
SPELREGELS bij METINGEN en TESTEN  

 

Testen van conditie en lichaamssamenstelling (het percentage vet) komen bij sporters 

regelmatig voor. 

Vaak zijn zij eenvoudig uit te voeren, zodat zij ook door paramedici en trainers 

gedaan kunnen worden. 

Om testen en de daaraan ten grondslag liggende metingen verantwoord uit te voeren, 

dienen een aantal spelregels in acht genomen te worden.  

Dat geldt ook voor de interpretatie van de testen. 

 

Eisen cq. spelregels bij het testen: 

1) Betrouwbaarheid van een test. Geeft herhaling van dezelfde meting ook dezelfde 

uitkomst? 

2) Validiteit van een test d.w.z. hoe geldig is de test 

3) Is er een norm van de test voor de betreffende doelgroep? 

4) Kosten van een test 

5) Waardeoordeel 

 

Betrouwbaarheid van een test. 

Een test, een meting is betrouwbaar, wanneer bij herhaling van dezelfde meting er 

dezelfde uitkomst uitkomt. 

Op een weegschaal stappen en zien dat het gewicht bv. 80.0 kg. is en men stapt af en 

daarna er weer op? Dan dient er opnieuw 80.0 kg op te staan. Is dat niet het geval, 

dan is de weegschaal niet betrouwbaar.  

Staat er bij de tweede meting 80.2 kg. op, is de weegschaal dan niet betrouwbaar? 

Neen, want het gaat altijd om de mate van betrouwbaarheid. Kleine afwijkingen bij 

een weegschaal kunnen ook komen, omdat een sporter er niet midden opstaat. Dus 

ook de sporter dient betrouwbaar te zijn. Hij/zij dient onder dezelfde condities op te 

stappen. Een betrouwbare test beschrijft in een handleiding, hoe in standaard 

omstandig heden er gestandariseerd gemeten kan worden. Een goede 

gebruiksaanwijzing voor zowel sporter, onderzoeker als apparatuur is van groot 

belang. 

Huis, tuin –en keuken weegschalen zijn vaak gebaseerd op een veermechanisme. Het 

komt regelmatig, dat daarop thuis in badruimten minder kilo’s gewogen wordt dan 

op zuivere digitale weegschalen in sportmedische centra. Het is van belang om te 

onderscheiden.  

Immers, ideaal op gewicht zijn is bij veel prestatiesporten van belang. Een 

betrouwbare meting vergroot de zuiverheid van de interpretatie. 

 

Validiteit van een test. 

Onder de validiteit van een test wordt verstaan de mate, waarin de test aan het 

gestelde doel beantwoordt. 

Een goede test meet eigenlijk maar een eigenschap. Een sportprestatee wordt door 

meerdere eigenschappen bepaald. Dus de vraag blijft, wat de ene eigenschap zegt 

over het geheel. 

Iedere test hoort, ooit of eens, met een zogenaamde gouden standaard vergeleken te 

zijn of te worden. 

Dat doet men door dezelfde onderzoeksgroep op twee verschillende dagen zowel de 

gouden standaard te meten als de praktijktest te laten doen. En kijken of er een relatie 

is tussen beiden en hoe sterk die relatie is. 



 

Het zal met twee voorbeelden toegelicht worden. 

1. 

Een conditie test pretendeert het uithoudingsvermogen te meten. Wetenschappelijk is 

de “gouden” maat voor het uithoudingsvermogen de maximale zuurstofopname in 

liters per minuut. Zuurstofopname metingen kunnen het best in een 

onderzoekslaboratorium gedaan te worden. Echter, zo’n meting met dure apparatuur 

vraagt ook nog gekwalificeerd personeel. Kostbare metingen derhalve. Voor weinig 

sporters toegankelijk. 

