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ABSTRACT  
Sinds 2003 heeft België een vrouwelijke Sevens ploeg. Deze ploeg 

promoveerde in 2007 voor het eerst naar een hogere divisie. Intussen 

staat de Belgische vrouwenploeg, na een bronzen medaille op het EK 

van 2012 in Gent, aan de vooravond van een promotie naar de hoogste 

Europese afdeling, waarin het onder andere landen als Nederland, 

Engeland, Duitsland en Spanje zou gaan vergezellen. Aangezien de 

promotie naar de hoogste Europese afdeling een voorwaarde is voor de 

selectie voor WK’s en andere grote tornooien, heeft ook België sinds 

2011 een sportieve structuur op poten gesteld die toelaat zich te 

nestelen bij de Europese top in het Sevens rugby.  
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TALENTDETECTIE, -IDENTIFICATIE, -TRANSFER EN -ONTWIKKELING ALS BASIS 
VOOR DE SPORTIEVE OMKADERING BINNEN RUGBY SEVENS

 

Job Fransen 

Universiteit Gent, Vakgroep Beweging‐ en Sportwetenschappen

 

INLEIDING 

Rugby Sevens is een variant van het meer 

bekende 15 tegen 15 rugby (of rugby XV), 

waarbij twee teams van zeven atleten het 

gedurende twee helften van zeven minuten 

tegen elkaar opnemen. Het doel van het spel 

is om een rugbybal over de trylijn van de 

tegenstander te leggen op een terrein van ± 

100m x 50m (= de grootte van een 

voetbalveld). Om de bal over de trylijn te 

krijgen of te verhinderen dat dit gebeurt, mag 

worden gelopen, getackeled, achterwaarts 

gepast en getrapt. Onlangs werd beslist dat 

rugby Sevens deel zou uitmaken van het 

Olympisch programma in Rio de Janeiro in 

2016. Omwille van de relatief kleine dichtheid 

van naties aan de top van de Sevens 

rangschikking, is bij vele landen de 

medaillekoorts aangewakkerd. Dit heeft geleid 

tot een injectie van enorme budgetten en het 

opstarten van topsport werkingen om de 

kwalificatie voor de Spelen te verzekeren.  

 

 
PROFIEL VAN EEN SEVENS SPEELSTER 

Ondanks het feit dat rugby Sevens een 

opkomende discipline is, is de 

wetenschappelijke literatuur rond deze 

rugbyvariant relatief schaars. 

Antropometrische en fysieke profielen voor 

mannelijke spelers werden reeds opgesteld 

door Higham en medewerkers (2012) en ook 

de algemene wedstrijdkarakteristieken 

werden onderzocht voor mannen (Suarez-

Arronez et al., 2012a) en voor vrouwen 

(Suarez-Arronez et al., 2012b). Uit het 

onderzoek bij vrouwelijke Sevens speelsters, 

bleek dat deze dames gemiddeld 1.556,2 ± 

189,3m aflegden tijdens een wedstrijd van 14 

minuten. Daarvan werd het grootste aandeel 

al stappend (29,7%) of al joggend (33,2%) 

doorgebracht. Slechts 3,7% van deze afstand 

werd aan hoge intensiteit gelopen en 5,4% 

werd gesprint. 28% van de totale afstand werd 

afgelegd aan een matig tot snel tempo. 

Tijdens deze wedstrijden werden geregeld 

sprints gerapporteerd van 25m of meer en 

werd meer dan 75% van de wedstrijd 

doorgebracht in een hartslagzone boven 80% 

van de maximale hartslag. De inspanning/rust 

ratio was 1/0,4. Uit dit onderzoek blijkt dus 

dat rugby Sevens een uniek fysiek karakter 

heeft waarbij speelsters dienen te beschikken 
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over een uitstekend recuperatievermogen, 

een optimale maximale snelheid en een 

efficiënt intermittent uithoudingsvermogen. 

 

 

TALENTDETECTIE EN -IDENTIFICATIE 

Om in een sportieve werking te voorzien die 

toelaat resultaten neer te zetten in de 

toekomst, zag de sportieve staf van de 

Belgische dames (roepnaam: BelSevens) de 

noodzaak tot uitbreiding van de poule van 

potentiële topsportatleten. Momenteel heeft 

België 600 vrouwelijke rugby XV speelster 

(Bron: FIRA-AER) waaruit zij vòòr de nieuwe 

topsportwerking door middel van een 

scoutingcel nieuwe Sevens dames 

selecteerden. Omwille van het specifiek 

profiel van een Sevens speelster, werden door 

dit oude systeem slechts een beperkt aantal 

dames geselecteerd, waardoor slechts een 

kleine kern in aanmerking kwam voor de 

selectie voor grote tornooien. Het werd dus 

duidelijk dat een verbreding van de 

selectiepoule een voorwaarde was om 

Europese kwalificatie af te dwingen. 

