniTvoet) ± standaarddeviatie (SD), gemiddelde 

initiatietijd bal (iniTbal) ± standaarddeviatie (SD) en gemiddelde bewegingstijd (BewT) ± 

standaarddeviatie (SD) per groep en per conditie (elke reactietijd in s) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=12) Slechte score (n=11) 
Independent 

T 
p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 iniTvoet 0,37 0,63 0,59 0,51 -0,897 0,380 N.S. 

 
iniTbal 1,13 0,85 1,24 0,58 -0,374 0,712 N.S. 

 
BewT 0,75 0,26 0,65 0,09 1,198 0,244 N.S. 

2vs1 iniTvoet 0,58 0,56 0,97 1,04 -1,137 0,268 N.S. 

 
iniTbal 1,37 0,89 1,63 1,09 -0,625 0,539 N.S. 

 
BewT 0,80 0,36 0,67 0,12 1,138 0,268 N.S. 

3vs1 iniTvoet 0,56 0,23 0,91 0,79 -1,411 0,185 N.S. 

 
iniTbal 1,32 0,31 1,62 0,87 -1,125 0,273 N.S. 

 
BewT 0,76 0,19 0,72 0,15 0,652 0,521 N.S. 

4vs2 iniTvoet 0,44 0,35 0,47 0,22 -0,299 0,768 N.S. 

 
iniTbal 1,28 0,62 1,20 0,26 0,411 0,686 N.S. 

 
BewT 0,84 0,36 0,72 0,17 1,000 0,329 N.S. 

4vs3 iniTvoet 0,43 0,20 0,55 0,40 -0,887 0,385 N.S. 

 
iniTbal 1,22 0,40 1,29 0,43 -0,425 0,675 N.S. 

 
BewT 0,78 0,26 0,74 0,16 0,446 0,660 N.S. 

N.S. = niet significant 
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3. Visuele zoekdata 

3.1 Fixatiefrequentie 

De fixatiefrequentie verschilde voor geen enkele situatie significant tussen goede 

beslissingnemers (n=10) en minder goede beslissingnemers (n=11). Dit geldt voor de situaties 

2vs0 (p=0,389), 2vs1 (p=0,627), 3vs1 (p=0,292), 4vs2 (p=0,505) en 4vs3 (p=0,637). 

Tabel 20: Gemiddelde fixatiefrequentie (FixFreq) ± standaarddeviatie (SD) per groep en per 

conditie (elke fixatiefrequentie in #fixaties/s) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 FixFreq 2,69 1,00 2,36 0,69 0,776 0,389 N.S. 

2vs1 FixFreq 2,17 0,88 2,00 0,66 0,243 0,627 N.S. 

3vs1 FixFreq 1,99 0,60 1,69 0,66 1,174 0,292 N.S. 

4vs2 FixFreq 2,14 0,53 1,99 0,46 0,462 0,505 N.S. 

4vs3 FixFreq 2,04 0,47 1,95 0,43 0,229 0,637 N.S. 

N.S. = niet significant 

3.2 Gemiddelde fixatieduur 

De gemiddelde duur van een fixatie is niet significant langer voor de goede beslissingnemers 

(n=10) dan voor de minder goede beslissingnemers (n=11). Er werd geen significant verschil 

gevonden tussen de twee groepen voor de situaties 2vs0 (p=0,246), 2vs1 (p=0,368), 3vs1 

(p=0,892), 4vs2 (0,838) en 4vs3 (p=0,892). 
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Tabel 21: Gemiddelde fixatieduur (FixDur) ± standaarddeviatie (SD) per groep en per 

conditie (elke fixatieduur in s) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 FixDur 0,16 0,03 0,15 0,02 1,430 0,246 N.S. 

2vs1 FixDur 0,15 0,01 0,15 0,02 0,850 0,368 N.S. 

3vs1 FixDur 0,15 0,02 0,15 0,01 0,019 0,892 N.S. 

4vs2 FixDur 0,15 0,02 0,15 0,01 0,043 0,838 N.S. 

4vs3 FixDur 0,15 0,01 0,15 0,01 0,019 0,892 N.S. 

N.S. = niet significant 

3.3 Gemiddelde interfixatieduur 

Er werden  geen significante verschillen gevonden voor de gemiddelde interfixatieduur tussen 

goede beslissingnemers (n=10) en minder goede beslissingnemers (n=11). Dit was het geval 

voor alle situaties waaronder 2vs0 (p=0,413), 2vs1 (p=0,354), 3vs1 (p=0,929), 4vs2 (p=0,513) 

en 4vs3 (0,245). 

Tabel 22: Gemiddelde interfixatieduur (InterFixDur) ± standaarddeviatie (SD) per groep en 

per conditie (elke interfixatieduur in s) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 InterFixDur 0,24 0,14 0,29 0,14 0,700 0,413 N.S. 

2vs1 InterFixDur 0,46 0,37 0,33 0,20 0,905 0,354 N.S. 

3vs1 InterFixDur 0,37 0,18 0,36 0,18 0,008 0,929 N.S. 

4vs2 InterFixDur 0,36 0,18 0,32 0,10 0,444 0,513 N.S. 

4vs3 InterFixDur 0,46 0,22 0,37 0,12 1,436 0,245 N.S. 

N.S. = niet significant 
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3.4 Gemiddelde interfixatieafstand 

De gemiddelde afstand tussen de fixaties was niet significant verschillend tussen de goede 

beslissingnemers (n=10) en de minder goede beslissingnemers (n=11). Dit geldt voor de 

situaties 2vs0 (p=0,482), 2vs1 (p=0,236), 3vs1 (p=0,854), 4vs2 (p=0,911) en 4vs3 (p=0,756). 

Tabel 23: Gemiddelde interfixatieafstand (InterFixDeg) ± standaarddeviatie (SD) per groep 

en per conditie (elke interfixatieafstand in graden) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 InterFixDeg 21,21 8,95 24,24 10,29 0,513 0,482 N.S. 

2vs1 InterFixDeg 23,68 15,81 33,35 19,91 1,498 0,236 N.S. 

3vs1 InterFixDeg 29,27 10,71 30,30 14,22 0,035 0,854 N.S. 

4vs2 InterFixDeg 27,07 14,70 27,62 6,70 0,013 0,911 N.S. 

4vs3 InterFixDeg 31,43 7,21 32,53 8,58 0,099 0,756 N.S. 

N.S. = niet significant 

3.5 Gemiddelde interfixatiesnelheid 

Er werden geen significante verschillen gevonden voor de gemiddelde snelheid tussen de 

fixaties tussen goede beslissingnemers (n=10) en minder goede beslissingnemers (n=11). Dit 

was het geval voor de situaties 2vs0 (p=0,673), 3vs1 (p=0,673), 4vs2 (p=0,667) en 4vs3 

(0,987). Voor de 2vs1-situatie was er wel een trend tot significantie (p=0,099) aanwezig. In 

deze situatie hadden de goede beslissingnemers (97,28 ± 36,68) een lagere interfixatiesnelheid 

dan de minder goede beslissingnemers (130,17 ± 48,61). 
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Tabel 24: Gemiddelde interfixatiesnelheid (InterFixVel) ± standaarddeviatie (SD) per groep 

en per conditie (elke interfixatiesnelheid in graden/s) 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 InterFixVel 115,77 38,14 110,08 21,04 0,184 0,673 N.S. 

