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ABSTRACT 

Het doel van deze studie was om na te gaan of mannelijke en vrouwelijke 
handbalspelers een gelijkaardige werptechniek vertonen tijdens een standworp met 
aanloop. Metingen van de drie-dimensionale bewegingen gebeurden met een 7-
camera VICON systeem en VICON Nexus software. De 3D beelden van deze 
metingen zijn nuttig als kwalitatieve biofeedback voor de atleten en coaches. De 
ruwe data kunnen gebruikt worden om gewrichtshoeken en rotatiesnelheden te 
berekenen en een kwantitatieve analyse van het bewegingspatroon te maken. Een 
statistische analyse van deze data met parametric mapping toonde een aantal 
verschillen in de bewegingspatronen van mannen en vrouwen. Vorig onderzoek bij 
handbalspelers (van den Tillaar & Ettema, 2004 en van den Tillaar & Cabri, 2012) 
toonde enkel verschillen aan in lichaamssamenstelling tussen beide geslachten, 
maar in dit onderzoek hebben we ook een verschil in techniek kunnen aantonen. Zo 
vertonen mannen veel meer activiteit in het transversale vlak (bekken- en 
romprotatie, horizontale schouderabductie) en vrouwen veel meer activiteit in het 
sagitale vlak (romp flexie). Beide bewegingspatronen toonden duidelijke verschillen 
in balsnelheid. 
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INLEIDING 

 Handbal is een populaire en zeer dynamische 

teamsport met wereldwijd ongeveer 800.000 teams 

verspreid over 183 landen (website Internationale 

Handbal Federatie). Het maken van een doelpunt is 

van zeer veel zaken afhankelijk, gaande van tactiek, 

vermoeidheidseffecten tot psychologische aspecten (de 

verdedigers en keeper op het verkeerde been zetten). 

Als we er vanuit gaan dat er geen (of weinig) externe 

invloeden zijn op de aanvaller (zo wordt er ook vaak 

getraind, zeker bij de jeugd), dan is de balsnelheid de 

bepalende factor in het maken van een doelpunt. Voor 

coaches is het dus zeer belangrijk te weten welke 

factoren bepalend zijn voor deze balsnelheid. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het sterke verschil in 

balsnelheid tussen mannen en vrouwen [1,2,3] voor een 

groot deel kan verklaard worden door verschillen in 

lengte en vetvrije massa [2]. Een latere studie [3] 

onderzocht de verschillen tussen beide geslachten 

vanuit het perspectief van werptechniek (3D 

bewegingsanalyse). Vele gewrichtshoeken en –

hoeksnelheden werden berekend, maar er werden geen 

verschillen gevonden voor zowel bewegingsuitslag, 

snelheden of timing relatief t.o.v. het moment waarop 

de bal werd losgelaten. Zulke bevindingen zijn zeer 

interessant voor trainers omdat er altijd een balans 

moet worden gevonden tussen training in functie van 

lichaamssamenstelling en in functie van coördinatie 

(werptechniek).  

Het is wel opvallend dat andere studies in handbal wel 

verschillen in bewegingspatronen (gewrichtshoeken en 

timing) konden vinden voor groepen met een sterk 

verschillende balsnelheid. Zo zijn er verschillen 

gevonden tussen groepen met een verschillend 

competitieniveau [5,6], verschillende leeftijden [7] en 

verschillende werpsporten [8]. Ook binnen dezelfde 

proefpersonen kunnen er veel verschillen worden 

waargenomen wat betreft bewegingspatroon: 

dominante vs. niet-dominante arm [9], verschillende 

balmassa’s [10], verschillende werptechnieken [11,12] 

en verschillende manieren om de bal te wapenen [13]. 

Al deze studies waren in staat om een verschil in 

balsnelheid te linken aan een verschil in werptechniek.  

Misschien zijn genderverschillen in werptechniek ook 

wel aanwezig, maar zijn klassieke data-analyse 

methoden niet sterk genoeg om ze te detecteren. 