Op 1 en 2 september 2012, bij aanvang van 

het nieuwe Sevens seizoen, organiseerden de 

BelSevens in samenwerking met de Belgische 

Rugby bond een testdag waarop potentieel 

talentvolle rugby speelsters werden 

uitgenodigd.  Op 1 september werden dames 

uitgenodigd die uit andere disciplines dan het 

rugby kwamen met als opzet de dames met de 

beste fysieke kwaliteiten te selecteren. Op 2 

september was het de beurt aan dames die 

reeds rugby speelden, maar die nog niet voor 

de BelSevens hadden gespeeld. In totaal 

werden 63 dames getest overheen de twee 

testdagen. 

Tijdens deze testdagen werden 

lichaamsmetingen (lengte, gewicht en vet%), 

fysieke vaardigheden (5m, 10m, 20m en 30m 

sprint tijd, snelheid, wendbaarheid met T-test 

en rugbyspecifiek uithoudingsvermogen via de 

Yo-Yo IRT1) en algemene rugby vaardigheden 

tijdens kleine wedstrijdvormen (2/1, 3/1, 

balbezit) beoordeeld. Deze resultaten werden 

uitgezet t.o.v. vooraf opgestelde 

normwaarden, gebaseerd op dataverzameling 

in voorafgaande seizoenen (snelheid, 

wendbaarheid en rugbyspecifieke uithouding) 

of beoordeeld door experts (algemene rugby 

vaardigheden). Een grondige screening van de 

beoordelingen resulteerde in het oproepen 

van 24 nieuwe dames voor de eerste 

teamtraining bij de BelSevens. Deze detectie- 

en identificatie strategie vergrootte de poule 

van talentvolle dames met 100% t.o.v. van de 

poule waaruit de selectie voor het EK in 2012 

werd gemaakt (24 dames) en bleek aldus een 

effectieve strategie om de selectiepoule te 

vergroten. 
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TALENTTRANSFER: HET ‘CHALLENGE TEAM’ 

De dames uit andere sporten die tijdens de  

testdagen werden geselecteerd, waren niet 

bekend met het rugby en beschikten dus wel 

over de nodige fysieke kwaliteiten, maar nog 

niet over de rugbyspecifieke kwaliteiten die 

nodig zijn om binnen het Sevens rugby 

optimaal te presteren. De meeste van deze 

dames waren afkomstig uit de subtop in de 

volgende sporten: volleybal, voetbal, atletiek, 

gevechtsporten, basketbal, … of waren actief 

in een combinatie van deze sporten op een 

lager niveau. Er werd dan ook meteen een 

werking opgezet waarbij de intrinsieke 

kwaliteiten van deze dames (veelal gebonden 

aan hun oorspronkelijke sport) konden 

worden uitgebuit. Naar aanleiding van een 

gelijkaardig project van de Nederlandse Rugby 

bond1 een aantal in 2008 werd een lange-

termijn planning (periode van 2 jaar) 

opgesteld waarin de specifieke vaardigheden 

van deze dames uit hun hoofdsport konden 

worden getransfereerd naar het Sevens rugby. 

Zo zal een volleybalster haar uitstekende 

reactiesnelheid en balmanipulatievaardig-

heden ook binnen het Sevens rugby kunnen 

aanwenden om optimaal te presteren. Deze 

groep werd het ‘Challenge’ team gedoopt en 

zal tijdens de stages van het sportieve jaar 

2012-2013 vooral werken op de specifieke 

technische- en tactische aspecten van het spel 

met als uiteindelijk doel het presteren tijdens 

                                                           
1 Nederland staat momenteel mee in de subtop van 
het Sevens rugby op internationaal niveau. 

tornooien van matig tot hoog niveau tijdens 

de zomer van 2013. 

 

TALENTONTWIKKELING: HET ‘DEVELOPMENT’ 

TEAM 

De dames die reeds geruime tijd rugby 

speelden en werden geselecteerd na de 

selectiedagen in september, werden 

opgenomen in een ‘Development’ team. 