2vs1 InterFixVel 97,28 36,68 130,17 48,61 3,012 0,099 t 

3vs1 InterFixVel 117,70 43,53 109,08 48,27 0,183 0,673 N.S. 

4vs2 InterFixVel 104,07 29,63 109,40 26,16 0,191 0,667 N.S. 

4vs3 InterFixVel 115,44 22,22 115,59 21,31 0,000 0,987 N.S. 

N.S. = niet significant 

t= trend tot significantie 

3.6 Relatieve totale fixatieduur 

Bij de relatieve totale fixatieduur werden geen significante verschillen gevonden tussen de 

goede beslissingnemers (n=10) en de minder goede beslissingnemers (n=12) voor de situaties 

2vs0 (p=0,270), 2vs1 (p=0,768), 3vs1 (p=0,326), 4vs2 (p=0,524) en 4vs3 (p=0,615). 

Tabel 25: Gemiddelde relatieve totale fixatieduur (TotFixDur) ± standaarddeviatie (SD) per 

groep en per conditie 

    Groep       

Conditie Variabele Goede score (n=10) Slechte score (n=11) 

One-Way 

A-OVA 

F 

p   

    GEM SD GEM SD       

2vs0 TotFixDur 0,43 0,14 0,36 0,12 1,293 0,270 N.S. 

2vs1 TotFixDur 0,32 0,15 0,31 0,10 0,089 0,768 N.S. 

3vs1 TotFixDur 0,31 0,11 0,26 0,11 1,015 0,326 N.S. 

4vs2 TotFixDur 0,33 0,09 0,30 0,07 0,421 0,524 N.S. 

4vs3 TotFixDur 0,31 0,08 0,29 0,07 0,261 0,615 N.S. 

N.S. = niet significant 
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Benadering 3: Covariaat ‘aantal jaar ervaring’ toegepast op basis van niveau 

De twee groepen hebben een significant verschillend aantal jaar ervaring. De elite groep 

(n=13) heeft een groter aantal jaar ervaring (8,46 ± 2,60) ten opzichte van de niet-elite groep 

(n=10) (5,4 ± 2,55). 

Tabel 26: Indeling groepen met gemiddelde leeftijd (jaar) en handbalervaring (jaar) 

 
Aantal Handbalervaring Independent T (p) 

  
(jaar)  

Niet-elite 10 5,4 (± 2,55) -2,831 (p<0,05) 

Elite 13 8,46 (± 2,60)  

Goede beslissingnemers 12 7,67 (± 2,67) 0,896 (p=0,381) 

Minder goede beslissingnemers 11 6,55 (± 3,27)  

 

1. Antwoordnauwkeurigheid 

1.1 Vergelijking tussen groepen 

Het aantal jaar ervaring van de handbalspelers had geen significante invloed op het verschil 

tussen de niet-elite en elite spelers voor de totaalscore van de antwoordnauwkeurigheid. 

Tabel 27: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen voor de 

totaalscore voor antwoordnauwkeurigheid (RA) 

Covariaat Conditie Variabele F p   

# jaar ervaring Totaalscore RA 0,465 0,503 N.S. 

N.S.= niet significant 

 

1.2 Vergelijking tussen groepen per situatie 

Er werd geen significante invloed gevonden voor het aantal jaar ervaring van de 

handbalspelers op het verschil tussen de niet-elite en elite spelers voor de gemiddelde score 

voor antwoordnauwkeurigheid per situatie. 
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Tabel 28: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen op de 

gemiddelde score voor antwoordnauwkeurigheid (RA) (per situatie) 

Covariaat Conditie Variabele F p   

# jaar ervaring 2vs0 RA 0,770 0,391 N.S. 

# jaar ervaring 2vs1 RA 1,863 0,187 N.S. 

# jaar ervaring 3vs1 RA 0,987 0,332 N.S. 

# jaar ervaring 4vs2 RA 0,182 0,674 N.S. 

# jaar ervaring 4vs3 RA 0,008 0,930 N.S. 

N.S.= niet significant 

 

2. Reactietijden 

2.1 Eenvoudige reactietijden 

Het aantal jaar ervaring van de handbalspelers had geen significant storend effect op het 

verschil tussen de niet-elite en elite spelers voor de eenvoudige reactietijden. 

Tabel 28: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen voor de 

eenvoudige reactietijden (EenvRT)  

Covariaat Variabele F p   

# jaar ervaring EenvRT 0,011 0,920 N.S. 

N.S.= niet significant 

 

2.2 Motorische reactietijden 

2.2.1 Initiatietijden 

Er werd geen significant effect gevonden voor het aantal jaar ervaring van de handbalspelers 

op het verschil tussen de niet-elite en elite spelers voor de initiatietijden van alle situaties 

samen (afstappen van de schakelaars en wegslaan van de bal). 

2.2.2 Bewegingstijd 

De invloed van het aantal jaar ervaring van de handbalspelers vertoonde een trend  tot 

significantie (p=0,066) op het verschil tussen de niet-elite en elite spelers voor de 

bewegingstijden van alle situaties samen. Voor elke situatie apart werd geen enkel significant 

effect gevonden, behalve voor de 3vs1-situatie (p=0,089) waar een trend tot significantie werd 
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gevonden. De snellere reactie van de elite-groep voor deze situatie kon dus verklaard worden 

door het verschil in aantal jaar ervaring op het moment van testafname. 

Tabel 29: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen voor de  

motorische reactietijden (iniTvoet, iniTbal, BewT) (alle situaties samen) 

Covariaat Variabele F p   

# jaar ervaring iniTvoet 1,107 0,395 N.S. 

# jaar ervaring iniTbal 1,836 0,163 N.S. 

# jaar ervaring BewT 2,608 0,066 t 

N.S.= niet significant t= trend tot significantie 

 

Tabel 30: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen voor de 

bewegingstijd (BewT) (per situatie) 

Covariaat Conditie Variabele F p   

# jaar ervaring 2vs0 BewT 0,028 0,869 N.S. 

# jaar ervaring 2vs1 BewT 0,553 0,466 N.S. 

# jaar ervaring 3vs1 BewT 3,194 0,089 t 

# jaar ervaring 4vs2 BewT 2,770 0,112 N.S. 

# jaar ervaring 4vs3 BewT 1,094 0,308 N.S. 

N.S.= niet significant 
 

t = trend tot significantie 

 

3. Visuele zoekdata 

Er werd geen significant effect gevonden voor het aantal jaar ervaring van de handbalspelers 

op het verschil tussen de niet-elite en elite spelers voor de verschillende visuele zoekdata van 

alle situaties samen. 
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Tabel 31: Invloed van het aantal jaar ervaring op het verschil tussen de twee groepen voor de 

verschillende visuele zoekdata (alle situaties samen) 