Klassieke methoden halen specifieke minima/maxima 

uit de tijdsreeksen van gewrichtshoeken en analyseren 

dus maar een zeer miniem deel van de dataset. Een 

nieuwe techniek (statistical parametric mapping) laat 

ons nu toe om de ganse dataset te gebruiken en een 

analyse van de hele tijdsreeks te maken [4]. Omdat we 

met deze techniek de ganse worp van 

voorbereidingsfase tot wapeningsfase tot acceleratie en 

ten slotte doorzwaaifase kunnen analyseren, kunnen 

we ook veel gerichter gaan zien waar in de tijd er 

verschillen optreden in welke gewrichten. Omdat we 

de mens altijd als een dynamisch systeem moeten 

beschouwen [14], moeten we ook de relaties tussen de 

verschillende gewrichtsbewegingen in ons achterhoofd 

houden. Eventuele verschillen kunnen dan een 

aanleiding zijn om specifiek hierop te trainen en een 

causaal verband met balsnelheid te zoeken.    

De hypothese van deze studie is dat er verschillen 

zullen zijn in het bewegingspatroon tussen mannen en 

vrouwen en dat deze dus ook een bijdrage kunnen 

leveren aan de balsnelheid.  
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METHODE 

Proefpersonen. In deze studie deden 10 mannelijke en 

10 vrouwelijke handbalspelers mee. Beide groepen 

spelen in de 2e divisie van de Zwitserse competitie en 

zijn semiprofessioneel met handbal bezig. Alle spelers 

hebben een geïnformeerd toestemmingsformulier 

ondertekend en de studie was goedgekeurd door de 

lokale ethische commissie. In Tabel 1 staan de 

lichamelijke kenmerken van de deelnemers. Beide 

groepen waren gepaard voor leeftijd en aantal jaren 

handbalervaring, maar niet voor lengte en massa. 

Procedure. Na een individuele opwarming kregen de 

deelnemers 43 markers op specifieke referentiepunten 

die met de camera’s geregistreerd werden. De 

deelnemers moesten standworpen vanuit aanloop 

uitvoeren met een maximale snelheid naar een target in 

een handbalgoal op 7m afstand. Iedere speler moest 

minimum 3 correcte worpen uitvoeren.  

Data collectie en verwerking. De collectie van de 3D 

posities van de markers op de deelnemers en de bal 

gebeurde met een 7-camera VICON MX F-20 systeem 

en VICON Nexus software aan 250 Hz (VICON ® Peak, 

Oxford UK). Op basis van de marker coördinaten, kon 

de balsnelheid en gewrichtshoeken berekend worden. 

Gewrichtshoeken en –snelheden werden berekend voor 

het bekken, de romp, schouder en elleboog. Van alle 

variabelen werd er een tijdsreeks berekend van 500 ms 

voor het loslaten van de bal tot 200 ms erna.   

Statistische analyses. Alle statistische analyses 

gebeurden in Matlab R2013b (© The Mathworks). Voor 

de analyse van de balsnelheden werd er een mixed 

model ANOVA procedure gevolgd met geslacht en 

intra-individuele variatie als beide factoren. De 

statistische analyses op de tijdsreeksen van de 

bewegingsanalyse (gewrichtshoeken en –snelheden) 

gebeurde ook met een mixed model ANOVA via de 

Matlab toolbox SPM-1D voor één-dimensionale 

tijdsreeksen (© Todd Pataky 2014, versie M.01, [4]). Als 

de SPM mixed model ANOVA aangaf dat een mogelijk 

gender verschil onafhankelijk was van intra-

individuele variatie in werptechniek (niet-significant 

interactie effect), dan werd een SPM t-test uitgevoerd.  

TABEL 1. Kenmerken van de proefpersonen. Waarden zijn 
gemiddelden ± SD. 
 Leeftijd 

(jr) 
Handbal 
ervaring (jr) 

Lengte  
(m) 

Massa (kg) 

Mannen 25.4 ± 4.0 11.4 ± 4.7 1.82 ± 0.05 86.2 ± 12.5 

Vrouwen 23.7 ± 2.7  13.1 ± 4.1 1.69 ± 0.06 63.7 ± 4.7 

  

RESULTATEN 

In Tabel 2 vindt u de gemiddelde balsnelheden voor 

mannen en vrouwen op de drie worpen en de 

resultaten van de ANOVA. Er is enkel een significant 

verschil in balsnelheden tussen mannen en vrouwen. 

De balsnelheid varieert niet significant tussen de 3 

worpen en interageert niet met het gender effect.  

