talent
ontwikkeling

Het is een uitdaging voor trainers en coaches om reeds op
jonge leeftijd te herkennen wie van hun sporters een bijzonder talent heeft. Een oordeel dat louter gebaseerd is op de
actuele sportprestaties lijkt hiervoor niet sluitend, zeker niet
voor de lange termijn. Maar is er een alternatief?

Talenten vangen! Een nieuwe test voor

oog-hand coördinatie
Irene Faber, Frits Oosterveld
& Ria Nijhuis-Van der Sanden

Hockey, basketball, volleybal, handbal,

sport. Deze werkwijze sluit aan bij het

korfbal, squash, tennis en tafeltennis
hebben een belangrijke overeenkomst,

‘Differentiated Model of Giftedness
and Talents 2.0’ van Gagné.1,2 Hij stelt

namelijk dat er een bal moet worden

dat een uitzonderlijk talent wordt

gecontroleerd. Daarbij spelen de visu-

ontwikkeld vanuit een buitengewone

ele perceptie en de oog-hand coördi-

natuurlijke begaafdheid. Deze natuur-

natie een grote rol. Het gaat hierbij om

lijke begaafdheid definieert hij als een

het waarnemen van de bewegingen

spontaan, dus zonder specifieke trai-

van de bal in relatie tot de omgeving

ning aanwezig vermogen van een indi-

en andere gebeurtenissen. Op basis

vidu waardoor hij tot de beste 10% van

van hun onderlinge verhouding in

zijn leeftijdsgenoten behoort. Geneti-

plaats en tijd moet een motorische

sche aanleg speelt hierbij een rol. Het

actie worden afgestemd. Ook al zijn in

model geeft vier domeinen waarin de

al deze sporten de context, de mate-

natuurlijke begaafdheden tot expressie

rialen en de spelregels verschillend,

kunnen komen: intellectueel, creatief,

het controleren van de bal is essentieel

socio-affectief en sensomotorisch. Kin-

voor het goed uitoefenen van de sport-

deren met een uitzonderlijke begaafd-

specifieke vaardigheden. Toppers zijn

heid in het sensomotorische domein,

in staat haarfijn de locatie, snelheid en

zoals bijvoorbeeld een excellente oog-

richting van de bal waar te nemen en

hand coördinatie, zijn waarschijnlijk in

hier succesvol op in te spelen. Moge-

het voordeel binnen sporten die daar

lijk is dit één van de factoren die al op
jonge leeftijd het onderscheid maken

een beroep op doen en laten een efficiënte leer- en prestatiecurve zien.3,4 Het

tussen de ‘high potentials’ en de ove-

op jonge leeftijd in kaart brengen van

rige sporters in ‘oog-hand sporten’.

de natuurlijke begaafdheid in dit domein is mogelijk een betere voorspeller
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Meten van potentie

van de potentie van een sporter dan

Naast het volgen van de specifieke

alleen de actuele sportprestatie.5 Bij

sportprestaties gebruiken veel sport-

het toetsen van de natuurlijke begaafd-

bonden in hun talentontwikkelings-

heid wordt geen gebruik gemaakt van

programma een sportmotorische

specifiek getrainde sportvaardigheden,

testbatterij voor het toetsen van de

maar van perceptuo-motorische taken

perceptuo-motorische vaardigheden

die passen bij de vereisten van de

die essentieel worden geacht voor hun

sport. Op deze wijze wordt de invloed
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van trainingservaring op de resulta-

len van twee pogingen is de eindscore.

gemaakt van het testprotocol met een

ten beperkt en poogt men de potentie

Deze nieuwe test beoogt de oog-hand

tafeltennisbal op 1 meter afstand. Dit

van een speler beter in te schatten. Dit

coördinatie en balcontrole bij jonge

protocol was is de eerste studie als

geeft uiteraard nog geen zekerheid op

spelers (8-12 jaar) in kaart te brengen

meest geschikt beoordeeld voor het

podiumposities op wereldniveau op

met onder tijdsdruk uitgevoerde re-

talentontwikkelingsprogramma van de

de lange termijn, maar het biedt wel de

peterende anticipatoire handelingen.8

NTTB.

mogelijkheid ‘high potentials’ te iden-

Gezien de eerder beschreven overeen-

tificeren en op te nemen in een gericht

komsten wordt verwacht dat de test

Tafeltennis

talentontwikkelingstraject.

ook inzetbaar is voor talentontwikke-

In totaal zijn 43 tafeltennissers getest

lingsdoeleinden bij andere ‘oog-hand

(7-12 jaar) van het nationale trai-

sporten’.