Daarom heeft men voor de praktijk afgeleide metingen gedaan: bv wat is de relatie 

tussen de afstand, die gelopen wordt in de Coopertest en de maximale 

zuurstofopname. Die relatie is er, maar de mate, waarin is ook weer niet zo sterk. Zo 

kan bij een loopafstand van 2800 meter zowel een zuurstofopname van 4.0 als 4.8 

liter per minuut gelden. Een verschil van 20%. Dat is een grote marge. Daarom is de 

Coopertest niet een uitgesproken valide test. Zeker niet voor spelsporters, die nooit in 

stationair tempo lopen en wedstrijden spelen. Het is bij spelsporters een kwestie van 

hollen en stilstaan. 

2. 

Het percentage lichaamsvet wordt dikwijls gemeten met huidplooidiktemetingen. De 

meting dus van de dikte van vetlagen onder de huid. Maar wat zegt dat over het vet 

op andere plaatsen in het lichaam, zoals rond organen, in bloed, in celwanden, in 

hormonen. Om dat te weten te komen kan men onder-water-metingen doen. Het 

gewicht onder water wordt mede bepaald door al het vet in het lichaam, waar het ook 

zit. 

Echter zulke metingen zijn kostbaar. Huidplooidikten zijn na enige praktisch 

oefening eenvoudig en snel te doen. De vergelijking met de “gouden” standaard 

onder water is er, maar is ook weer niet exact. Het gaat altijd met marges gepaard 

(zie verder onder: voeding en lichaamssamenstelling. De validiteit van 

huidplooimetingen m.b.t. het percentage is goed, maar niet groot. 

 

Norm van een test 

Testen leveren uitslagen op. Om te kunnen interpreteren of een uitslag goed of slecht 

is of daar ergens tussenin ligt, dienen er normen beschikbaar te zijn. De geldigheid 

van die normen is groter, wanneer die norm bepaald is bij grote groepen sporters van 

dezelfde categorie, wat betreft leeftijd, geslacht en getraindheid. Het percentage vet 

van een professioneel voetballer kent een andere norm dan het percentage vet van 

een amateur voetballer. 

 

Kosten van een test: 

Een test levert informatie. Vragen als “wat is het nut” van de test en hoeveel kost het, 

zowel in tijd als in geld zijn zeer bepalend of men een test gaat doen. Een goedkope 

test zal eerder gedaan worden dan een tijdrovende, dure test. Spelsporttrainers willen 

doorgaans weinig tijd besteden aan testen; trainers van duursporters vaak des te 

meer. 

 

Waardeoordeel over een test. 

Een goede test is onderdeel van een planning van een trainingsopbouw. Een 

betrouwbare, valide test dient consequenties te hebben voor aanpassingen in de  

training. Zowel wat betreft de frequentie, de duur als de intensiteit van trainingen. In 

spelsporten kunnen differentiaties in delen van trainingen toegepast worden. 



Het waarde-oordeel dient door een onafhankelijke onderzoeker gedaan te worden.  

Het is niet zuiver als een onderzoeker belang heeft bij een bepaalde uitslag. Dan wil 

hij en/of de trainer en/of de sporter graag horen, wat hij weten wil. Instruktie voor de 

test kan daardoor “vervuilend” werken. 

Zo maar een keer testen is leuk, het betekent iets. Regelmatig testen komt doorgaans 

zorgvuldiger over.  

Hetzelfde geldt ook voor masseren. 

 

 

Conditietesten voor spelsporters 

 

Voorbeelden van praktijktesten voor spelsporters zijn de Cooper-test, de Conconi-

test, de Astrand-test en de 20 Meter Shuttle Run test. Al deze testen hebben een 

relatie met de maximale zuurstofopname. 

  

Cooper-test 

  

Deze test is in 1966 ontwikkeld in Amerika. In 12 minuten moet een zo groot 

mogelijke afstand hardlopend afgelegd worden, bij voorkeur op een atletiekbaan of 

op een veld. Het principe is: hoe groter de afgelegde afstand, hoe hoger de maximale 

zuurstofopname, en dus hoe beter de conditie. 

Er bestaan normen voor mannen en aangepaste normen voor vrouwen.  

De (assistent)scheidsrechters in het betaalde voetbal in Nederland, die ook FIFA- of 

UEFA-referee zijn, moeten de Cooper-test vier keer per jaar lopen. Zij slagen als ze 

2700 meter of meer lopen. 