Covariaat Variabele F p   

# jaar ervaring FixFreq 1,221 0,350 N.S. 

# jaar ervaring FixDur 0,904 0,506 N.S. 

# jaar ervaring InterFixDur 0,482 0,784 N.S. 

# jaar ervaring InterFixDeg 1,039 0,433 N.S. 

# jaar ervaring InterFixVel 2,238 0,108 N.S. 

# jaar ervaring TotFixDur 1,201 0,358 N.S. 

N.S.= niet significant 
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DEEL IV: DISCUSSIE 

Het doel van dit onderzoek in het kader van talentdetectie was of er een verschil kon worden 

gevonden tussen 2 groepen jeugdhandballers voor wat betreft antwoordnauwkeurigheid, 

reactietijden en visuele zoekpatronen. Deze variabelen werden gemeten tijdens het aanbieden 

van offensieve spelsituaties in handbal.  Er werd een niet-elite (n=10) en een elite groep 

(n=13) geselecteerd op basis van hun huidig competitieniveau. De veronderstelling was dat de 

elite groep op alle gemeten variabelen beter zou scoren dan de niet-elite groep. 

Dergelijke studies werden reeds vele malen uitgevoerd in voetbal maar slechts in mindere 

mate in handbal. Er werd met dit onderzoek getracht om een gelijkwaardige bijdrage te 

leveren aan handbal. Op basis van eerder onderzoek in voetbal (vooral Vaeyens et al., 2007) 

werden gerichte onderzoeksvragen opgesteld. Het is nu de vraag of de resultaten die eerder in 

voetbal gevonden werden, ook gelijkaardig zijn met handbal. 

4.1 Antwoordnauwkeurigheid 

De resultaten op de totaalscore voor antwoordnauwkeurigheid toonden aan dat er een trend tot 

significantie was voor het verschil tussen de niet-elite en de elite spelers. Alhoewel het 

verschil niet significant was, hadden de elite spelers de neiging om in het algemeen toch beter 

te antwoorden dan de niet-elite spelers. Wanneer de proefpersonen echter ingedeeld werden 

op basis van hoe goed ze antwoordden voor alle situaties samen, werd er wel een significant 

verschil gevonden tussen goede beslissingnemers en minder goede beslissingnemers. 

Per situatie gekeken, antwoordden de elite spelers enkel in de 2vs0-situatie significant beter 

dan de niet-elite spelers. Voor de overige situaties (2vs1, 3vs1, 4vs2, 4vs3) werd echter geen 

significant verschil gevonden tussen deze twee groepen. In de meeste situaties maakten de 

elite spelers dus geen significant betere keuze dan de niet-elite spelers. Dit resultaat is echter 

niet gelijklopend met eerder onderzoek (Vaeyens et al., 2007) waar de elite voetballers 

duidelijk beter antwoorden dan de regionale voetballers. 

Het verschil in de 2vs0-situatie kan verklaard worden door het feit dat deze situatie vooral 

bedoeld was om de stand van de keeper in de gaten te houden. De keeper nam een duidelijke 

positie in waardoor er slechts 1 juiste shotmogelijkheid was, namelijk langs het standbeen. Dit 

is een situatie waarop veel getraind kan worden. De elite spelers trainen per definitie meer (en 

in principe beter) dan de niet-elite spelers waardoor ze gewezen worden op het in de gaten 

houden van de doelman en bijgevolg beter kunnen antwoorden in dergelijke situaties. 



 

 

Discussie  58 

 

Er werd verwacht dat wanneer de situaties complexer zouden worden (4vs2 en 4vs3), het 

verschil in antwoordnauwkeurigheid tussen elite en niet-elite spelers meer uitgesproken zou 

zijn (Memmert et al.,2008). Dit was echter niet het geval. Het correcte antwoord voor elke 

situatie werd geselecteerd in functie van een offensieve strategie. Bij dit onderzoek werden 

echter geen andere factoren bij het nemen van beslissingen in rekening gebracht zoals bij 

Bouthier (1993), Gréhaigne et al. (2001) en Raab & Johnson (2005-2008).  

Wanneer er gekeken wordt naar de antwoordnauwkeurigheid voor de verschillende situaties 

bij de goede en de minder goede beslissingnemers, is er een duidelijk verschil in correcte 

antwoorden bij de situaties 2vs1, 4vs2 en 4vs3. Dit resultaat werd enigszins verwacht 

aangezien dit de meer complexe situaties zijn. De antwoorden bij de situaties 2vs0 en 3vs1 

zijn echter niet significant verschillend. Dit komt doordat de juiste antwoorden hier meer voor 

de hand lagen en de meeste proefpersonen dan ook correct antwoordden in deze situaties. 

Bij het onderscheid tussen goede en minder goede beslissingnemers moet er opgemerkt 

worden dat er volgens dit onderzoek slechts 1 correct antwoord mogelijk was. Wanneer er 

echter een alternatieve optie gekozen werd die vanuit een offensief standpunt een minder 

goede oplossing was, werd die als fout beschouwd. Er moet dus opgelet worden met het 

benoemen en onderscheiden van ‘goede’ en ‘minder goede’ beslissingnemers. Een ander 

scoresysteem kan een optie zijn om dit probleem te omzeilen. Bij een correcte keuze zou dan 

een +2-score kunnen gegeven worden, voor een correcte keuze maar met risico op balverlies 

+1 en bij een foute keuze 0. Toegepast bij de situatie op de hoek zou dit er dan als volgt 

kunnen uitzien: als de correcte keuze ‘pass naar de linkeropbouwer’ was en de speler 

antwoordde ‘pass middenopbouwer’, dan werd dit als foutief aanzien. Ook al stond de 

middenopbouwer in een positie waarbij hij kon scoren. De keuze om ‘pass linkeropbouwer’ 

als enige oplossing aan te duiden was doordat de pass van de linkerhoek naar linkeropbouwer 

minder risico op balverlies inhield dan de pass naar middenopbouwer. 

4.2 Reactietijden 

Voor de eenvoudige reactietijd werd geen significant verschil gevonden tussen elite en niet-

elite spelers voor zowel de parametrische als de non-parametrische test. De niet-elite spelers 

hadden dus bij het begin van het onderzoek hetzelfde potentieel om even snel te reageren als 

de elite spelers. Dit komt de interpretatie van de motorische reactietijden ten goede. 

Dit resultaat werd ook gevonden wanneer de proefpersonen ingedeeld werden op basis van 

antwoordnauwkeurigheid. Deze bevindingen komen overeen met het onderzoek van Starkes 
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et al. (1995) en Vaeyens et al. (2007) waarin ook geen verschil werd gevonden tussen 

onderliggende visuele en sensorische mogelijkheden bij superieure prestatie (hardware).  

Bij het verschil in initiatietijd van de voet werd een trend tot significantie gevonden voor de 

situaties 2vs1 en 4vs3. In deze situaties reageerden de elite spelers sneller dan hun niet-elite 

collega’s. Dit was echter niet het geval voor de initiatietijd waarop de bal werd weggeslagen 

en de bewegingstijd. Voor deze twee motorische reactietijden werd geen enkel significant 

verschil gevonden tussen niet-elite en elite spelers. Er werd verwacht dat de elite spelers 

sneller zouden reageren dan de niet-elite spelers wanneer ze een actie moesten ondernemen. 