ningscentrum op Papendal (n=13),

Oog-hand coördinatietest
Voor de sportmotorische testbatterij

de regionale bondstraining van regio

van de Nederlandse Tafeltennis Bond

Validiteit en reproduceerbaarheid Oost (n=11) en twee lokale tafeltennis-

(NTTB)6 is in samenwerking met de

Aan de hand van twee praktijkstudies8,13 is de nieuwe oog-hand coördi-

van de regionale bondstraining zijn

natietest getoetst op zijn validiteit en

twee weken na de initiële test op-

trainers van de NTTB een nieuwe ooghand coördinatietest ontwikkeld.7,8 In

verenigingen (n=19).8 De jeugdspelers

nieuw getest voor het toetsen van de
reproduceerbaarheid. Bij alle testuitvoeringen bleek dat de jeugdspelers
van het nationale trainingscentrum
en de regionale bondstraining signifiFiguur 1. Testopstelling
oog-hand coördinatietest.8 Binnen 30
seconden moet de
bal zo vaak mogelijk
afwisselend met de
ene hand tegen een
rechtop staande tafeltennistafel worden
gegooid en met de
andere hand worden
gevangen.

cant hoger scoorden dan de jeugdspelers van de verenigingen (p<0.05, zie
tabel 1). Tussen de jeugdspelers van
het nationale trainingscentrum en de
regionale bondstraining werd geen
significant verschil aangetoond. De
testprotocollen met de kleinere afstand
tot de tafel (1 meter) vertoonden een
beter discriminerend vermogen voor
de drie groepen dan de testprotocollen met de grotere afstand (2 meter).

de testbatterij waren al twee miktaken

reproduceerbaarheid in het kader van

Een verklaring hiervoor is, dat er bij

opgenomen die een beroep doen op

talentontwikkeling. In de eerste studie

de kortere afstand een groter beroep

de oog-hand coördinatie in combinatie

zijn vier testprotocollen onderzocht op

wordt gedaan op de reactie- en antici-

met balcontrole. Hierbij gaat het echter

1) hun vermogen te discrimineren tus-

patievaardigheden, waarbij de spelers

steeds om zelfgeïnduceerde, discrete

sen jonge tafeltennissers (7-12 jaar) van

sneller en met grotere precisie moeten

bewegingen. Er worden geen repete-

verschillende trainingsniveaus en 2)

handelen. Van jonge ‘high potentials’

rende handelingen gevraagd waarbij

hun reproduceerbaarheid. De testpro-

voor tafeltennis wordt verwacht dat zij

het noodzakelijk is om goed te antici-

tocollen bevatten dezelfde taak, maar

beter zijn op zulke specifieke reactie-

peren en te reageren onder tijdsdruk,
zoals vereist bij tafeltennis.9-12 Tijdens

varieerden van elkaar ten aanzien van

taken dan kinderen met een lagere

de bal (tennis- of tafeltennisbal) en af-

potentie. Het grotere discriminerend

de nieuw ontwikkelde test moet de

stand tot de verticaal gepositioneerde

vermogen van de testprotocollen op 1

jonge speler binnen 30 seconden zo

tafel (1 of 2 meter; zie figuur 1).

meter afstand ligt daarmee in de lijn

vaak mogelijk afwisselend met de

In de tweede studie is het discrimine-

der verwachting.

ene hand een bal tegen een verticaal

rend vermogen van de test onderzocht

De reproduceerbaarheid van alle test-

gepositioneerde tafeltennistafel gooien

bij handbal, tennis, turnen, voetbal

protocollen was acceptabel. Het klein-

en met de andere hand vangen (zie

en volleybal. Tevens zijn de relevante

ste verschil tussen de test en hertest

figuur 1; video’s zijn beschikbaar via

gegevens van de tafeltennissers uit

werd gevonden bij het testprotocol met

doi:10.1371/journal.pone.0085657).8

de eerste studie toegevoegd. Voor

een tafeltennisbal op 1 meter afstand.

Het beste aantal correct gevangen bal-

de tweede studie is alleen gebruik

Het gemiddelde verschil bedroeg 1
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Tabel 1. Resultaten (gemiddelden
± SD) van de vier protocollen
van de oog-hand coördinatietest
bij jonge tafeltennissers: aantal
correct gevangen ballen per 30
seconden.7

correct gevangen bal met een 95% be-

met de verenigingspelers niet verkla-

meter afstand van de tafel lijkt op basis

trouwbaarheidsinterval tussen -3 en +3

ren. Oog-hand en oog-voet coördinatie

van de resultaten in staat tot discrimi-

correct gevangen ballen. Op basis van

lijken daarmee aan elkaar gekoppeld

neren tussen de jeugdspelers van de

deze resultaten is het testprotocol met

te zijn.

nationale / regionale trainingsselec-

de tafeltennisbal op 1 meter afstand

De opvallend lage score van de vereni-

ties en jeugdspelers van verenigingen.

het meest geschikt bevonden voor het

gingsspelers bij tennis heeft te maken

De meetfout was bij alle onderzochte

talentontwikkelingsprogramma van de

met het feit dat er in deze groep alleen

balsporten acceptabel. De jeugdspelers

NTTB.

zeer jonge kinderen beschikbaar waren

van de selecties zijn gemiddeld geno-

om mee te doen aan het onderzoek.

men in staat om meer ballen correct

‘Oog-hand sporten’

