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ABSTRACT  
 

Het kunstschaatsen is een Olympische discipline waarbij slechts de 24 

beste schaatsers mogen deelnemen aan de finale van de grote 

competities. De elite schaatsers moeten uitblinken in artistieke 

expressie, snelheid, kracht en lenigheid. Er kan met andere woorden 

worden gesteld dat het kunstschaatsen een complexe sport is, waarbij 

uiteenlopende vaardigheden vereist zijn. Dit maakt de zoektocht naar 

talenten niet evident. In dit artikel gaan we op zoek naar de 

gelijkenissen en verschillen tussen kunstschaatsers en de 

referentiepopulatie o.b.v. antropometrische, fysieke en motorische 

coördinatie karakteristieken (talentdetectie). Daarenboven wordt 

nagegaan of elite van sub-elite schaatsers kunnen worden 

onderscheiden (talentidentificatie) op basis van een generieke en 

schaatsspecifieke testbatterij. 
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ACHTERGROND 

Kunstschaatsen kan opgedeeld worden in vier 

disciplines, nl. soloschaatsen, ijsdans, 

paarrijden en synchro. Dit artikel verdiept zich 

in het solo-schaatsen. Van competitieve 

kunstschaatsers wordt verwacht dat zij 

verschillende sprongen, pirouettes, zweef-

elementen en passenreeksen met esthetische 

expressie uit kunnen voeren en dit in 

harmonie met de muziek [21]. Deze 

ingewikkelde bewegingen en vaardigheden 

vereisen specifieke fysieke kenmerken, 

gecombineerd met een uitstekende 

coördinatie.  

Onderzoek van Ackland et al. (2003) stelt dat 

de lengte en het gewicht van de sporter het 

evenwicht en de roterende prestaties kan 

beïnvloeden. Om een kür van vier minuten 

(vrouwen) te kunnen uitvoeren is het nodig 

om aerobe en anaerobe uithouding te trainen. 

Schaatsers moeten ook explosief en krachtig 

zijn in de onderbenen om de lange vluchtfasen 

te verwezenlijken die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de technische 

kunstschaatselementen. Hoewel er enkele 

studies [3] [12] werden gevoerd rond het 

identificeren van de antropometrische en 

fysieke kenmerken bij volwassen vrouwelijke 

kunstschaatsers, zijn de gegevens over jonge 

kunstschaatsers eerder schaars. Het 

ontbreken van dit wetenschappelijk 

onderzoek vormt een lacune temeer deze 

sport topprestaties op relatief jonge leeftijd 

vereist.  

De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke 

winnaars op de Olympische Winterspelen van 

1980-2012 was 19,08 ± 2,56 jaar (bereik: 15,7-

24,2 jaar). Kinderen starten gemiddeld met 

schaatsen tussen de leeftijd van drie en vier 

jaar oud [2] en elites voeren hun eerste 

wedstrijd uit op een leeftijd van 7,7 ± 1,8j en 

beginnen te specialiseren op een leeftijd van 

8,5 ± 2,4 jaar [24]. Het is bekend dat 

topprestaties ook afhankelijk zijn van 

‘genetische make-up’ [23]. Kennis van de 

onderscheidende kenmerken tussen jonge 

kunstschaatsers en hun niet-schaatsende 

leeftijdsgenoten kan federaties en coaches 

helpen bij de detectie van talenten. Ook 

bijkomend onderzoek naar de kenmerken 

waarmee elite kunstschaatsers zich 

onderscheiden van hun minder getalenteerde 

schaatsende leeftijdsgenoten, d.w.z. talent 

identificatie, is aangewezen.   

Onderzoek naar de antropometrische 

kenmerken van volwassen vrouwelijke 

kunstschaatsers toont aan dat kunstschaatsers 

kleiner en lichter zijn t.o.v. de normale 

populatie [13]. De elites onderscheiden zich van 

sub-elites doordat zij lichter, dunner, meer 

mesomorf en minder endomorf zijn [17]. Op het 

vlak van de maturiteit is gekend dat 

vrouwelijke kunstschaatsers overwegend laat 

matuur (menarche1 uitgesteld) zijn. Elites 

krijgen de menarche gemiddeld op een leeftijd 

van 14 ± 1,4 jaar oud [24].  

De fysieke kenmerken van kunstschaatsers 

met een leeftijd van 12 tot 17 jaar werden in 

de studie van Leone et al. (2002) vergeleken 

met deze van sporters van drie andere 

disciplines (zwemmen, volleybal en tennis). Dit 

onderzoek toonde aan dat kunstschaatsers 

een lagere krachtontwikkeling in de schouders 

hebben en beter zijn in lenigheid. Deze 

resultaten wijzen op sportspecifieke training 

en talentselectie-effecten. Op vlak van 

spierkrachtuithouding blijkt het aandeel gelijk 

                                                           
1
 Menarche is het tijdstip waarop bij meisjes de eerste 

menstruatie optreedt. 
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te zijn voor de vier sporten, ook al is de 

specificiteit van de bewegingen vrij 

verschillend. In het kunstschaatsen worden de 

beenspieren continu gebruikt terwijl in tennis 

en volleybal de beenspieren ononderbroken 

geactiveerd worden en bij zwemmers een 

supplementaire rol spelen [12]. 

Ondanks de inzichten in de antropometrische 

en fysieke kenmerken van de adolescente elite 

kunstschaatsers is het moeilijk om een 

objectief, betrouwbaar en kosteneffectief 

talentontwikkelingsprogramma te definiëren, 

vanwege het gebrek aan informatie over het 

sportieve profiel van de jonge 

kunstschaatsers, tussen de leeftijd van 9 en 12 

jaar oud. Het huidige talent- 

identificatiesysteem binnen de federatie is 

gebaseerd op competitie- en testresultaten. 

Deze methode is eerder een subjectieve 

voorspeller voor toekomstig succes [26] en gaat 

voorbij aan de belangrijke issues rond de 

maturiteitsstatus. Onderzoek [7] toont aan dat 

een niet-specifieke testbatterij effectiever zou 

zijn bij het opsporen van jonge atleten [20] [29].  