TABEL 2. Balsnelheden en resultaten van de mixed model ANOVA. 

Balsnelheden (m/s, gem ± SD) 

 Worp 1 Worp 2 Worp 3 

Mannen  20.16 ± 2.58 21.05 ± 3.53 20.45 ± 2.72 
Vrouwen 15.80 ± 2.63 16.41 ± 1.70 16.33 ± 21.6 

Mixed model ANOVA  

 F p-
waarde 

Effect size 
(partial η²) 

Power (1-β) 

geslacht 15.897 < 0.001 0.469 0.965 
variabiliteit 2.245 0.121 0.111 0.427 
interactie 0.282 0.756 0.015 0.091 

 

De resultaten van de SPM ANOVA gaven aan dat voor 

de tijdsreeksen van de gewrichtshoeken en –snelheden 

er nergens een significant effect was van intra-

individuele variatie of een interactie met het 

gendereffect. De significante gender effecten worden in 

Figuren 1 t.e.m. 4 visueel voorgesteld met telkens de 

SPM t-test er bij (p-waarden per significante cluster in 

de figuur). De verticale lijn op de tijd-as bij t = 125 

duidt het moment aan waarop de bal wordt losgelaten. 

De rode tijdsreeksen geven het gemiddelde (± SD) 

bewegingsverloop van de vrouwen aan, de zwarte 

tijdsreeksen voor de mannen. Gewrichtshoeken zijn in ° 

en –snelheden in °/s.  

 

FIGUUR 1.Links: endo (+)/exorotatie (-) snelheid van de romp. 
Rechts: flexie (-) / extensie (+) snelheid van de romp.  
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Gedurende 292 ms tot 196 ms voor de worp 

(voorbereidingsfase) vertonen de mannelijke spelers 

een exorotatiesnelheid in de romp terwijl bij de 

vrouwen de romprotatie zo goed als statisch blijft in 

deze tijdspanne. Daarentegen vertonen de vrouwen 

wel een significant hogere romp flexie snelheid tussen 

92 ms t.e.m. 4 ms voor de worp. Het is ook duidelijk dat 

de grafiek van de vrouwen een linksverschuiving 

vertoont, duidend op een vroegere start van ropflexie 

en een vroegere maximale flexiesnelheid.  

 

FIGUUR 2. Links boven: elleboog flexie (-)/extensie (+) snelheid. 
Rechts boven: horizontale schouder ab (-)/adductie (+). Links 
beneden: interne (-)/externe (+) schouderrotatie. Rechts beneden: 
interne (-)/externe (+) schouderrotatie snelheid.  

 

De elleboog hoeksnelheid vertoonde twee significante 

geslachtsverschillen, het eerste van 500 ms t.e.m. 432 

ms voor de worp (hogere extensiesnelheid voor de 

mannen) en een tweede van 300 ms t.e.m. 272 ms voor 

de worp (elleboogflexie voor de mannen, -extensie voor 

de vrouwen). De mannen hebben op 2 momenten in de 

voorbereidingsfase een significant hogere 

schouderabductie dan de vrouwen (216 ms t.e.m. 212 

ms en 180 ms t.e.m. 176 ms voor de worp). De vrouwen 

vertoonden een significant grotere exorotatiehoek in de 

schouder van 284 ms t.e.m. 52 ms voor de worp. De 

analyse van de schouderrotatiesnelheid gaf een 

significant hogere exorotatiesnelheid aan voor de 

mannen op 140 ms voor de worp (net voor de inzet van 

endorotatie, wanneer de werparm volledig ‘gewapend’ 

is. 

 

FIGUUR 3. Boven: links (-)/rechts (+) laterale tilt van het bekken. 
Midden: exo (-)/endorotatie (+) van het bekken. Onder: voor (-
)/achterwaartse (+) kanteling van het bekken.  

 

Van 500 ms t.e.m. 256 ms voor de worp vertoonden de 

mannen een grotere bekken tilt naar rechts dan de 

vrouwen. De grafieken van de bekkenrotatie gaf twee 

tijdspannes aan waar een gender effect zichtbaar is. 

