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Talent herkenning: Wat en waarom?

Wat

Voorspellen wie op korte of lange termijn 
grootste kans op succes heeft

Waarom

1. In welke sporters moet meeste middelen 
gestoken worden?

2. Vroeg beginnen met gerichte training?
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Talent herkenning: Hoe?

Door scouts of trainers, vaak op basis van 
algemene impressie sporter 

Nadelen

- Subjectief
- Kleren
- Lichaamshouding
- Huidskleur
- Etc.

- Weinig overeenstemming tussen 
scouts/coaches

- Redelijk goede voorspelling korte termijn, 
maar niet op lange termijn

Boccia et a. (2017); Hartigh et al. (2018)

Talent

“X” factor

Technische & 
tactische  

vaardigheden

Motivatie & 
doorzettings

vermogen

Vroege specialisatie

Vroeg specialiseren:
• Vroeg (<12-13 jaar) deelnemen in maar één sport

• >8 maanden per jaar

• Vroeg beginnen met gefocuste en intensieve training

• Vroeg competitieve sport doen

Talent?

Druk om vroeg te 
specialiseren vanuit 

ouders (& trainer) want 
meer kans op succes?

LaPrade et al. (2016) 

Vroege specialisatie = meer succes in jeugd

Ford et al. (2009) 
Ford, P.R., Ward, P., Hodges, N.J. and Williams, A.M., 2009. The role of deliberate practice and play in career progression in sport: the early engagement hypothesis. High ability studies, 20(1), pp.65-75

Korte
termijn

• Correlaties vroege specialisatie 
/intensieve training & meer 
succes in de jeugd

Lange 
termijn

• Vroege specialisatie daarom 
nodig om succesvol te zijn op 
lange termijn?

Zijn de beste jonge sporters later ook de beste?

Boccia et al. (2017)

1. Betere atleten begonnen niet eerder 
beginnen met verspringen of 
hoogspringen! 

2. Uiteindelijke toppers pas op een 
latere leeftijd echt goed

3. De snelheid waarmee 
iemand tussen 13-18 jaar 
vooruit gaat = betere 
voorspeller van talent dan de 
absolute prestatie op dat 
moment

Boccia et al. (2017); Kearney et al. (2018)

Zijn de beste jonge sporters later ook de beste (2)? Zijn de beste jonge sporters later ook de beste (3)?

Succes in jeugd zegt weinig over succes als 
volwassene!

Hoe jonger hoe slechter de voorspelling

Boccia et al. (2017); Kearney et al. (2018)



11/13/2018

3

Trainen betere sporters meer?

Moesch et al. (2011)

Toppers: Minder training in jeugd, meer training als (jong) volwassene

Top 10 WK, OS Medaille EK

Vroeg specialiseren om succeskansen te 
vergroten?

Vroege specialisatie dus niet nodig om succes als volwassene 
te hebben

Vroege specialisatie zelfs nadelig?

Malina, R.M., 2010. Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. Current sports medicine reports, 9(6), pp.364-371.
Padaki, A.S., Ahmad, C.S., Hodgins, J.L., Kovacevic, D., Lynch, T.S. and Popkin, C.A., 2017. Quantifying Parental Influence on Youth Athlete Specialization: A Survey of Athletes’ Parents. Orthopaedic journal of sports medicine, 5(9), p.2325967117729147.
Padaki, A.S., Popkin, C.A., Hodgins, J.L., Kovacevic, D., Lynch, T.S. and Ahmad, C.S., 2017. Factors that drive youth specialization. Sports health, 9(6), pp.532-536.

LaPrade et al. (2016) 

Nadelen vroege specialisatie 
Meer blessures

Minder tijd voor 
socializen met 
vrienden, familie en 
andere activiteiten

Burn-out

Minder motorische 
vaardigheden 

Minder plezier  
& eerder stoppen 
met sport

Minder 
cognitieve 
vaardigheden

Minder geneigd 
om later nog 
(recreatief) te 
sporten

Cote et al. (2009); LaPrade et al. (2016) 

Minder uren in meerdere sporten motorisch bijna even 
vaardig dan meer uren in één sport!

Motorische vaardigheden

Franssen et al. (2012)

SSP-F
Specialisatie, weinig uren
SSP-M
Specialisatie, veel uren

MSP-F
Veel sporten, weinig uren
MSP-M
Veel sporten, veel uren

Oplossing

1. Bewustwording ouder & trainers nadelen vroege specialisatie 

2. Niet vroeg specialiseren, maar met veel verschillende sporten in aanraking 
komen (breed ontwikkelen).

- Jeugd niet alleen sprinten, maar ook hoogspringen en kogelstoten

- Jeugd uit andere sporten een keer mee laten doen bij atletiek 

- Jeugd van atletiek een keer andere (team)sport laten proberen

- Gymlessen school: niet alleen slagbal en voetbal

Cote el a. (2009); Moesch et al. (2011); LaPrade et al. (2016) 

Wanneer wel specialiseren?
Beoefenen meerdere sporten

Moesch et al. (2011); LaPrade et al. (2016) 

Meerdere sporten Specialiseren

Recreatief sporten Prestatief sporten

Keuze maken

Wanneer keuze?
Vroeg (9-13 jaar):  turnen, schoonspringen
Later (12-13 jaar: atletiek, voetbal

Steeds meer specialisatie
Rond 16 jaar echt specialiseren

Kind moet zelf de motivatie hebben om te specialiseren!
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Take home messages

Laat kinderen deelnemen in verschillende sporten

Want:
- Minder kans burn-out en blessures

- Betere motorische en cognitieve vaardigheden

- Meer intrinsieke motivatie

Daardoor
- Grotere kans op succes

&

- Later meer geneigd om fysieke activiteiten te blijven doen

Beste voor kind (en ouders die succesvol kind willen) = geen vroege specialisatie

Vragen?

Geïnteresseerd in meer?

Download/aanvragen gratis artikelen op Researchgate

Updates volgen op

@BasVanHooren

& Bas Van Hooren

Website: basvanhooren.com  aanvragen workshops & blog!