Gymnastiek vertoont veel gelijkenissen met 

het kunstschaatsen. Onderzoek m.b.t. 

gymnasten [26] heeft aangetoond dat 

algemene motorische coördinatie een 

mogelijke discriminerende factor is om de 

getalenteerde gymnasten van hun minder-

getalenteerde leeftijdgenoten te 

onderscheiden. Daarbij zijn de motorische 

coördinatietesten een voorspeller voor 

toekomstig succes [26] [28], m.a.w. deze test is 

de sleutel tot het identificatieproces bij goede 

atleten. Dit staaft het vermoeden dat het 

relevant is om niet-schaatspecifieke 

coördinatietesten te integreren in het 

talentdetectie- en talentidentificatieproces bij 

kunstschaatsers.  

Een goed uitgewerkt talentdetectie en -

identificatie systeem kan nationale federaties 

en coaches helpen bij het identificeren van 

atleten. Op basis hiervan kunnen zij de juiste 

atleten voorzien van een optimale omgeving 

voor ontwikkeling. Dit is uiterst belangrijk in 

landen met een kleinere talentenpool of voor 

sporten die minder belangstelling kennen, 

zoals het kunstschaatsen [25]. Daarom trachten 

we met deze studie een sportief profiel van 

jonge (negen tot twaalf jaar oud) vrouwelijke 

kunstschaatsers op te stellen met behulp van 

antropometrische, fysieke, generieke 

motorische coördinatie en schaats-specifieke 

testen. Het huidig onderzoek heeft tot doel de 

jonge kunstschaatsers te onderscheiden van 

hun Vlaamse niet-schaatsende 

leeftijdsgenoten en de verschillen tussen 

jonge elite en sub-elite schaatsers te 

documenteren. Gezien het effect van 

maturiteit op de fysieke (schaats) prestaties, 

zullen de chronologische leeftijd en de 

biologische maturiteit in rekening worden 

gebracht in de analyses.  

CONCEPT 

Deze studie zou de aanzet moeten vormen om 

kinderen via talentidentificatie op tijd in de 

juiste richting te sturen en indien er talenten 

aanwezig zijn, deze kansen te geven om zich 

te verbeteren in hun sport mits voldoende en 

adequate begeleiding. De geselecteerde 

kinderen zouden in optimale omstandigheden 

moeten kunnen trainen om hun capaciteiten 

ten volle te ontwikkelen [25]. Wanneer sporters 

een begeleiding op maat krijgen door een 

erkende trainer daartoe opgeleid, kan er op 

een correcte manier worden nagegaan of de 

‘talentvolle’ kinderen wel degelijk een grotere 

vooruitgang boeken dan de niet ‘talentvolle’.  

ONDERZOEK 

In totaal participeerden 32 vrouwelijke 

schaatsers tussen de leeftijd van negen en 

twaalf jaar oud aan de studie. Dit komt neer 

op ongeveer 20% van de 

kunstschaatspopulatie in België binnen deze 

leeftijdscategorie. Alle participanten namen 

deel aan wedstrijden georganiseerd door de 

Koninklijke Belgische Kunstschaats Federatie 
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(KBKF). De sub-elite groep bestond uit 21 

schaatsers (gemiddelde leeftijd 11,11 ± 1,35 

jaar), waarvan 18 in A- en B-competities, één 

op B-niveau en twee op C-niveau deelnamen. 

De elite groep (N = 11; gemiddelde leeftijd 

11,55 ± 1,20 jaar) werd geselecteerd door de 

KBKF, gebaseerd op hun competitieresultaten 

in het jaar voorafgaand aan de studie. Ze 

werden beschouwd als talentvolle schaatsers 

(regionale en nationale kampioenen) en 

waren actief in A- en B-competities.  

De referentiepopulatie werd geselecteerd uit 

een grote database van Vlaamse gezonde 

kinderen (N = 5613, met inbegrip van jongens 

en meisjes). Deze referentiepopulatie 

participeerde in een ander onderzoeksproject 

tussen 2008 en 2012 (Vlaamse Sport Kompas) 
[29]. Iedere schaatser werd op basis van leeftijd 

gematched met een gezond persoon uit de 

referentiepopulatie. Uitzonderlijke gevallen 

zoals zwaarlijvige individuen en deelnemers 

die niet alle testen hadden doorlopen, werden 

uitgesloten.  

Alle geselecteerde schaatsers namen deel aan 

dezelfde generieke testen, die bestonden uit 

vijf antropometrische, zeven fysieke, drie 

motorische en vijf schaats-specifieke testen 

(tabel 2). De testprocedure die werd gebruikt 

voor de schaatsers, was identiek aan die van 

de referentiepopulatie [29], met uitzondering 

van de armspan test, de test van de 30 meter 

sprint en de schaats-specifieke testen. Alle 

testen zijn in overeenstemming met de 

wetenschappelijke normen en voldoen aan de 

vereisten van validiteit en betrouwbaarheid 
[15].  

Hieronder vindt u een korte beschrijving van 

alle testen.  

De testbatterij bestaat uit vijf 

antropometrische variabelen nl. lengte, 

zithoogte, gewicht, vetpercentage en 

armspan. Deze testen werden op een 

gestandaardiseerde manier met betrouwbare 

meettoestellen afgenomen. De maturiteit 

werd bepaald a.d.h.v. de gender-specifieke 

formule van Mirwald. Deze non-invasieve 

methode, die gebaseerd is op chronologische 

leeftijd, gestalte, gewicht en lengtemetingen, 

maakt het mogelijk om de leeftijd van 

piekgroeisnelheid (APHV2) en de maturity 

offset te bepalen. Volgens Sherar et al. (2005), 

vindt de APHV bij meisjes plaats op 11.9 ± 1 

jarige (gemiddeld matuur) leeftijd. Meisjes 

met een APHV groter dan 12,9 jaar of kleiner 

dan 10,9 jaar worden respectievelijk 

beschouwd als laat of vroeg matuur. 