Dit is dus niet het geval. Volgens Mann et al. (2007) is er een belangrijke tijdsbeperking 

aanwezig in sport. Hierdoor is snel kunnen beslissen een vaardigheid die kan leiden tot 

expertise. Het niet-significante verschil in reactietijd kan verklaard worden doordat de testen 

niet volledig handbalspecifiek werden afgenomen. Het wegslaan van de bal wordt in het labo 

gelijkgesteld aan het werpen van de bal. Deze twee bewegingsverlopen zijn niet gelijklopend 

met elkaar. Ook was er geen nulcontact (met twee voeten landen na het vangen van de bal) 

aanwezig tijdens de testen. Op het moment waarop ze deze handbalspecifieke actie uitvoeren, 

krijgen ze nog de tijd om mogelijke extra informatie op te nemen uit de directe omgeving. De 

transfer van de labosituaties kan met andere woorden niet voldoende naar de reële situaties 

worden uitgevoerd. 

Wanneer er gekeken werd naar het verschil in reactietijden tussen de goede en minder goede 

beslissingnemers, viel er voor geen enkele situatie een significant verschil te rapporteren. Ook 

hier werd verwacht dat de personen die een correcte beslissing namen, dit ook sneller zouden 

doen (Vaeyens et al., 2007). Handbal is in die mate verschillend van voetbal dat het spel veel 

sneller verloopt. In voetbal is de bal langer onderweg (groter speelveld) vergeleken met 

handbal. Er moet dus op elk speelniveau in handbal sneller beslist worden. Dit bewijzen de 

absolute reactietijden van Vaeyens et al. (2007) vergeleken met de absolute reactietijden in dit 

onderzoek. 

In dit onderzoek kregen de proefpersonen de opdracht om zo snel en correct mogelijk te 

antwoorden. De combinatie tussen antwoordnauwkeurigheid en reactietijd wordt behandeld in 

de speed-accuracy-trade-off theorie. Volgens deze theorie zal de snelheid afnemen wanneer 

de focus gelegd wordt op het correct antwoorden. Wanneer de juiste keuze maken minder 

belangrijk wordt geacht, zal er wel sneller gereageerd worden. Dit onderzoek kan deze theorie 

niet bevestigen. Ripoll et al. (1995) geven een mogelijke verklaring voor het niet vinden van 

significant snellere reactietijden. Volgens hen heeft expertise meer te maken met de 

mogelijkheid dingen op te merken, dan met het snel kunnen antwoorden. 
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4.3 Oogbewegingen 

Bij de analyse van de oogbewegingen werd bij de benadering op basis van niveau bijna geen 

enkel significant verschil gevonden. De elite spelers hadden dus niet significant meer of 

minder fixaties per seconde (fixatiefrequentie) dan de niet-elite spelers. De gemiddelde 

afstand die werd afgelegd tussen twee fixaties en de gemiddelde snelheid waarmee tussen 

twee fixaties versprongen werd, was niet significant groter of kleiner bij elite spelers in 

vergelijking met niet-elite spelers. Ook de gemiddelde duur tussen twee fixaties en de totale 

duur van de fixaties (relatief uitgedrukt ten opzichte van de duur van het aangeboden beeld) 

was bij elite spelers niet langer of korter dan bij niet-elite spelers. Enkel de gemiddelde duur 

van een fixatie bij de 2vs1-situatie was significant minder lang voor de elite spelers. 

Uit de literatuurstudie kan er verondersteld worden dat elitespelers sneller iets zien en daarbij 

ook minder hoeven te kijken naar dat punt omdat ze een betere software bezitten. Ze zouden 

dus een minder lange verwerking nodig hebben (informatie-extractie) om tot een bepaald 

besluit te komen. Deze bevinding werd in dit onderzoek niet gevonden.  

Rekening houdend met de goede en de minder goede beslissingnemers vonden we dat er voor 

geen enkele variabele en in geen enkele situatie een significant verschil aanwezig was. De 

goede beslissingnemers hadden dus ook niet significant meer of minder fixaties per seconde 

(fixatiefrequentie) dan de minder goede beslissingnemers. De gemiddelde afstand die werd 

afgelegd tussen twee fixaties was niet significant groter of kleiner bij de goede 

beslissingnemers in vergelijking met de minder goede. Ook de gemiddelde duur van een 

fixatie, de gemiddelde duur tussen twee fixaties en de totale duur van de fixaties (relatief 

uitgedrukt ten opzichte van de duur van het aangeboden beeld) was bij goede 

beslissingnemers niet langer of korter dan bij minder goede beslissingnemers. Er werd enkel 

een trend tot significantie gevonden voor de gemiddelde interfixatiesnelheid in de 2vs1-

situatie waarbij de goede beslissingnemers sneller waren. 

Er werden weinig significante resultaten gevonden voor de variabelen van oogbewegingen. 

Williams & Davids (1998) vonden ook geen significante verschillen voor de variabele 

fixatiefrequentie, dit was echter alleen het geval voor een 3vs3-situatie in voetbal. 

Een reden voor de weinig significante resultaten is dat de gebruikte vorm van 

oogbewegingregistratie geen rekening hield met de mogelijkheid om informatie uit het 

perifeer zicht te halen. Volgens Ripoll et al. (1995) bestaat er nochtans een belangrijke 

complementariteit tussen centraal en perifeer zicht. Ook Vaeyens et al. (2007) merkte op dat 

wanneer de fixatie centraal ligt, het perifeer zicht gebruikt wordt voor “off the ball” 
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bewegingen. Zwierko (2007) vond zelfs dat stimuli in het perifeer zicht sneller opgemerkt 

werden door handballers dan door niet-atleten. Dit is een proces eigen aan de sport. De bal 

wordt in het centrale veld geobserveerd en met het perifeer zicht worden tegenstanders en 

ploegmaats in het oog gehouden. 

Aangezien er geen verschil gevonden werd bij de oogbewegingen, is er ook geen verschil bij 

de zoekstrategie. Nochtans toonden verschillende onderzoeken aan dat meer vaardige spelers 

een andere visuele zoekstrategie hanteerden dan hun minder vaardige collega’s. Vaeyens et al. 

(2007) vonden dat experts meer fixaties van korte duur gebruikten.  Mann et al. (2007) 

vonden een resultaat dat niet in dezelfde lijn lag met dat van Vaeyens et al. (2007) In het 

onderzoek van Mann et al. (2007) gebruikten de experts minder fixaties van lange duur. Ze 

merkten ook op dat non-experts nood hebben aan meer fixaties van korte duur. In deze studie 

hebben we vooral het onderzoek van Vaeyens et al. (2007) gebruikt om onze resultaten te 

vergelijken aangezien de aangeboden situaties beter vergelijkbaar waren. 