  

Conconi-test 

  

De Conconi-test is in 1986 in Italië ontwikkeld door Professor Conconi. 

Er wordt gelopen op een atletiekbaan en daarbij start men met een lage snelheid van 

8 km per uur. Dit wordt gedurende 200 meter volgehouden; daarna gaat iedere 200 

meter de loopsnelheid met 0,5 km per uur omhoog. De loopsnelheid wordt 

aangegeven door geluid- of lichtsignalen. Men loopt dus altijd met een 

gestandaardiseerde snelheid. 

De hartslag wordt continu gemeten en opgeslagen in een hartslagmeter. Deze kan 

achteraf met een computer uitgelezen en uitgeprint worden. De conditie kan op twee 

manieren bepaald worden: 

- hoe lang kan men het gestandaardiseerde, toenemende tempo volgen? 

- hoe verloopt de hartslag tijdens het lopen? 

  

Wanneer de hartslag na verloop van tijd langzaam gaat toenemen, duidt dat op een 

minder goede conditie; de verzuring zou dan aanstaande zijn. 

Er zijn onderzoekers die de conditiecriteria in twijfel trekken. 

Zowel de Cooper-test als de Conconi-test zijn het meest geschikt voor 

(lange)afstandlopers en voor het hardlopen in de triathlon. Voor voetballers en voor 

ander spelsporters zijn de Cooper-test en de Conconi-test niet zo geschikt. In beide 

tests gaat het om hard, rechttoe-rechtaan lopen. Dat komt in het spel nooit voor. 

Voetballen en ieder ander spel is een kwestie van hollen en stilstaan. Dat is voor 

lichaam en spieren essentieel anders dan continu lopen. Het blijkt ook dat de 

verzuring van spieren bij heen-en-weer lopen hoger is dan bij stationair lopen. Dat is 



enigszins te vergelijken met het benzineverbruik van een auto: rijden in de stad 

(optrekken/afremmen) of rijden op de snelweg maakt nogal verschil. 

Hoe indrukwekkend dus de Cooper-testen en Conconi-testen ook zijn, het zegt niet 

zo veel over de specifieke conditie van spelsporters. De validiteit van deze testen 

voor voetballers is in het geding. 

  

De Astrand-test 

  

Dit is een fietstest. En derhalve het meest valide voor wielrenners en verwante 

sporters. 

Op een fietsergometer wordt gedurende 6 minuten stationair gefietst op een 

standaard belasting: 

meestal 100 Watt (dames) en 150 Watt (heren). Wanneer in de laatste minuut de 

hartslag laag is, dan is omgekeerd de zuurstofopname hoog. Daar zijn tabellen voor. 

Voordelen van de Astrand test zijn de korte tijdsduur en het feit, dat de test 

submaximaal is. Het maximaal kunnen gaan is afhankelijk van de motivatie en van 

de gezondheidstoestand.  

Dat is van belang bij mensen van wie de conditie onbekend is en voor mensen, die 

senior zijn. De Astrand test wordt dikwijls toegepast in fitness centra als introductie 

test. 

  

Bij fietsen en lopen worden dezelfde beenspieren gebruikt. Alleen de contractiewijze 

en de coördinatie van de spieren verschilt heel veel. Fietsers/wielrenners zijn 

technisch slechte hardlopers. Triatleten ervaren dat ook. Wanneer zij meer op de fiets 

gaan trainen, gaat hun hardlopen achteruit en andersom. 

Kortom, een fietst test is het meest valide voor mensen, die fietsen. Niet valide voor 

sporten, waarin gelopen wordt. 

 

De 20 Meter Shuttle Run test 

  

Deze test wordt over een afstand van 20 meter heen-en-weer gelopen. Doorgaans zijn 

gymnastieklokalen 21 meter lang. De Shuttle Run test kan gemakkelijk op scholen 

gedaan worden. 

