TALENT
ONTWIKKELING

In het voetbal is talentontwikkeling erg belangrijk, maar zijn
er slechts weinig objectieve gegevens bekend. Sinds het jaar
2000 verricht Bewegingswetenschappen Groningen longitudinaal onderzoek binnen jeugdopleidingen om de talentontwikkeling te analyseren. Hieruit blijkt dat toekomstige professionals op 14-jarige leeftijd al beter presteren op technische
vaardigheden dan de uiteindelijke amateurs
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Figuur 1. Schematisch overzicht van talentontwikkeling bij voetballers.15
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– het verschil tussen de snelste sprinttijd en de snelste dribbeltijd (de tijd

door het gebruik van longitudinaal
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Figuur 2. Testopstelling voor de Shuttle Sprint en
Dribbel Test (SSDT).
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elkaar worden uitge-

ter, waarbij ze 12 keer

voerd.16
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Loughborough
Soccer Passing Test

dribbelen van 14 tot 18

In een wedstrijd moet een

versus amateurvoetbal)

speler in staat zijn om

waar de spelers als ze vol-

adequaat te reageren en

wassen zijn op uitkomen,

snel en nauwkeurig acties

is ook onderzocht.19 De

uit te

voeren.14

jaar en het niveau (prof-

De vaar-

Figuur 3. Testopstelling voor de Slalom Sprint en Dribbel Test (SlalomSDT).

digheden passen, dribbelen,

longitudinale resultaten
lieten zien dat de spelers

balcontrole en reageren op

die uiteindelijk profvoetbal-

een aanwijzing zijn gemeten

ler zijn geworden tijdens de

met behulp van een derde

jeugd gemiddeld 0,3 seconde

test: de Loughborough Soc-

sneller waren op de dribbel.

cer Passing Test

(LSPT).17

De

Tevens waren de toekom-

afmetingen van de test zijn

stige professionals van 14 tot

weergegeven in figuur 4:
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Figuur 4. Testopstelling voor de Loughborough
Soccer Passing Test (LSPT).

nische vaardigheden bij de talenten is
gemeten met de LSPT.20 De snelheid
van spelers op hun 10e jaar was ge-

vellen geplakt.
De speler begint met de bal in het mid-

houden (tabel 1). De eindtijd geeft de

middeld 48 seconden en hun presta-

den en passt de bal op één van de vier

snelheid weer en de prestatietijd is een

tietijd (snelheid + nauwkeurigheid)

kleuren. De spelers zijn geïnstrueerd

maat voor snelheid inclusief nauwkeu-

66 seconden. Op hun 18e jaar voerden

dat de passes alleen uitgevoerd mogen

righeid.

de spelers de test in gemiddeld 44
seconden uit en hun prestatietijd was

worden in de passingzone tussen de
twee rechthoeken. De spelers mogen

Ontwikkeling talenten

gedaald naar gemiddeld ongeveer 50

de bal alleen stoppen in het binnen-

De ontwikkeling op zowel de Shut-

seconden. De spelers lieten dus een

ste vierkant als de bal terug komt en

tleSDT als de SlalomSDT is longitu-

vooruitgang zien op de component

dienen de test zo snel en zo accuraat

dinaal onderzocht bij getalenteerde

snelheid, maar opvallender was de

mogelijk uit te voeren. De testleider

spelers (12-19 jaar), spelend in een

grotere vooruitgang op de combinatie

geeft ruim voor de volgende pass (vlak

jeugdopleiding. De spelers ontwikkel-

van snelheid en nauwkeurigheid.

voordat de bal de bank raakt) de vol-

den zich op zowel sprinten en dribbe-

gende kleur aan waar op gepasst dient

len op beide testen.18 In tabel 2 staan

Conclusies

te worden. Er zijn 16 passes per sessie

de gemiddelde waarden van die testen

Het theoretische kader van talentont-

en elke speler heeft in totaal twee ses-

op respectievelijk 12- en 19-jarige leef-

wikkeling geeft aan dat er rekening

sies. Tijdens het uitvoeren van de test

tijd.

moet worden gehouden met het dyna-

wordt de straf- en bonustijd bijge-

De grootste vooruitgang op zowel het
sprinten als dribbelen

mische en multidimensionale karakter
van getalenteerde spelers. 5,6,11,21 In het

vond plaats in de eerste

onderzoek tot nu toe zijn groepsgemid-

twee jaar, namelijk 40%

delden geanalyseerd, terwijl er indivi-

van de totale verbete-

duele routes op weg naar de top wor-

ring over de acht jaar.

den gezien.5 De top halen in het voetbal

De relatie tussen de

kan op verschillende unieke manieren,

ontwikkeling van het

door allerlei combinaties van kwalitei-

Tabel 1. Straf- en bonustijden
bij de Loughborough Soccer
Passing Test (LSPT).
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ten en uiteenlopende ontwikkelings
trajecten.1,22 Het is daarom van groot
belang dat toekomstige ontwikkelings
modellen rekening houden met ver-

Tabel 2. Gemiddelde resultaten van
de ShuttleSDT en de SlalomSDT bij
getalenteerde spelers van 12 en
19 jaar.

schillen in tempo van leren en groei- en
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