Vervolgens werden zeven fysieke testen 

afgenomen na een gestandaardiseerde 

opwarming die bestond uit cardiovasculaire- 

(10 minuten) en stretchoefeningen (vijf 

minuten). Tenzij anders vermeld, werden de 

testen uitgevoerd volgens de procedures 

uitgeschreven voor de EUROFIT-testbatterij [7]. 

Romp- en hamstringflexibiliteit werd 

beoordeeld met behulp van de test zittend 

reiken (Sit And Reach) (tot op 0,5 cm 

nauwkeurig). De schouder rotatie test [16] werd 

gebruikt voor het meten van de flexibiliteit 

van de schouders (op 1 cm nauwkeurig). 

Handknijpkracht werd gemeten aan de hand 

van een dynamometer met een 

nauwkeurigheid van 1 kg (Newton). De 

explosieve sprongkracht werd gemeten via de 

verticale hoogtesprong, waarbij de 

spronghoogte werd gemeten met de 

OptoJump (nauwkeurigheid: 0,1 cm; 

MicroGate, Italië) [6].  

De staande verte sprong (SBJ) werd gemeten 

met een nauwkeurigheid van 0.5 cm. Snelheid 

en wendbaarheid werden beoordeeld met een 

10 x 5 m shuttle run [7] en een 30 meter sprint 

test waarbij de tijden werden bepaald op 5 m 

en 30 m [16], d.m.v. snelheidspoortjes 

(Polifemo light photocells, 0,001 s) 

(Racetime2, Microgate, Bolzano, Italy).  

 

 

 

                                                           
2
 APHV: Age of Peak Height Velocity; leeftijd van 

piekgroeisnelheid 
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Figuur 2: Illustratie van de split rechts 

Motorische coördinatie werd getest met 

behulp van drie (achteruit balanceren, 

zijwaarts springen en zijwaarts verplaatsen 

plankjes) van de vier items van het 

Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) [11] 

en werd uitgevoerd op blote voeten. Het 

vierde item (eenbenig springen over een 

obstakel van schuim met toenemende hoogte) 

werd overgeslagen vanwege het risico op 

enkelblessures [20].  

Binnen dit onderzoek is er op zoek gegaan 

naar schaatsspecifieke testen uitgevoerd op 

de grond [18][19]. Zo werd een draaisprong (1 

rotatie, zoveel mogelijk rotaties), split (links en 

rechts) en een side split toegevoegd aan de 

testbatterij. De test-retest betrouwbaarheid 

werd nagegaan via een piloot-studie 3 4.  

De flexibiliteit van heupflexoren en 

extensoren werd gemeten via de split 

varianten. De split links/rechts werd 

uitgevoerd tegen de muur (zie figuur 1); het 

ene been werd gestrekt naar voren gebracht 

en het andere gestrekt naar achter (in het 

sagittale vlak). De romp bleef rechtop in een 

verticale positie. De schaatsers werden 

opgedragen om zo diep mogelijk te gaan 

zitten. De afstand van de grond tot de 

                                                           
3
 Voorafgaand aan deze studie werd de 

betrouwbaarheid van deze split test nagegaan via een 
test-retest onderzoek bij vijf vrouwelijke schaatsers 
(leeftijd: 9-15 jaar) (split links r = 0,980, p = 0,003; split 
rechts r = 0,941, p = 0,017). 
4
 Voorafgaand aan deze studie werd de 

betrouwbaarheid van deze test nagegaan via een test-
retest onderzoek bij 12 vrouwelijke schaatsers (leeftijd: 
5-12 jaar) (spronghoogte volledige draai: r = 0,856; p < 
0,001; rotatie: r = 0,961; p < 0,001). 

onderkant van de pelvis werd gemeten 

(nauwkeurigheid: 1 cm).  

De side split werd uitgevoerd met de hielen 

tegen de muur (zie figuur 2). De schaatsers 

werden gevraagd zo diep mogelijk te gaan 

zitten en de benen gestrekt te houden. 

Opnieuw werd de hoogte van pelvis tot de 

grond gemeten (nauwkeurigheid: 1 cm).  

Een draaisprong werd toegevoegd aan de 

testbatterij aangezien kunstschaatsers 

complexe rotatiesprongen dienen uit te 

voeren op het ijs. Het kunnen uitvoeren van 

een triple of quad sprong rond de lengte-as 

hangt enerzijds af van de hoogte en de 

rotatiesnelheid van de sprong [10]. Een 

draaisprong (rotatie rond cephalo-caudale as) 

wordt afgesprongen van op twee voeten en 

wordt geland op één of twee voeten. Tijdens 

de vluchtfase worden de benen gekruist en de 

armen dicht tegen het lichaam gehouden 

(variaties in armhouding). Tijdens de 

testafname werd gebruik gemaakt van een 

mat waarop een cirkel met graden waren 

aangeduid. Zo kon de testleider nagaan 

hoeveel rotaties de testpersoon precies 

gedraaid had in de lucht. Het meetinstrument, 

de Optojump (nauwkeurigheid: 0,1 cm; 

MicroGate, Italië) werd gebruikt om de hoogte 

van de sprong te meten tijdens het uitvoeren 

van een draaisprong van één volledige draai 

(360°). De beste prestatie van de twee 

uitvoeringen werd gebruikt voor verdere 

analyse.  

Figuur 1: Illustratie van de side split 
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Figuur 4: Een overzicht van de vertegenwoordiging van het aantal (in percentages) vroeg, gemiddeld en laat maturen 

binnen de studie.  

 

Figuur 3: Draaisprong. De linker figuur illustreert de start 

en landingspositie van de voeten tijdens een 

rotatiesprong van 360°. De rechter figuur illustreert de 

voetpositie na een landing van een rotatiesprong van 

585°.  