De loopsnelheid in de Shuttle Run is gestandaardiseerd; het begint met een lage 

snelheid van 8 km per uur. Dat is dribbelen. Per minuut gaat de loopsnelheid met 0,5 

km per uur omhoog. Die loopsnelheid wordt aangegeven door piepsignalen die 

afkomstig zijn van een voorgeprogrammeerde audiocassette. De Shuttle Run test 

wordt daarom ook wel de pieptest genoemd. 

Hoe langer men deze test volhoudt, hoe hoger de maximale zuurstofopname is. Er 

zijn normen, in tabellen vastgelegd voor kinderen, volwassenen en senioren. 

De 20 Meter Shuttle Run test is in 1988 in Canada ontwikkeld door Luc Léger. 

  

De 20 Meter Interval Shuttle Run test 

  

Bij de 20 Meter Interval Shuttle Run test wordt afwisselend over 20 meter gelopen 

en aansluitend over2x 4 meter heen-en-weer gewandeld. 

De aanvangsnelheid is 10 km per uur, maar na 1,5 minuut gaat de snelheid met 1 km 

per uur omhoog. Na 3 minuten gebeurt dat met een snelheid van 0,5 km per uur. 

Als eindscore wordt het aantal afgelegde trajecten en trappen gehanteerd. 



Het idee achter de Interval Shuttle Run test is dat deze meer past bij de aard van het 

voetbal: het ene moment wandelt de sporter, dan loopt hij hard, dan sprint hij, 

enzovoort. De Interval Shuttle Run zou de specifieke conditie van een voetballer 

beter meten. Het uitvoeringsprobleem bij de Interval Shuttle Run is echter dat men 

kan smokkelen bij de overgangen tussen lopen, wandelen, lopen, wandelen, 

enzovoort. 

Er is in de Interval Shuttle Run geen onderzoek bekend naar de relatie tussen het 

aantal afgelegde trajecten en de maximale zuurstofopname. De validiteit is derhalve 

in het geding. 

In de Interval Shuttle Run test scoren middenvelders gemiddeld een kleine 10% beter 

dan verdedigers en een kleine 4% beter dan aanvallers. Dergelijke feiten zijn al 

bekend uit maximale zuurstofopnamemetingen en uit andere vormen van de Shuttle 

Run test (de Yo-Yo test uit Denemarken). 

  

Specifieke  testen 

  

De meest specifieke conditietest voor voetballers zou moeten bestaan uit datgene wat 

men in het veld doet. Dat is: 

- én heen en weer lopen; 

- én over verschillende afstanden lopen; 

- én met verschillende snelheden lopen, van sprinten tot wandelen tot stilstaan; 

- én in verschillende richtingen lopen; 

- én met en zonder bal lopen; 

- én met kappen en draaien lopen; 

- én met verschillende, afwisselende arbeid-rust verhoudingen. 

  

Indien men een dergelijke test zou kunnen componeren, zou wel een groot en 

belangrijk probleem ontstaan: controle op standaardisatie en uitvoering. De meest 

specifieke test voor spelsporters wordt dan een aaneenschakeling van variëteiten. 

Niet meer te controleren dus. De betrouwbaarheid is sterk in het geding. 

  

In 1994 heeft men geprobeerd om bij het Nederlands Heren hockeyteam de originele 

20 Meter Shuttle Run test specifieker te doen, lopend met hockeystick en bal. Het 

gestandaardiseerd uitvoeren van het dribbelen en drijven met de bal liet toen te 

wensen over. Voorzover het goed ging, waren de onderlinge verschillen in 

eindscores dezelfde als in de gewone uitvoering van de 20 Meter Shuttle Run. Op 

grond daarvan is toen besloten water bij de wijn te doen, om met andere woorden het 

specifieker maken van de Shuttle Run test te laten voor wat het was en te blijven bij 

het origineel onder het motto: waarom moeilijk doen - met bal - als het ook 

makkelijk - zonder bal - blijkt te kunnen. De validiteit met de maximale 

zuurstofopname blijft dan verzekerd. 

  

  

  

Streamer: De conditiecriteria van de Conconi-test worden  in twijfel  

Getrokken. 
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