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Performancescan
Sinds 2015 wordt de performance scan uitgevoerd bij de Handbalschool. Hierdoor krijgen de
kinderen inzicht in hoe zij er fysiek voor staan. Een werkgroep bestaande uit John van den
Elzen (ouder), Bart Erich (bestuur), en Tim Faatz (Monné) heeft de data van de afgelopen jaren
verzameld, geanonimiseerd en de gemiddelden berekend per leeftijd per oefening. Hierdoor kun
je zien hoe jij als deelnemer staat ten opzichte van de langjarige gemiddelden.
Resultaten van de performance scan van dit jaar (gemiddelden per groep per oefening):
(de resultaten van elk jaar per groep zijn ook terug te vinden op de website)

Analyse van de data over 2015-2020 – een doorkijkje
De dataset van 2015-2020 is inmiddels in een grote database gezet, waarbij de data van een
deelnemer over de jaren heen eruit gehaald kan worden. Verder kunnen wij kijken naar de data
voor bepaalde leeftijden per toets. Op dit moment zijn wij door deze data aan het ploegen. Wij
hebben de bovenstaande groepsresultaten nu ook per leeftijdsjaar. Om eventjes een idee te
geven hieronder een doorkijkje voor gewicht en lengte. Dit soort grafieken maken wij nu ook voor
alle andere meetdata. Dus verwacht nog maar meer leuke informatie.
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Wat zien in bovenstaande grafiek?
• Meisjes beginnen eerder aan de groei (de rode lijn loopt boven de zwarte doorgetrokken
lijn tot aan 13 jaar).
• Meisjes zijn op jongere leeftijd ook zwaarder dan de jongens (omdat ze eerder beginnen
met groeien)
• De jongens zijn langer dan de meisjes.
• De balkjes geven de spreiding (de verschillen tussen kinderen van een leeftijd) aan op een
bepaalde leeftijd.
Deze grafieken kunnen wij nu ook gaan maken voor alle andere metingen, zoals shuttlerun, worp,
kracht, sprint etc. Straks weten wij precies wat de gemiddelde ontwikkeling is per tijd afhankelijk van
de leeftijd. Daarnaast kunnen wij de groei per deelnemer hierin plotten. Een enorm karwei om hier
de juiste informatie uit te kunnen halen. Na 5 jaar consequent doormeten, begint het nu zijn
vruchten af te werpen! Meer weten, blijf dan de nieuwsbrieven en website volgen!
Als je vragen hebt over wat deze cijfers betekenen, kun je altijd contact opnemen met Bart
(algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl). En als je wilt weten, wat je kunt doen om jezelf te
verbeteren, vraag dit dan na bij Tim of een van de andere fysio’s.
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