RESULTATEN  

Maturiteitsstatus bij kunstschaatsers 

De gemiddelde leeftijd van de piek-

groeisnelheid (APHV) van de schaatspopulatie 

werd geschat op 12,10 jaar en op 11,98 jaar 

voor de referentiepopulatie (zie tabel 1). Er 

werd geen significant verschil gevonden 

tussen het aantal vroeg, gemiddeld en laat 

maturen tussen de twee populaties. In beide 

populaties was de grote meerderheid 

gemiddelde matuur (kunstschaatsen: 93,8%; 

referentiepopulatie: 96,8%; Pearson Chi 

square: 2,022; p = 0,364; Figuur 4). Binnen de 

schaatspopulatie waren 9,1% van de elites laat 

matuur en 90,9% gemiddelde matuur. Dit was 

niet significant verschillend van de verdeling 

bij de sub-elites (95,2% gemiddelde matuur en 

4,8% laat matuur; Pearson Chi square = 0,231; 

p = 0,631; Figuur 4). 

Vergelijking tussen kunstschaatsers en de 

gezonde referentiepopulatie 

Tabel 2 geeft een overzicht van alle 

antropometrische, fysieke en motorische 

coördinatieparameters. Kunstschaatsers 

hadden een vergelijkbare lengte en zithoogte 

t.o.v. de referentiepopulatie. Doorgaans 

waren de kunstschaatsers lichter (p = 0,082) 

en hadden een lager vetpercentage (p = 

0,001) dan de referentiepopulatie. 

Daarenboven scoren kunstschaatsers beter op 

alle fysieke en motorische coördinatietesten, 

met uitzondering van handknijpkracht en 

wendbaarheid. Er werd geen verschil 

gevonden in wendbaarheid en voor 

handknijpkracht had de referentiepopulatie 

een hogere score (p = 0,038). 

Maturiteit en kalenderleeftijd waren 

belangrijke covariaten bij de vergelijking 

tussen de groepen voor de antropometrisch, 

fysieke en motorische coördinatievariabelen 
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(zie tabel 2 voor details). De covariaten 

hadden echter een minimaal effect op de 

eerste MANOVA5 resultaten, met uitzondering 

van lichaamsgewicht (schaats- en referentie-

populatie). 

Vergelijking elite en sub-elite schaatsers 

Terwijl er geen verschillen werden gevonden 

voor de antropometrisch, fysieke en 

schaatsspecifieke kenmerken, scoorden elite 

schaatsers significant beter op de motorische 

coördinatie-testen dan de sub-elites (zie tabel 

3 & 4 voor details). Elites scoorde beter op de 

test zijwaarts springen en er werd een trend 

tot significantie vastgesteld voor de test 

zijwaarts verplaatsen van plankjes. Opnieuw 

waren maturiteit en kalenderleeftijd 

belangrijke covariaten bij de vergelijking 

tussen de groepen, maar de MANCOVA6 

wijzigde echter de bevindingen van MANOVA 

niet aanzienlijk.  

DISCUSSIE 

Het doel van deze studie was om het profiel 

van talentvolle vrouwelijke jonge kunst-

schaatsers te bepalen o.b.v. 

antropometrische, fysieke, motorisch 

coördinatieve en schaatsspecifieke 

karakteristieken en dit door een dubbele 

vergelijking te maken tussen enerzijds een 

schaatspopulatie en een gezonde 

referentiepopulatie en anderzijds tussen elite 

schaatsers en sub-elite schaatsers. Aan de ene 

kant vonden we dat de populatie jonge 

kunstschaatsers voornamelijk bestond uit 

gemiddeld mature meisjes. Verder waren 

kunstschaatsers lichter en presteerden beter 

op bijna alle aspecten van de fysieke en 

motorische coördinatietesten dan hun niet-

schaatsende leeftijdsgenoten. De elite 

schaatsers presteerden enkel beter op de 

algemene motorische coördinatietesten dan 

sub-elites. In de volgende paragrafen zullen 

we deze bevindingen bespreken met 

                                                           
5
 MANOVA: multivariate analysis of variance 

6
 MANCOVA: multivariate analysis of covariance 

betrekking tot hun relevantie voor de 

talentdetectie- en identificatiemethode. 

Talentdetectie  

Talentdetectie verwijst naar het proces van de 

ontdekking van potentiële atleten die 

momenteel niet betrokken zijn in een 

bepaalde sport. Deze studie werd opgezet om 

de onderscheidende kenmerken tussen kunst-

schaatsers en een gezonde referentie-

populatie te bepalen. Onze resultaten wijzen 

erop dat jonge kunstschaatsers kunnen 

onderscheiden worden van de referentie-

populatie op basis van antropometrische, 

fysieke en motorische coördinatieparameters. 

Er werd echter geen significant verschil 

gevonden tussen deze twee groepen m.b.t. de 

maturiteitsstatus. Slechts twee van de 32 

schaatsers waren laat matuur (de overige 

schaatsers waren gemiddeld matuur) en de 

APHV werd zowel bij de schaatsers als de 

referentiepopulatie geschat op ongeveer 12 

jaar. Het beperkte aantal laat mature 

schaatsers in onze steekproef strookte niet 

met de bevindingen van Beunen & Malina 

(2007) en Vadocz et al. (2002). Zij vonden dat 

ongeveer 26% van de vrouwelijke adolescente 

kunstschaatsers laat matuur waren 

(gebaseerd op de menarche). Het verschil met 

onze resultaten zou kunnen toegewezen 

worden aan de huidige selectieprocedure in 

het kunstschaatsen in België, die voornamelijk 

gebaseerd is op competitieresultaten en die 

mogelijk de selectie van gemiddeld mature 

schaatsers in de hand werkt [19]. De studies van 

Beunen & Malina en Vadocz et al. baseerden 

zich op de leeftijd van de menarche om de 

maturiteit te bepalen (menarche bij elite 

schaatsers op 14,0 ± 1,4 jaar). Het is gekend 

dat de menarche vertraging kan oplopen als 

gevolg van een laag energie-evenwicht, vooral 

bij sporters die intensieve trainings-

programma’s volgen. In de huidige studie 

kozen we om de APHV te voorspellen 

gebaseerd op de vergelijking van Mirwald 

(maturity offset) aangezien deze methode 

regelmatig gebruikt wordt in talentonderzoek. 