Bij Savelsbergh et al. (2002) werd geen significant verschil gevonden tussen succesvolle en 

non-succesvolle spelers op basis van visueel zoekgedrag. Perceptuele vaardigheden zouden 

volgens hen slechts deels afhankelijk zijn van de visuele zoekstrategie. De elite spelers halen 

met andere woorden meer informatie uit hun fixatie of maken meer gebruik van hun perifeer 

zicht. Dus kan er van uitgegaan worden dat experts in staat zijn om meer informatie uit hun 

fixaties te halen of meer gebruiken maken van hun perifeer zicht. 

Abernethy & Russell (1987) stelden in deze context dat verschillen in visuele zoekstrategie 

geen betrouwbare indicator zijn voor het niveau van expertise. Dit werd echter 

tegengesproken door Rippoll et al. (1995). Volgens hen bestaat er wel een duidelijke relatie 

tussen het type van visueel zoekgedrag en het prestatieniveau dat bereikt wordt bij het 

oplossen van problemen. Ripoll et al. (1995) beweren dan ook dat de resultaten van 

Abernethy en Russell (1987) enkel implicaties hebben voor de specifieke experimenten die zij 

hanteerden. 

4.4 Covariaat 

Het aantal jaar ervaring van de jeugdhandballers was significant verschillend tussen de elite 

spelers en de niet-elite spelers. De elite groep had een significant groter aantal jaar ervaring. 

Tussen de goede beslissingnemers en de slechte beslissingnemers werd echter geen significant 

verschil gevonden in het aantal jaar ervaring. De invloed die deze covariaat uitoefende op de 

verschillen voor antwoordnauwkeurigheid, reactietijden en oogbewegingen voor beide 

benaderingen was echter niet significant. Dit betekent dat het aantal jaar ervaring geen effect 
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had op al deze gemeten variabelen. De veronderstelling dat elite spelers en goede 

beslissingnemers betere resultaten zouden hebben omdat ze meer ervaring hadden, blijkt dus 

niet te kloppen. 

4.5 Algemene opmerkingen 

Het niet vinden van significanties tussen zowel de niet-elite en de elite groep als de goede en 

de minder goede beslissingnemers, zet aan tot nadenken omdat vele, reeds eerder 

aangehaalde, onderzoeken dit wel vonden. 

Een eerste opmerking over de opzet van dit onderzoek gaat over het aantal proefpersonen. 

Met een aantal van 23 proefpersonen heeft ons onderzoek een beduidend lager aantal dan 

eerder gevoerd onderzoek in dit domein (Vaeyens et al., 2007 ; Zwierko, 2007, Williams & 

Franks, 1998).  

Indien er geen rekening wordt gehouden met de significantie, waren er tussen de elite groep 

en de niet-elite groep wel verschillen aanwezig voor de gemeten variabelen. Een groter aantal 

proefpersonen zou de verschillen meer naar het significantieniveau kunnen laten toeneigen. 

De elite groep scoorde beter dan de niet-elite groep voor wat betreft 

antwoordnauwkeurigheid, behalve voor de 3vs1 situatie.  Verder reageerde de elitegroep, 

voor zowel de initiatietijden als de bewegingstijd sneller dan de niet-elite groep. Dezelfde 

resultaten gelden voor het verschil tussen de goede en de minder goede beslissingnemers. 

Desalniettemin waren deze verschillen echter niet significant. De resultaten van de 

oogbewegingen zijn te variërend om eerdere onderzoeken te kunnen bevestigen. Dit geldt 

voor de beide benaderingswijzen die we hanteerden. Een groter aantal proefpersonen zal dit 

laatste probleem echter niet kunnen oplossen.  

Een tweede bedenking bij dit onderzoek is de manier waarop het eliteniveau van de 

jeugdhandballers bepaald werd. De groepen werden gemaakt op basis van hun huidige 

speelniveau, niet op basis van wat ze eigenlijk kunnen. Dit was in tegenstelling tot Vaeyens et 

al. (2007) die een within-criterium gebruikten om de twee groepen te verdelen.  Indien dit 

onderzoek correct opgesteld werd, kan aangenomen worden dat de elite groep niet significant 

verschillend presteerde dan de niet-elite groep. Volgens eerder aangehaalde onderzoeken zou 

dit betekenen dat er weinig verschil in expertiseniveau aanwezig is tussen de 2 groepen. Er 

werd aangenomen dat de proefpersonen die geselecteerd werden voor de topsportschool 

betere handballers waren dan de clubspelers. Als suggestie voor verder onderzoek in dit 
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domein kan er in het vervolg misschien rekening mee gehouden worden dat de selectiecriteria 

aangepast worden zodanig dat het expertiseniveau duidelijk verschillend is. 

Voor de benadering met antwoordnauwkeurigheid werd wel een indeling gemaakt op basis 

van hoe ze exact scoren tijdens de test. Dit zou echter nog altijd geen garantie bieden dat 

expertise kan afgeleid worden uit enkel en alleen dit onderzoek. Om het expertiseniveau te 

bereiken in een bepaalde sport zijn er vaardigheden nodig die zeer complex zijn en uit meerde 

facetten (niet enkel het perceptueel-cognitieve) bestaan. Op die manier kunnen spelers 

sterktes vanuit andere gebieden (bijvoorbeeld antropometrie of technische vaardigheden) 

gebruiken om hun gebreken in een ander gebied te compenseren (Williams & Ericcson, 2005 

en Vaeyens et al. 2007). 

Hoe meer de realiteit benaderd wordt, hoe duidelijker de verschillen in expertiseniveau (Mann 

et al., 2007). De reden waardoor er weinig significante verschillen werden gevonden kan in 

deze context verklaard worden. Een opmerking hierbij is dat de beelden gefilmd en 

aangeboden werden in het vogelperspectief. Dit perspectief benadert de realiteit niet optimaal 

aangezien de spelers die voor het scherm stonden zichzelf konden waarnemen. Het is dan ook 

logisch dat een speler gedurende het filmpje zijn fixatie even op zijn eigen persoon moet 

leggen. Dit fenomeen is in de werkelijkheid niet van toepassing en kan dus voor storingen 

zorgen bij het analyseren van resultaten. Anderzijds moet echter opgemerkt worden dat de 

eerdere gelijklopende onderzoeken op dezelfde manier opgesteld werden (Savelsbergh, 2002 

en Vaeyens et al. 2007).  

Het vogelperspectief werd in deze studie gehanteerd omdat de technische mogelijkheden zich 

beperken tot deze methode. In het eerste persoonsperspectief filmen is niet mogelijk doordat 

het moeilijk is om met een camera op die manier een groter visueel veld (inclusief perifeer 

veld) te filmen en bovendien lopen de spelers door elkaar, wat het filmen en het interpreteren 

ervan ook bemoeilijkt.  