Dames uit dit Development team bezitten 

reeds rugby specifieke technische en tactische 

vaardigheden (die weliswaar nog moeten 

worden bijgetraind), maar komen veelal op 

fysiek gebied nog tekort. Daarom zal deze 

groep in de eerste fase van het 

ontwikkelingsproces (tot en met de 

zomertornooien van 2013) zowel hun rugby 

specifieke vaardigheden als ook hun algemene 

kracht, snelheid en uithoudingsvermogen 

bijschaven met als doel de doorstroming naar 

de elite-poule tijdens de komende twee jaar 

te bevorderen. 

 

EUROPESE KWALIFICATIE IN 2013 

Nu de Belgische Rugby bond erin geslaagd is 

de poule van potentiële BelSevens dames te 

vergroten, is het belangrijk duidelijk aan te 

geven wat de korte- en lange 

termijndoelstellingen zijn die het team voor 

de komende jaren voorop stelt. Er worden 

beperkte middelen voorzien om de huidige 

staf en werking te behouden tot aan de 

Olympische spelen in Rio 2016 om op die 

manier de continuïteit van het project te 

bewerkstelligen. Als korte-termijn doelstelling 
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heeft de Belgische damesploeg de kwalificatie 

naar de hoogste Europese groep tijdens het EK 

in juni 2013 in Tsjechië. Deze kwalificatie moet 

worden afgedwongen door op de eerste of 

tweede positie in de rangschikking van het 12-

landen tornooi te eindigen. Met behulp van 

een eventuele Europese kwalificatie kan 

daarna gewerkt worden aan het opkrikken van 

de internationale rangschikking van de 

BelSevens met als doel het deelnemen aan 

grote internationale damestornooien (bv. 

Dubai 7’s, Amsterdam 7’s).  

 

EEN RUGBY SPECIFIEKE OPLEIDING MET DE 

NADRUK OP DE ONTWIKKELING VAN SNELHEID 

EN KRACHT 

Tijdens de teamtrainingen onder leiding van 

Stijn Van Hauwermeiren, wordt de nadruk niet 

alleen op het rugby zelf gelegd.  

 

Aangezien snelheid een belangrijke 

component van de prestatie is binnen het 

Sevens rugby wordt elke training een apart 

blok ‘snelheid’ aangebracht. Dit blok gaat van 

snelheids-voorbereidende oefeningen in de 

loopladders tot specifieke snelheidsprikkels 

die het versnellingsvermogen, de 

snelheidsuithouding en het herhaald kort 

sprintvermogen moeten aanscherpen. Deze 

verschillende aspecten van snelheid worden 

nauwkeurig uitgezet in een jaarplanning 

waarbij gewerkt wordt naar een prestatiepiek 

in juni, tijdens het EK.  

Daarenboven zijn er voor elke dame 2-3 

krachttrainingen per week waarbij specifiek 

op de ontwikkeling van de explosiviteit en 

maximale kracht van de speelsters wordt 

gewerkt. Ook hier wordt gewerkt met een 

strikt na te leven planning die de dames eerst 

en vooral voorziet van extra spiermassa, 

vooraleer ook daadwerkelijk de maximale 

kracht en explosiviteit zullen worden 

verbeterd. 

 

TOT SLOT 

Een optimale begeleiding van topsportatleten 

heeft nood aan een uitgebreid sportief plan, 

met realistische doch uitdagende 

doelstellingen. Om Europese kwalificatie in de 

zomer van 2013 af te dwingen, heeft de 

Belgische Rugby bond geïnvesteerd in een 

sportieve omkadering die gebaseerd is op een 

uitbreiding van de poule van talentvolle 

atleten door midden van talentdetectie en  

-identificatie én in een wetenschappelijk 

gefundeerde omkadering voor alle atleten. 

Beide factoren moeten ervoor zorgen dat 

talentvolle dames in de best mogelijke 

omstandigheden hun rugby Sevens- 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ondanks 

inspanningen van de Belgische Rugby bond, 

zullen echter meer fondsen en logistieke 

middelen moeten worden vrijgemaakt om te 

kunnen concurreren met Europese landen 
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zoals Nederland, Duitsland, Spanje en Rusland, 

die er al enkele jaren professionele werking op 

hebben zitten. Zij behoren nu tot het selecte 

gezelschap dat aan de grote internationale 

tornooien kan deelnemen en op die manier 

blijvend investeert in een kwalificatie voor Rio 

2016. 
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