Daarnaast is dit een nauwkeurige, goedkope 
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en haalbare methode die gebaseerd is op 

objectieve metingen. In vergelijking met de 

gouden standaard (dat wil zeggen, bepaling 

van botleeftijd met behulp van 

röntgenstralen) wordt de methode van APHV 

beschouwd als een suboptimale methode. 

Daarom moeten de resultaten met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden [14]. In 

de toekomst is het aangewezen om de 

maturiteit te bepalen door gebruik te maken 

van de skeletale leeftijd.  

Kunstschaatsers zijn lichter en hebben een 

lager vetpercentage dan de referentie-

populatie, maar zijn even groot. Het hebben 

van een laag lichaamsgewicht in combinatie 

met een laag vetpercentage is gunstig voor de 

atletische prestaties op het ijs. Deze 

bevindingen zijn consistent met de 

bevindingen voor adolescente en volwassen 

schaatsers. De antropometrische factoren 

vormen een belangrijke factor op jonge 

leeftijd. De jonge kunstschaatsers uit het 

huidig onderzoek lijken echter niet te 

profiteren van de biomechanische voordelen 

met betrekking tot kleine lengte [1] [5]. Dit is in 

tegenstelling met de bevindingen uit de studie 

van Leone et al. [12] die vond dat elite 

adolescente schaatsers zich bevonden in het 

20e percentiel voor lichaamslengte. Omdat 

kinderen van nature klein zijn, kan lengte niet 

als een discriminerende factor geacht worden 

op jonge leeftijd. 

Kunstschaatsers presteren beter dan de 

referentiepopulatie op alle fysieke testen. De 

huidige studie toont aan dat schaatsers leniger 

zijn dan de referentiepopulatie (betere scores 

op de SAR). Lenigheid wordt echter bijna 

dagelijks getraind en is noodzakelijk om de 

vele artistieke aspecten van de sport uit te 

voeren [12]. Net zoals lenigheid is ook 

sprongkracht van essentieel belang binnen het 

kunstschaatsen voor het uitvoeren van 

sprongen op het ijs [10]. Huidig onderzoek 

wees uit dat schaatsers hoger (CMJ) en verder 

(SBJ) springen dan de referentiepopulatie. 

Daarnaast lijken arm-kracht en wendbaarheid 

minder belangrijke kenmerken te zijn op jonge 

leeftijd. Huidig onderzoek vond dat 

vrouwelijke schaatsers slechter presteerden 

op de handknijpkrachttest en gelijkaardig 

presteerden op de wendbaarheidstest.  

Tijdens het laatste deel van de testbatterij 

werd het niveau van motorische coördinatie 

getest bij de kunstschaatsers. De score op de 

algemene motorische coördinatietesten is bij 

de kunstschaatsers aanzienlijk beter dan bij de 

referentiepopulatie. Deze resultaten zijn te 

vergelijken met de bevindingen in de 

gymnastiek, aangezien schaatsers ook 

complexe technische vaardigheden dienen uit 

te voeren. Kinderen met slechte motorische 

coördinatie zullen m.a.w. problemen 

ondervinden bij het aanleren van nieuwe 

schaatsbewegingen [26]. Aangezien dit 

kenmerk wordt beschouwd als een relatief 

stabiele functie vanaf de leeftijd van 7-8 jaar 
[27], moet er voldoende aandacht uitgaan naar 

de algemene motorische coördinatie in talent 

detectieprogramma's, met name in de vroege 

specialisatie sporten [2]. Deze verschillen in 

fysieke prestaties en coördinatie komen 

overeen met de kenmerken die bepalend zijn 

voor de prestaties in de competitieve 

kunstschaatssport [2]. Vanwege het cross-

sectionele onderzoek is het moeilijk om te 

bepalen of deze verschillen in motorische 

coördinatie het resultaat zijn van deliberate 

practice7 of van het natuurlijke (de-) 

selectieproces [24] [25]. Echter, zoals onlangs is 

geponeerd door Tucker en Malcolm kan 

verondersteld worden dat een aandeel van 

onze capaciteiten een gevolg zijn van 

overerving [24].  

Talentidentificatie  

Om aan talentidentificatie te kunnen doen bij 

jonge atleten dient onderzoek gevoerd te 

worden naar de discriminerende kenmerken 

die jonge topatleten onderscheiden van 

subtopatleten. In onze studie over jonge 

kunstschaatsers werden geen significante 

verschillen waargenomen tussen elites en sub-

                                                           
7
 Deliberate practice is vrij vertaald ‘doelgerichte 

oefeningen’. 
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elites voor antropometrie en 

maturiteitsstatus. Het gebrek aan laatmature 

schaatsers in de elite groep komt niet overeen 

met de eerder gevonden bevindingen in de 

literatuur over adolescente en volwassenen 

schaatsers [24]. Dit verschil kan worden 

gerelateerd aan de selectiemethode van 

topsporters in België. Er wordt gedacht dat 

laat mature schaatsers langdurig zouden 

kunnen profiteren van pre-pubertale 

kenmerken die gunstig zijn voor de uitvoering 

en het aanleren van complexe 

schaatsvaardigheden (bijvoorbeeld kleine 

lichaamslengte en licht gewicht geven 

voordelen bij de sprongprestaties), vooral 

tijdens de vluchtfase [13]. Verder onderzoek 

met behulp van röntgenstraling is vereist. Het 

ontbreken van een verschil in de 

lichaamslengte en in het lichaamsgewicht van 

elite en sub-elite is in overeenstemming met 

de bevindingen van Vandorpe et al. (2012), die 

vond dat antropometrische metingen niet 

kunnen worden gebruikt om elites van sub-

elite gymnasten te onderscheiden. Er wordt 

beweerd dat deze kenmerken meer relevant 

zijn voor de detectie van het talent dan voor 

talentidentificatie [26].  