Een mogelijke oplossing voor verder onderzoek naar perceptueel-cognitieve vaardigheden 

kan gevonden worden in de virtuele realiteit. Volgens de Queens University van Belfast kan 

interactieve virtual reality gebruikt worden in sport om perceptueel leren en decision making 

te vergemakkelijken in een meerderheid van sporten. Deze universiteit werkte reeds samen 

met de universiteiten van Marseille en Rennes voor onderzoek in rugby, voetbal en handbal 

(QUB). 
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4.6 Conclusie 

Dit onderzoek was een studie naar eventuele verschillen tussen elite en niet-elite spelers  en 

dit gemeten voor antwoordnauwkeurigheid, reactietijd en oogbewegingen. Deze studie vond 

plaats in het kader van het Genth Youth Handball project dat loopt aan de Universiteit van 

Gent, vakgroep bewegings- en sportwetenschappen. Er werd onderzocht  of de resultaten 

gevonden in eerdere onderzoeken en voor andere sporten ook toepasbaar waren op handbal. 

Daarvoor hebben we 2 benaderingswijzen gebruikt. Ten eerste werd een indeling gemaakt in 

elite en niet-elite spelers en dit op basis van hun huidige niveau. Vervolgens werd de groep 

ingedeeld volgens goede beslissingnemers en minder goede beslissingnemers. Voor beide 

benaderingswijzen werden weinig significante resultaten gevonden. Enkel de totaalscore voor 

antwoordnauwkeurigheid bleek voor beide benaderingswijzen significant verschillend tussen 

de 2 groepen.  Voor de gevonden verschillen werd gezocht of dit een gevolg kon zijn van het 

aantal jaar ervaring, die als covariaat werd ingevoerd. Er kon geconcludeerd worden dat de 

gevonden verschillen niet afhankelijk waren van het aantal jaar ervaring. Onze hypotheses 

werden dus niet bekrachtig. Deze hypotheses werden, zoals reeds eerder aangehaald, 

opgesteld op basis van eerder onderzoek. Een belangrijke opmerking hierbij is dat in dit 

vakgebied de testen nooit identiek gelijk zijn aan elkaar, er kunnen dus andere resultaten 

gevonden worden indien het protocol licht gewijzigd wordt. 
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Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 
HET HANDBALPROJECT: UITLEG EN INSTRUCTIE VOOR 

JEUGDSPELERS EN OUDERS 
 
De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent heeft een aantal jaar terug 
een nieuw onderzoeksproject opgestart. ‘Talentidentificatie en begeleiding in handbal: ontwikkeling 
van een profiel van de talentvolle handbalspeler’ vormt het centrale thema waarbij het onderzoek zich 
toespitst op het identificeren van talentvolle jeugdhandballers. 
 
Vanuit de Universiteit Gent willen we de specifieke lichaamskenmerken en fysieke eigenschappen van 
jonge mannelijke handballers op 3 verschillende niveaus (club, selectie en topsportschool) nader 
onderzoeken. Hiervoor ondergaan de handballers een sportspecifieke testbatterij, dat de vakgroep 
Bewegings- en Sportwetenschappen opstelde in overleg met de Vlaamse Handbal Vereniging. Hierbij 
wordt gezocht naar verschillen in potentiële predictoren bij jonge handballers van verschillend 
competitieniveau.  
Talentidentificatie en –ontwikkeling is bovendien een dynamisch proces. Daarom worden de 
handbalspelers 3 opeenvolgende jaren (2007, 2008 en 2009) gevolgd en getest. Dit geeft ons een 
idee hoe enkele belangrijke factoren doorheen de ontwikkeling van jonge handballers tot seniors 
evolueren. 
Daarnaast wordt bij een beperktere steekproef het tactische kijkpatroon geanalyseerd terwijl naar 
geprojecteerde handbalsituaties gekeken wordt, dit met de bedoeling een zicht te krijgen op de 
perceptueelcognitieve vaardigheden van de handballer. Het tactische kijkpatroon van de handballer is 
tot nu toe nog nooit onderzocht geweest. Voor praktische afspraken omtrent de testen van het 
tactische kijkpatroon zal u later gecontacteerd worden.  
Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een profiel van de talentvolle handballer 
opgesteld,waardoor talentvolle spelers sneller kunnen opgespoord en beter begeleid kunnen worden. 
Kortom een optimaal prestatiemodel voor de handbalsport.  
 
De tests gaan door op de club, zijn volledig kosteloos en duren iets langer dan 2 uur. De testresultaten 
zullen u (via de club) worden medegedeeld. 
 
Als u ermee akkoord gaat dat uw kind deelneemt aan dit onderzoek, vragen wij u om de keerzijde in te 
vullen en te ondertekenen. 
 
Mocht u nog vragen of bemerkingen hebben, kan u ons via onderstaande contactgegevens bereiken. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Renaat Philippaerts   Prof. Dr. Matthieu Lenoir  Onderzoeker Stijn Matthys 
Renaat.Philippaerts@UGent.be  Matthieu.Lenoir@UGent.be  Styn.Matthys@UGent.be 
09-264.63.28     09-264.63.24    09-264.86.36 
 
 
 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 
Watersportlaan 2, B-9000 Gent        www.UGent.be 
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TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR JEUGDHANDBALLERS EN OUDERS 
 
Ondergetekende(n) (voornaam, naam): ______________________________________ 

Ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van __________________________________ 

Verklaart (verklaren) hierbij mijn (hun) akkoord voor deelname, op vrijwillige basis, van mijn 

(hun) zoon aan een wetenschappelijk onderzoek met als onderwerp: 

 
 

‘Talentidentificatie in handbal: ontwikkeling van een profiel van de 
 

talentvolle handbalspeler’ 
 
 
 
Ik (wij) ben (zijn) op de hoogte van het verloop van het onderzoek en heb het document met 
uitleg en instructies omtrent deze studie grondig gelezen. 
Ik (wij) verbind(en) mij (ons) er toe alle vragen die gesteld worden zo correct mogelijk te 
beantwoorden of de tests naar best vermogen uit te voeren. Tevens zal (zullen) ik (wij) alle 
richtlijnen die mij (ons) gegeven werden volgen en mogelijke afwijkingen ervan melden aan 
de onderzoeker. Ik (Wij) weet (weten) dat op ieder ogenblik vragen mogen gesteld worden 
over het onderzoek en dat ik (wij) het recht heb(ben) de deelname aan het onderzoek te 
onderbreken. 

 
  Ik mag gecontacteerd worden om gedurende de loop van het onderzoek (tot 2011) 
verdere opvolgingstesten af te leggen. (vakje aanvinken) 
 
 
Datum: _______________ 
 
 
Handtekening van de ouder(s): 
 
 
 
 
 
Handtekening van de jeugdspeler: 
 
 
 
 
 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 
Watersportlaan 2, B-9000 Gent        www.UGent.be 
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Hallo! 
 
Bij het instituut voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen wordt in 
samenwerking met het NOC*NSF en de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van 
de Universiteit Gent onderzoek gedaan naar kenmerken van talentvolle handballers. 
Hiervoor is het van belang om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld je techniek met 
behulp van veldtests maar ook over je tactische en mentale kwaliteiten. Dat laatste gebeurt 
met behulp van deze vragenlijst. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 30 minuten. 
Sommige vragen zijn open en bij andere vragen kun je uit verschillende antwoorden kiezen. 
Denk niet te lang na, je eerste indruk is meestal de beste. Kruis bij de meerkeuzevragen 
steeds het antwoord aan wat jij het beste vindt. Er is geen enkel antwoord fout! 
 