Er was geen significant verschil waar-

te vangen onder tijdsdruk dan de ver-

Vanuit Oost-Nederland zijn in totaal

neembaar tussen de jonge turners van

enigingsspelers. Dit geeft mogelijk een

231 jonge sporters (7-14 jaar) getest,

de selectie en die van de lokale vereni-

natuurlijke aanleg of vereiste voor de

verdeeld over handbal (n=38), ten-

ging. De selectieturners scoorden ver-

onderzochte balsporten weer. De test

nis (n=28), turnen (n=36), voetbal

gelijkbaar met de verenigingsturners

kan hiermee van toegevoegde waarde

(n=49), volleybal (n=37) en tafeltennis

en significant lager dan de spelers uit

zijn voor talentontwikkelingsprogram-

(n=43).13 Voor elke sport is gezocht

de jeugdselecties van de overige spor-

ma’s binnen deze sporten.

naar jeugdspelers van een landelijke/

ten. Mogelijk is oog-hand coördinatie

Echter, het feit dat de test in staat

regionale selectietraining en jeugd-

bij turnen op een hele andere wijze

is om te discrimineren geeft nog

spelers van lokale verenigingen. Zoals

van belang dan bij deze test, waarin

niet onomstotelijk aan of daadwer-

verwacht (zie figuur 2) scoorden

balcontrole een essentieel onderdeel is.

kelijk potentie voor een bepaalde

de jeugdspelers van de nationale/

Daarnaast zijn waarschijnlijk andere

sport wordt gemeten. Het effect van

regionale selecties significant hoger

eigenschappen, zoals lenigheid, kracht

bijvoorbeeld het verschil in training-

(p<0.001) dan de verenigingsspelers

en specifieke lichaamsverhoudingen,

servaring op resultaten kan aan de

bij alle ‘oog-hand sporten’ (handbal,

belangrijker voor het behalen van de

hand van bovenstaande studies niet

tennis, volleybal en tafeltennis). Ver-

(inter)nationale top bij turnen.

worden onderzocht. De jeugdsporters

rassend was dat deze trend ook te zien

van de selecties hebben duidelijk meer

was bij de jonge voetballers (p<0.001).

Discussie

De selectiespelers beoefenden geen an-

De oog-hand coördinatietest uitge-

trainings- en wedstrijdervaring dan
de verenigingssporters.8,13 Door het

dere sporten, dus dit kon het verschil

voerd met een tafeltennisbal op 1

kiezen van een motorische taak die

Figuur 2. Resultaten oog-hand coördinatietest13 bij jeugdspelers van de
nationale / regionale selectietrainingen (S) en lokale verenigingen (V);
*p<0,001.
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dicht tegen de vereisten van de sport

kelingsprogramma’s voor ‘oog-hand

ligt, maar die tijdens de trainingen niet

sporten’ en voor voetbal. Met deze

specifiek wordt geoefend, is getracht

nieuwe test kan, naast het regulier mo-

om de invloed van de specifieke spor-

nitoren van de sportprestatie op basis

tervaring te verminderen.14 Dit wordt

van wedstrijdresultaten, mogelijk een

ondersteund door theorieën over
taakspecificiteit.15,16 Desalniettemin

deel van de potentie van jeugdspelers

zijn longitudinale studies noodzakelijk

sporten in kaart worden gebracht. De

om de voorspellende waarde van de

resultaten dragen bij aan het evidence-

oog-hand coördinatietest te toetsen en

based handelen door trainers en scouts

hierbij de invloed van training beter te

die zich bezig houden met talentont-

kunnen inschatten.

wikkeling.

voor het excelleren in deze specifieke

Daarnaast is het van belang om bij
de individuele waardering van de
testresultaten rekening te houden met
de persoonlijke ontwikkeling van een
jeugdspeler. De gepresenteerde resultaten zijn groepsgemiddelden. Bovendien moeten de geteste selectiespelers
ook nog maar waarmaken of zij op
termijn inderdaad zullen gaan behoren
tot de nationale en/of internationale
top. Talentontwikkeling is een multidimensionaal individueel proces17,18
dat o.a. onder invloed van rijping en
trainingsprikkels voor ieder kind anders verloopt. Tot op zekere hoogte is
het mogelijk om bepaalde zwakheden
te compenseren met andere, excellente vaardigheden en eigenschappen.
Voor het leveren van topprestaties in
de ‘oog-hand sporten’ zijn naast de
perceptuo-motorische vaardigheden
bijvoorbeeld ook mentale weerbaarheid, zelfregulatie, creativiteit, tactiek,
spelinzicht en samenwerking van
belang. Het is daarom nooit de bedoeling om de selectie van jeugdspelers
voor een talentontwikkelingstraject
slechts op één testuitslag te baseren.
Door zijn onderscheidend vermogen
kan de nieuwe oog-hand coördinatietest echter wel een zinvolle bijdrage
leveren aan het herkennen, selecteren
en monitoren van ‘high potentials’.

Conclusie
De gepresenteerde studies kunnen
worden gezien als een eerste stap naar
de implementatie van een nieuwe ooghand coördinatietest in talentontwik-
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