Bovendien werden er geen verschillen tussen 

de elite en sub-elite schaatsers gevonden voor 

de fysieke testen en schaatsspecifieke 

vaardigheden. Dit is enigszins onverwacht, 

aangezien onderzoek bij adolescente 

kunstschaatsers heeft aangetoond dat elites 

beter presteren op snelheid en explosieve 

kracht [4]. Dit kan gerelateerd worden met het 

feit dat de metingen van de fysieke prestaties 

eerder de huidige prestaties weerspiegelen en 

niet zozeer het potentieel om uit te blinken 
[26]. Fysieke kenmerken hebben betrekking op 

de specifieke eisen van een sport [20] en zijn 

daarom belangrijk voor talentdetectie, zoals 

we eerder hebben besproken. Het ontbreken 

van een verschil in fysieke prestaties tussen 

elite en sub-elite vrouwelijke kunstschaatsers, 

ondersteunt het idee dat deze 

karakteristieken geen beperkende factor zijn 

om de elite status op jonge leeftijd te krijgen. 

Er kan worden geargumenteerd dat het 

niveau van fysieke prestaties op jonge leeftijd 

een afspiegeling is van iemands genetische 

make-up. Verder onderzoek is nodig om te 

bepalen wat de exacte relatieve bijdrage van 

nature en nurture is [23].   

Overeenkomstig met de vorige resultaten 

werden er geen verschillen in schaats-

specifieke testen (split en draaisprong) 

gevonden tussen elite en sub-elite schaatsers. 

Om te kunnen starten in de sport dienen 

nieuwkomers reeds op jonge leeftijd de 

schaatsspecifieke vaardigheden aan te leren 

om dan later verder te ontwikkelen via sport-

specifieke training. Elites en sub-elites 

oefenen reeds van op jonge leeftijd aan 

lenigheid en (draai)sprongen op de grond [2], 

waardoor de testen in dit stadium nog niet 

echt een onderscheidend karakter hebben. 

Deze bevindingen stroken met de benadering 

van het LTAD model8 voorgesteld door Barton 

et al. (2012) waar de focus ligt op techniek en 

coördinatie in de beginjaren van het aanleren 

van de sport. De specifieke opleiding van 

snelheid, kracht en explosieve kracht is 

uitgesteld tot net na de APHV. Dit kan 

verklaren waarom kenmerken zoals snelheid 

en explosieve kracht niet discrimineren tussen 

jonge elite en sub-elite schaatsers, terwijl 

eerder onderzoek uitgewezen heeft dat deze 

kenmerken elites van sub-elites konden 

onderscheiden in onderzoek met adolescente 

of volwassen schaatsers van 19 jaar oud [4]. 

Het ontbreken van verschillen bij de fysieke 

parameters tussen elites en sub-elites kan 

eventueel te wijten zijn aan het aspecifieke 

karakter van sommige testen (bv. 

handkrijpkracht) en/of de manier waarop het 

kenmerk getest wordt. Explosieve beenkracht 

werd bv. getest met een CMJ zonder armen, 

terwijl vrijwel alle sprongen op het ijs werden 

uitgevoerd met behulp van de armen. Een 

recente studie vond een correlatie tussen de 

prestaties op CMJ met armbeweging en 

                                                           
8
 LTAD model: Long Term Athlete Development model; 

ontwikkeling van de atleet op lange termijn. 
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snelheid en versnelling op het ijs bij oudere 

(adolescente) schaatsers [4]. Met betrekking 

tot de ijs-specifieke prestaties zijn de huidige 

testen eerder beperkt in die zin dat de 

vaardigheden worden getest in een 

geïsoleerde omgeving die niet met de 

werkelijkheid overeenkomt. Op basis van 

onderzoek moet op zoek gegaan worden naar 

testen die voldoende correleren tussen de off-

ice testen uitgevoerd op de grond en de 

elementen uitgevoerd op het ijs, zodat deze 

een voldoende discriminerend vermogen 

hebben.  

In tegenstelling tot de fysieke- en schaats-

specifieke testen hadden de algemene 

motorische coördinatietesten het vermogen 

om elite en sub-elite kunstschaatsers te 

discrimineren. Meer in het bijzonder, was er 

een significant verschil gevonden tussen deze 

twee groepen op de test zijwaarts springen en 

een trend op de test zijwaarts verplaatsen van 

plankjes. Deze resultaten komen overeen met 

de bevindingen van Vandorpe et al. (2011) [28] 

die vonden dat de algemene motorische 

coördinatie een belangrijke rol speelt in het 

zoeken van getalenteerde gymnasten. 

Onderzoek wijst uit dat de algemene 

motorische coördinatie een discriminerende 

factor is om een onderscheid te maken tussen 

elite en sub-top niveau en dit al van op jonge 

leeftijd. Deze motorische coördinatietesten 

hebben bovendien ook de capaciteit om de 

prestaties van toekomstige elite gymnasten te 

voorspellen [26]. Deze drie KTK testen liggen 

ten grondslag aan een breed scala aan 

vaardigheden en is een indicator van de 

leercapaciteit van het aanleren van nieuwe 

motorische vaardigheden. Onze bevindingen 

wijzen op het relatieve belang van de 

motorische coördinatietesten in vergelijking 

met de antropometrische en fysieke testen bij 

het selectieproces van de jonge elite 

kunstschaatsers. Verder onderzoek is nodig 

om te onderzoeken of de prestaties op deze 

motorische coördinatie-testen de prestaties 

van toekomstige elite schaatsers kan 

voorspellen.  

CONCLUSIE 

Huidig onderzoek is het eerste onderzoek dat 

het profiel van jonge kunstschaatser 

documenteert en dit op basis van 

antropometrische, fysieke en motorische 

coördinatietesten. Hoewel de grootte van de 

steekproef relatief beperkt was en de 

bevindingen daarom met enige 

voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd 

worden, bieden onze resultaten nuttige 

referentiewaarden op voor talentdetectie en -

identificatie bij jonge sporters. 