Succes!! 
 

 
1. Algemene vragen 
 
1. Wat is je naam?              HHHHHHH.HHHHHHH.HHHHHH 
 
2. Wat is je geboortedatum? HHHH..HHHH..HHHH..HHHH..HH. 
 
 
3. Welke richting volg je? O ASO 

O TSO 
O BSO 
O Anders, namelijkHHHHHHHHH. 
 

 
4. In welke studiejaar zit je? HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 
 
5. Welk advies kreeg je op de basisschool? O ASO 

O TSO 
O BSO 

  O Anders, namelijkHHHHHHHHH. 
 
 
6. Hoe vaak ben je blijven zitten? O 1 keer 
  O vaker dan 1 keer, namelijk HH. keer 
  O nooit 
 
7. Was het gemiddelde cijfer op al je schoolvakken op je laatste rapport hoger of lager dan een 5,5? 
  O lager dan een 5,5 
  O ongeveer een 5,5 
  O hoger dan een 5,5 
 
8. In hoeverre valt school met sport te combineren? 
  O goed 
  O matig 
  O nauwelijks 
  O niet 
 
9. Bij welke club speel je? 
 
10. Kijk je vaak naar handbalwedstrijden op TV? Zo ja, hoe vaak en welk kanaal? 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 
 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 
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2. Voetbal en training 

 
1. Op welke positie speel je meestal? O doelman 
  O hoekspeler 
  O cirkelspeler 

O middenopbouwer 
O opbouwer 

 
2. Wat is je favoriete positie in het elftal?  O doelman 
  O hoekspeler 
  O cirkelspeler 

O middenopbouwer 
 O opbouwer 
 
3. Zit je ook nog bij een selectie? O nee 

O ja, de provinciale selectie 
O ja, de nationale selectie 

 

 

Sportverleden: 

 

4. Hoeveel jaar speel je al handbal?    HH..  Jaar 
 

5. Heb je ook nog andere sporten beoefend?   Ja  /  Nee 
Zo ja, welke?

 HHHHHHHHHHH. 

Huidige sport:  

6. Hoeveel trainingen volg je per week van handbal?  HHH.. Trainingen (club) 
7.         HHH.. Trainingen (topsportschool) 
 

8. Hoelang duren deze trainingen gemiddeld?   HHHH. Uur (club) 
        HHHH. Uur (topsportschool) 

9. Hoeveel wedstrijden speel je gemiddeld per week?  HHH.. Wedstrijden 
 

10. Hoeveel uur per week beoefen je nog andere  
georganiseerde sporten (behalve lichamelijke opvoeding 

op school)?       HHHH.. Uur 

11. Hoeveel uur per week sport je gemiddeld voor  HHHH.. Uur 
jezelf (bijvoorbeeld hardlopen of straatvoetbal)? 

In de periode dat je niet speelt en traint bij de club (zomer): 

11. Hoeveel uur sport je gemiddeld per week?   HHHH. Uur 

12. Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan handbal per week? HHHH.  Uur 
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3.  Het  leveren van prestaties  

Bij het beantwoorden van de komende 13 vragen kun je gebruik maken van de volgende 

antwoordmogelijkheden: 
 

1 = helemaal mee oneens 

2 = mee oneens 

3 = noch oneens, noch eens 

4 = mee eens 

5 = helemaal mee eens 

 

Als voetballer voel ik me succesvol wanneer:     

1. Ik een nieuwe beweging beheers na heel   1 2 3 4 5 

 veel oefenen. 

2. Ik duidelijk het meest heb bijgedragen    1 2 3 4 5 

 aan de overwinning. 

3. Ik iets nieuws leer dat heel leuk is om   1 2 3 4 5 

  te doen. 

4. Ik als enige in staat ben een bepaalde   1 2 3 4 5 

 beweging uit te voeren. 

5. Ik echt keihard werk.     1 2 3 4 5 

 6. Ik beter presteer dan teamgenoten.   1 2 3 4 5 

7. Ik een beweging leer die me aanzet om nog  1 2 3 4 5 

 harder te gaan trainen. 

8. De anderen niet in staat zijn mijn niveau  1 2 3 4 5 

 te halen. 

9. Een nieuw geleerde beweging perfect aanvoelt.  1 2 3 4 5 

10. Anderen het laten afweten, maar ik niet.   1 2 3 4 5 

11. Ik me maximaal inzet.     1 2 3 4 5 

12. Ik iets leer dat me stimuleert om er nog    1 2 3 4 5 

 een schepje bovenop te doen. 

13. Ik de beste ben.      1 2 3 4 5 
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TACTISCHE VAARDIGHEDEN VAN TEAMSPORTERS 
 
 
Hieronder volgen de vragen over je tactische vaardigheden. Omcirkel per vraag steeds één antwoord. 
Je kunt kiezen uit de volgende antwoordcategorieën:   
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
      OF 
 
Altijd  Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
 

Het is de bedoeling dat je jezelf vergelijkt met de top in jouw leeftijdscategorie! 
 
 
 
 
1.  De besluiten die ik in het veld neem over vervolgacties zijn over het algemeen: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
2. Ik weet hoe ik moet vrijlopen in een wedstrijd 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
3. Mijn positiespel in een wedstrijd is over het algemeen: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
4. Mijn overzicht (bij eigen balbezit en bij balbezit van medespelers) is: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
5. In het vooruitzien (denken aan vervolgacties) ben ik: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
6. In het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment ben ik: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
7. Volgens de trainer is mijn spelinzicht: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
8. Vrijlopen en positie kiezen doe ik: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
9.  Volgens de trainer is mijn positiespel  
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
10. Mijn inzicht in hoe de tegenstander speelt, is: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
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11. In het onderscheppen van de bal van tegenstanders ben ik: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
 
12. Het onderscheppen van de bal kan ik: 
 
Zeer matig      Matig   Redelijk    Goed  Heel goed               Uitstekend  
 
 
13. Ik weet precies wanneer ik iemand wel of niet de bal moet aanspelen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
14. Ik kan mijn spel snel aanpassen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld regen of harde 

wind of een slecht veld 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
15. Als wij de bal krijgen (in balbezit komen) weet ik precies wat ik moet doen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
16. Als ik in het veld een actie uitvoer, weet ik al precies wat ik daarna moet doen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
17. Als ik de bal heb, weet ik precies naar wie ik hem het beste kan spelen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
18. Ik weet heel snel hoe de tegenstander speelt 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
19. Ook als ik mijn tegenstander(s) niet zie, weet ik waar ze lopen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
20. Zonder dat ik mijn medespelers kan zien, weet ik toch precies waar ze lopen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
21. Als een speler van de tegenpartij de bal krijgt, weet ik precies wat deze ermee gaat 

doen 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
22. Als ons team de bal verliest in een wedstrijd, schakel ik snel naar mijn taak als 

verdediger 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
 
23. Ik reageer snel op veranderingen in het veld, zoals van niet-balbezit naar balbezit 
 
Altijd         Bijna altijd              Meestal wel           Soms         Meestal niet      Bijna nooit 
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Oordeel over eigen prestaties 