Van 500 ms t.e.m. 484 ms voor de worp hebben de 

mannen een grotere exorotatie van het bekken en van 

36 ms t.e.m. 200 ms na de worp hebben de mannen een 

grotere endorotatie van het bekken. De laatste grafiek 

van Figuur 3 geeft aan dat van 228 ms t.e.m. 48 ms voor 

de worp de mannen een grotere achterwaartse 

bekkenkanteling hadden in hun bewegingspatroon.  

 

FIGUUR 4. Boven: links (-)/rechts (+) laterale tilt snelheid van het 
bekken. Midden: exo (-)/endorotatie (+) snelheid van het bekken. 
Onder: voor (-)/achterwaartse (+) rotatiesnelheid van het bekken. 
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Van 304 ms t.e.m. 188 ms voor de worp vertonen de 

mannen een bekkenkantelsnelheid naar links terwijl de 

vrouwelijke bekkenkanteling zo goed als statisch blijft 

in deze periode. Een tweede effect in links-rechts 

bekkenkanteling speelt zich af tussen 64 ms en 52 ms 

voor de worp (rond het moment dat de maximale 

snelheid wordt bereikt). Het is duidelijk dat de mannen 

een hogere maximale snelheid hebben en dat deze 

pieksnelheid dichter in de tijd tegen de worp aanligt 

dan bij de vrouwen. Bekkenrotatiesnelheid vertoont 

een genderverschil (hogere exorotatie snelheid voor de 

vrouwen) tussen 20 ms en 60 ms na de worp. Tussen 

100 ms en 28 ms voor de worp hebben de mannen een 

significant hogere voorwaartse rotatiesnelheid van het 

bekken, het is ook duidelijk zichtbaar dat hun 

pieksnelheid dichter in de tijd tegen de worp aanligt.   

Figuur 5 vertoont de andere gewrichtshoeken en  

–snelheden die berekend zijn, maar waar geen 

significante geslachtsverschillen zijn gevonden (zonder 

SPM t-test).  

 

FIGUUR 5. Links van boven naar beneden: lateroflexie van de romp, 
endo/exorotatie van de romp, ab/adductie van de schouder, 
ab/adductie snelheid van de schouder. Rechts van boven naar 
beneden: lateroflexie snelheid van de romp, flexie/extensie van de 
romp, horizontale ab/adductiesnelheid van de schouder, elleboog 
hoek. 

In de hierop volgende discussie zullen we trachten 
deze verschillen een functionele interpretatie te geven.  

 

 

 

DISCUSSIE 

Het doel van deze studie was om balsnelheid en 

bewegingspatronen te vergelijken tussen mannelijke en 

vrouwelijke handbalspelers bij een standworp met 

aanloop. We kunnen bevestigen dat mannen een 

significant hogere balsnelheid hebben dan vrouwen en 

dat beide geslachten een verschillend 

bewegingspatroon vertonen. Veel van deze verschillen 

kunnen de manier waarop momentum wordt 

doorgegeven doorheen de kinetische ketting 

veranderen en aldus de finale balsnelheid beïnvloeden. 

De exo/endorotatie snelheid van de romp toonde een 

interessant verschil aan: in de voorbereidingsfase 

hadden de mannen een exorotatie snelheid terwijl de 

romprotatie bij de vrouwen praktisch statisch was. Dit 

kan een strategie zijn om de schuine buikspieren onder 

extra spanning te brengen en zo een explosievere 

endorotatie in te zetten. De studie van [11] gaf 

vergelijkbare resultaten aan voor de romprotaties. 

Terwijl de mannelijke spelers een hoge activiteit in het 

transversale vlak vertoonden (romprotatie), vertoonden 

de vrouwen een hogere activiteit in het sagitale vlak 

(rompflexie) en deze activiteit was ook vroeger in de 

tijd.      

Veel studies hebben het belang aangetoond van 

maximale elleboog-extensiesnelheid en maximale 

interne schouderrotatiesnelheid [11,16] in de 

acceleratiefase, maar in deze studie kunnen we dat niet 

bevestigen met een gendereffect. We hebben wel 

verschillen gevonden bij deze variabelen, maar in de 

voorbereidings- en wapeningsfase. De mannen 

vertoonden bijvoorbeeld een exorotatiesnelheid in de 

schouder net voor de start van de endorotatie wat een 

pre-stretch op de endorotatoren kan geven en zo een 

explosievere schouderactie (zogenaamde zweepslag 

van de schouder net voor de worp). Net hetzelfde zien 

we bij de horizontale schouderabductiehoek, welke in 

de wapeningsfase groter is bij de mannen. Dit kan een 

grotere opstapeling aan potentiële energie in de borst- 

en schouderspieren geven die gebruikt kan worden om 

de bal zijn versnelling te geven in de daaropvolgende 

fase.  