Kunstschaatsers blijken kleiner, slanker en 

lichter te zijn dan de gezonde 

referentiepopulatie en presteren beter op een 

aantal fysieke en motorische coördinatie-

testen. In tegenstelling tot eerder onderzoek 

zijn de meerderheid van de jonge atleten 

gemiddelde matuur (93,8%), maar extra 

onderzoek hieromtrent is aangewezen om de 

resultaten te bevestigen. Bovendien kunnen 

de talentvolle schaatsers (elite) moeilijk van 

de minder talentvolle schaatsers (sub-elite) 

onderscheiden worden o.b.v. 

antropometrische en fysieke metingen. De 

elites presteren echter wel beter dan de sub-

elite schaatsers op de algemene motorische 

coördinatietesten. Dit benadrukt de waarde 

van een niet-sport specifieke coördinatietest 

bij het identificeren van verschillen in niveau 

op jonge leeftijd. In de toekomst wordt 

voorgesteld om de KTK-testen (of andere niet-

schaatsspecifieke motorische coördinatietest) 

in rekening te brengen bij de identificatie van 

talent naast de expertise van de coaches.  
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Tabel 1: Aantal elite en sub-elite schaatsers. 

 Kunstschaats-
populatie 

Referentie 
populatie 

Elite 
(n) 

Sub-elite 
(n) 

N 32 64 11 21 

Leeftijd (j) 11,26 ± 1,29 11,24 ± 1,27 11,55 ± 1,20 11,11 ± 1,35 

APHV (j) 12,10 ± 0,45 11,98 ± 0,45 12,25 ± 0,43 12,02 ± 0,46 
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Tabel 2: Overzicht van de gemiddelde (± SD) score voor de antropometrische en fysieke parameters en de motorische coördinatietesten voor de kunstschaats en referentie populatie + de 
MANOVA en MANCOVA resultaten (F-waarde, p, en effect grootte). ** wijst op een significant verschil tussen beide groepen (p<0.05), * wijst op een trend van significantie (p<0.1); Zijwaarts 
springen: aantal sprongen; Zijwaarts verplaatsen plankje: aantal stappen; Achterwaarts balanceren: aantal stappen. 

 Kunst-

schaatsers 

(Gem.±SD) 

N=32 

Referentie 

populatie 

(Gem. ±SD) 

N=64 

MANOVA 

[F(p)] 

Effect 

grootte 

Partial eta 

squared 

COVARIAAT 

Maturity offset 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Maturity offset  

[F(p)] 

 

COVARIAAT  

Kalenderleeftijd 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Kalenderleeftijd  

[F(p)] 

 

Antropometrische karakteristieken 5,423** (0,001) 0,194 147,708** (<0,001) 5,316** (0,001) 34,631** (<0,001) 5,450** (0,001) 

Lichaamslengte (cm) 144,8 ± 8,7 145,6 ± 8,5 0,191 (0,663) 0,002 488,614** (<0,001) 0,019 (0,891) 130,473** (<0,001) 0,363 (0,549) 

Zithoogte (cm) 75,7 ± 4,6 76,3 ± 4,2 0,325 (0,570) 0,003 328,492** (<0,001) 0,041 (0,840) 94,559** (<0,001) 0,554 (0,459) 

Lichaamsgewicht (kg) 36,3 ± 7,3 40,4 ± 12,0 3,086* (0,082) 0,032 122,592** (<0,001) 4,199** (0,043) 38,808** (<0,001) 4,175** (0,044) 

Vetpercentage (%) 17,3 ± 5,7 22,9 ± 7,9 12,602** (0,001) 0,119 9,128** (0,003) 12,448** (0,001) 0,977 (0,325) 12,553** (0,001) 

Fysieke karakteristieken 15,886** (<0,001) 0,520 13,626** (<0,001) 16,092** (<0,001) 9,444** (<0,001) 15,936** (<0,001) 

Zittend reiken (cm) 30,0 ± 5,3 21,5 ± 6,3 42,833** (<0,001) 0,315 0,672 (0,415) 43,101** (<0,001) 0,295 (0,588) 42,524** (<0,001) 

Schouder rotatie (cm) 69 ± 18,6 86 ± 15,6 19,664** (<0,001) 0,175 6,753** (0,011) 19,698** (<0,001) 4,424** (0,038) 20,345** (<0,001) 

Handknijpkracht (N) 19 ± 5,0 21 ± 5,8 4,430** (0,038) 0,045 57,211** (<0,001) 5,273** (0,024) 28,813** (<0,001) 5,696** (0,019) 

Verticale hoogtesprong (cm) 23,8 ± 3,7 19,5 ± 4,1 24,082** (<0,001) 0,206 2,407 (0,124) 25,137** (<0,001) 3,632* (0,060) 24,807** (<0,001) 

Staande vertesprong (cm) 158 ± 16,5 140 ±19,1 20,828** (<0,001) 0,183 11,197** (0,001) 24,641** (<0,001) 18,873** (<0,001) 24,930** (<0,001) 

Agility (s) 22,2 ± 1,7 22,1 ± 1,7 0,133 (0,716) 0,001 8,891** (0,004) 0,055 (0,815) 13,139** (<0,001) 0,144 (0,705) 

Motorische coördinatie  11,207** (<0,001) 0,268 9,300** (<0,001) 15,426** (<0,001) 9,968** (<0,001) 14,416** (<0,001) 

Zijwaarts springen  78 ± 10,8 65 ± 10,1 33,852** (<0,001) 0,265 26,978** (<0,001) 46,163** (<0,001) 27,100** (<0,001) 42,717** (<0,001) 

Zijwaarts verplaatsen 

plankjes 

53 ± 8,3 46 ± 8,1 16,073** (<0,001) 0,146 14,921** (<0,001) 19,898** (<0,001) 17,245** (<0,001) 18,570** (<0,001) 