 

In vergelijking met de top in mijn leeftijdscategorie zijn mijn handbalprestaties: 

Zeer matig Matig     Redelijk    Goed  Heel goed    Uitstekend  

 

In vergelijking met de top in mijn leeftijdscategorie zijn mijn fysieke kwaliteiten:    

Zeer matig Matig     Redelijk    Goed  Heel goed    Uitstekend 

 

In vergelijking met de top in mijn leeftijdscategorie zijn mijn technische kwaliteiten: 

Zeer matig Matig     Redelijk    Goed  Heel goed    Uitstekend 

 

In vergelijking met de top in mijn leeftijdscategorie zijn mijn mentale kwaliteiten:        

Zeer matig Matig     Redelijk    Goed  Heel goed    Uitstekend 

 

In vergelijking met de top in mijn leeftijdscategorie zijn mijn tactische kwaliteiten:        

Zeer matig Matig     Redelijk    Goed  Heel goed    Uitstekend 

 

Het eindniveau dat ik waarschijnlijk ga halen, is: 

 

1. provinciaal niveau (liga) 
2. 3

e
 nationale 

3. Onderste helft van tweede nationale (vroegere 1
ste

 nationale) 
4. Bovenste helft van tweede nationale (vroegere 1

ste
 nationale) 

5. Onderste helft van eerste nationale (vroegere eredivisie) 
6. Bovenste helft van eerste nationale (vroegere eredivisie) 
7. Internationaal niveau / Belgische nationale ploeg  
 

 

De kans dat ik dit niveau ook echt haal, schat ik op HHH.  %   
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Vragenlijst voor mentale kwaliteiten van teamsporters  
 

In deze laatste vragenlijst worden vragen gesteld over hoe je met bepaalde situaties omgaat in je 

sport. Denk per vraag niet te lang na, ook nu is de eerste indruk weer de beste. Er zijn geen foute 

antwoorden mogelijk, vul in welk antwoord voor jou het beste is. Omcirkel per vraag steeds één 

antwoord. Je kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

Vul voor elke vraag een antwoord in, sla geen vragen over. 

 

Succes!! 

 

1. Ik wil graag goede prestaties leveren in mijn sport 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

2. Ik start de wedstrijden in het vertrouwen goed te zullen presteren 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

3. Voor een wedstrijd ben ik meer gespannen dan tijdens de wedstrijd 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

4. Ik neem de wedstrijd in mijn gedachten door vlak voor deze begint 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

5. Ik raak gefrustreerd als een teamgenoot een slechte prestatie levert 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

6. Ik heb moeite mijn aandacht gericht te houden op gemakkelijke wedstrijden 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

7. Ik heb geen zin om te trainen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

8. Het komt voor dat mijn zelfvertrouwen aan het wankelen wordt gebracht 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

9. Ik word zenuwachtig, omdat ik met de wedstrijd wil beginnen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

10. Als ik mijn ogen dichtdoe, kan ik mij inbeelden hoe mijn spieren aanvoelen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  
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11. Bij het spelen in teamverband vind ik het resultaat van het team belangrijker dan dat 

van mezelf 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

12. Als ik slecht presteer, dreigt mijn aandacht bij de wedstrijd verloren te gaan 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

13. Winnen is belangrijk voor mij 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

14. Door een lichte blessure of slechte training kan mijn geloof in het eigen kunnen 

verminderen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

15. Vlak voor de wedstrijd heb ik last van paniekaanvallen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

16. In mijn gedachten zie ik mezelf als op een video presteren 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

17. Als er niet genoeg inzet wordt getoond door mijn teamleden, word ik boos 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

18. Tijdens de wedstrijd heb ik last van commentaar en opmerkingen van de mensen om 

mij heen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

19. In mijn sport wil ik hard trainen om bij de top te horen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

20. Mijn geloof in eigen kunnen is rotsvast 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

21. Ik ben bang om op vreemde plaatsen te moeten spelen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

22. Als ik me voorbereid op mijn prestatie, probeer ik me in te beelden hoe mijn 

bewegingen aanvoelen in mijn spieren 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

23. Ik vind teamgeest heel belangrijk 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

24. Tijdens een wedstrijd laat ik me afleiden door anderen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  
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25. In mijn sport wil ik eruit halen wat erin zit 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

26. Ik twijfel aan mijn sportieve vaardigheden 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

27. Voor de wedstrijd maak ik me zorgen of ik goed zal gaan spelen 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

28. Ik bereid me voor op de wedstrijd door me daarvan innerlijke beelden of voorstellingen 

te maken 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

29. Als mijn team verliest, voel ik me rot, ook als ik zelf goed gespeeld heb 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

30. Ik ervaar dat ik een ongewoon goede prestatie lever, die vanzelf gaat 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

31. Sportprestaties zijn voor mij het belangrijkste 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

32. Mijn vertrouwen daalt snel als ik slecht begin te presteren 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

33. Het kost mij moeite om voor de wedstrijd kalm te blijven 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

34. Ik dagdroom over de wedstrijden 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

35. Ik concentreer me meer op mijn eigen prestaties dan op die van het team 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

36. Ik kan mijn aandacht beter bij een moeilijke wedstrijd houden dan bij een gemakkelijke 

wedstrijd 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

37. Sport betekent alles voor mij 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

38. Ik heb vertrouwen in mijzelf 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

39. Ik verstijf van angst bij belangrijke wedstrijden 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  
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40. Als ik het niveau van het team omlaag haal, moet ik vervangen worden 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

41. Bij het begin van de wedstrijd heb ik moeite om de dingen waar ik mee bezig was, los te 

laten 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

42. Ik wil mijn successen behalen in de sport 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

43. Tijdens mijn mindere wedstrijden blijf ik geloven in mijzelf 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

44. Ik voel me onprettig voor de wedstrijd 

Vrijwel altijd  vaak  soms  niet vaak  vrijwel nooit  

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor je medewerking!! 
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Naam:     

Club:     

Protocol: R1 (rechtshandig) eye registration 

datum:     

Testbeelden 

beeld HF beslissing opmerkingen RA 

proef1         

proef2         

proef3         

beeld HF beslissing opmerkingen RA 

36         

29         

30         

31         

          

40         

38         

33         

35         

26         

24         

34         

          

23         

39         

21         

24_2         

25         

22         

35_2         

          

28         

37         

32         

27         

38_2         
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Naam:     

Club:     

Protocol: R2 (rechtshandig) eye registration 

datum:     

Testbeelden 

beeld HF beslissing opmerkingen RA 

proef1         

proef2         

proef3         

beeld HF beslissing opmerkingen RA 

29         

36         

31         

30         

          

21         

24         

39         

35         

22         

38         

40         

          

33         

35_2         

26         

25         

34         

37         

23         

          

32         

24_2         

27         

28         

38_2         

 