Bij het 3D-bewegingspatroon van het bekken zien we 

dat zowel de attitude als de rotatiesnelheden 

verschillen vertonen rond alle drie de bewegingsassen 

ergens gedurende de beweging. Om er zeker van te zijn 
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dat dit niet toevallig was door een verschillende 

aanlooprichting, was de attitude van het bekken 

genormaliseerd t.o.v. het moment waarop de bal werd 

losgelaten (daarom zijn alle hoeken 0° op dat tijdstip).  

Laterale bekkenkanteling naar rechts (countermotion 

tilt) in de voorbereidingsfase was groter voor de 

mannen, gevolgd door een periode van grotere bekken 

kantelsnelheid naar links voor de mannen. Ook voor de 

rotatiehoek rond de longitudinale as zien we 

verschillen. Vrouwen vertoonden een veel kleinere 

doorzwaaibeweging van het bekken, waarschijnlijk te 

verklaren door de kleinere inwaartse rotatiesnelheid 

tijdens de acceleratiefase. Resultaten van [11,17] 

bevestigen het belang van de bewegingen van het 

bekken (timing van de maximale countermotion hoek 

van het bekken en maximale endorotatie snelheid van 

het bekken correleren sterk met balsnelheid).  

Het feit dat het bewegingspatroon van het bekken zo 

sterk verschilt tussen beide geslachten, geeft ons toch 

een sterke indicatie dat dit segment een veel 

belangrijkere rol speelt in de kinetische ketting en de 

transfer van momentum dan voorheen werd gesteld 

door onderzoekers [16]. Een stabiele en snel roterend 

bekken is nodig als basis voor de romprotaties en de 

rest van de kinetische ketting. Onderzoek toonde aan 

dat de balsnelheid positief kan worden beïnvloed door 

core-stability training [15] na 6 weken. Hun hypothese 

was dat een stabieler heup-bekken-romp complex een 

voorwaarde is voor hogere rotatiesnelheden in multi-

segmentale bewegingen, maar ze hebben geen 

bewegingsanalyse gedaan (enkel balsnelheid). Deze 

piste verdient zeker dus nog verder onderzoek om 

causale verbanden tussen bewegingspatroon en 

balsnelheid te kunnen vinden.  

De standworp vanuit aanloop die in deze studie werd 

geanalyseerd is op de sprongworp na de populairste 

werptechniek in handbalwedstrijden, maar is wel de 

worp waarbij typisch de hoogste balsnelheden worden 

bereikt [11]. In volgende studies zullen we moeten 

nagaan of de verschillen die hier werden gevonden ook 

in de sprongworp en andere technieken (penalty, 

desaxé, heupworp) terug te vinden zijn. Is het een 

algemeen fenomeen bij bovenhandse werpbewegingen 

dat mannen meer activiteit in het transversaal vlak 

vertonen en vrouwen meer activiteit in het sagitale vlak 

en is hier een causaal verband met balsnelheid?    

 

CONCLUSIE 

We kunnen voorzichtig stellen dat verschillen in 

bewegingspatronen (gewrichtshoeken, -hoeksnelheden 

en timing) aanleiding geven tot verschillen in 

balsnelheden tussen mannen en vrouwen. Naast een 

verschil in lichaamssamenstelling is coördinatie dus 

een heel belangrijke factor die het succes op een 

doelpunt kan bepalen. We hebben veel verschillen 

gevonden in de bewegingen van het bekken en zoals 

reeds gesteld [6] zijn deze bewegingen zeer goed te 

observeren door coaches en kan hier dus veel feedback 

op gegeven worden. Mogelijks zijn er relatief grote 

winsten te boeken in balsnelheid door een mechanisch 

efficiënte beweging van het bekken en zou hier 

voornamelijk bij de jeugd op moeten worden getraind 

via core-stability training en specifieke differentiële 

leermethoden [18].  
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