Achterwaarts balanceren 55 ± 8,9 48 ± 12,8 8,514** (0,004) 0,083 5,791** (0,018) 9,571** (0,003) 9,227** (0,003) 9,115** (0,003) 
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Tabel 3: Overzicht van de gemiddelde (± SD) score voor de antropometrische en fysieke parameters voor de sub-elite en elite schaatsers + de MANOVA en MANCOVA 
resultaten (F-waarde, p, en effect grootte). ** wijst op een significant verschil tussen beide groepen (p<0.05), * wijst op een trend van significantie (p<0.1); 

 Sub-elite 

(Gem. ± SD) 

N=11 

Elite 

(Gem. ± SD) 

N=21 

MANOVA 

[F(p)] 

 

Effect 

grootte 

Partial eta 

squared 

COVARIAAT 

Maturity offset 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Maturity offset 

[F(p)] 

COVARIAAT 

Kalenderleeftijd 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Kalender- leeftijd 

[F(p)] 

Antropometrische karakteristieken 0.250 (0.936) 0.048 41.742** (<0.001) 0.802 (0.559) 1.088** (<0.001) 0.646 (0.677) 

Lichaamslengte (cm) 145.3 ± 9.3 143.7 ± 7.8  0.007 158.937** (<0.001)  39.215** (<0.001)  

Zittend reiken (cm) 75.8 ± 5.0 75.6 ± 3.6  0.001 93.304** (<0.001)  26.102** (<0.001)  

Lichaamsgewicht (kg) 36.4 ± 8.5 35.9 ± 3.9  0.001 55.516** (<0.001)  17.800** (<0.001)  

Vetpercentage (%) 17.2 ± 5.7 17.4 ± 6.0  0.001 0.120 (0.732)  0.443 (0.511)  

Armspan (cm) 142.1 ± 11.3 140.7 ± 8.9   0.004 65.321** (<0.001)  22.917** (<0.001)  

Fysieke karakteristieken 0.787 (0.642) 0.311 5.030** (0.002) 0.960 (0.510) 4.008** (0.007) 1.056 (0.434) 

Zittend reiken (cm) 29.5 ± 5.4 30.0 ± 6.2  0.000 3.577* (0.070)  2.083 (0.161)  

Schouder rotatie (cm) 69 ± 16.9  75 ± 19.9  0.023 1.343 (0.257)  1.493 (0.233)  

Handknijpkracht (N) 18 ± 5.7 20 ± 3.6  0.015 6.713** (0.016)  2.172 (0.153)  

Verticale hoogtesprong (cm) 23.3 ± 2.4 24.1 ± 5.9  0.009 3.096* (0.091)  3.371* (0.078)  

Staande vertesprong (cm) 155 ± 16.1 164 ± 18.3  0.054 10.831** (0.003)  13.973** (0.001)  

Beste score op de sprint (5m) (s) 1.32 ± 0.1 1.26 ± 0.1  0.099 2.682 (0.144)  1.465 (0.238)  

Beste score op de sprint test (30m) (s) 5.75 ± 0.3 5.39 ± 0.3  0.224 4.759** (0.039)  2.679 (0.114)  

Wendbaarheid (s) 22.5 ± 1.3 22.1 ± 2.5  0.012 5.005** (0.034)  6.395** (0.018)  
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Tabel 4: Overzicht van de gemiddelde (± SD) score voor de motorische coördinatietesten voor de sub-elite en elite schaatsers + de MANOVA en MANCOVA resultaten (F-

waarde, p, en effect grootte). ** wijst op een significant verschil tussen beide groepen (p<0.05), * wijst op een trend van significantie (p<0.1); Zijwaarts springen: aantal 

sprongen; Zijwaarts verplaatsen plankje: aantal stappen; Achterwaarts balanceren: aantal stappen. 

 Sub-elite  

(Gem. ± SD) 

N=11 

Elite 

(Gem. ± SD) 

N=21 

MANOVA  

[F(p)] 

 

Effect 

grootte 

Partial eta 

squared 

COVARIAAT 

Maturity offset 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Maturity offset 

[F(p)] 

COVARIAAT 

Kalenderleeftijd 

[F(p)] 

MANCOVA – 

Kalender-leeftijd 

[F(p)] 

Motorische coördinatie 3.076** (0.044) 0.248 4.498** (0.011) 3.268** (0.037) 4.425** (0.012) 2.722* (0.064) 

Zijwaarts springen 75 ± 10.3 84 ± 9.5 5.874** (0.022) 0.164 8.436** (0.007) 5.928** (0.021) 8.974** (0.006) 4.875** (0.035) 

Zijwaarts verplaatsen plankjes 51 ± 9.0 57 ± 5.3 3.462* (0.073) 0.103 10.637** (0.003) 3.372* (0.077) 9.549** (0.004) 2.506 (0.124) 

Achterwaarts balanceren 57 ± 7.1 53 ± 11.7 1.128 (0.297) 0.036 0.628 (0.434) 1.261 (0.271) 1.564 (0.221) 1.587 (0.218) 

Schaats specifieke testen 0.733 (0.605) 0.124 5.347** (0.002) 0.685 (0.639) 3.560** (0.014) 0.642 (0.670) 

Split links (cm) 9 ± 7.2 8 ± 8.8  0.004 0.211 (0.195)  2.257 (0.144)  

Split rechts (cm) 12 ± 6.9 11 ± 8.0  0.002 2.558 (0.121)  2.661 (0.114)  

Side split (cm) 15 ± 9.5 12 ± 12.0  0.020 11.963** (0.002)  8.399** (0.007)  

CMJ with 1/1 rotation (cm) 20.3 ± 3.6 22.8 ± 4.6  0.081 8.124** (0.008)  7.176** (0.012)  

Number of rotations (°) 540 ± 113.5 585 ± 93.2  0.021 1.698 (0.203)  1.429 (0.242)  

  


