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Hoewel er naar het zogenoemde rela-

tieve leeftijdseffect behoorlijk veel on-

derzoek is gedaan, zijn daaruit helaas 

nog altijd geen ondubbelzinnige con-

clusies te trekken. Misschien wordt het 

fenomeen ook wel te gemakkelijk op-

geblazen tot een niveau dat niet door 

onderzoeksresultaten wordt gesteund. 

Om dit te onderbouwen wordt in dit 

artikel verslag gedaan van een onder-

zoek naar het relatieve leeftijdseffect in 

een zevental teamsporten, waarbij de 

geboortemaanden van de deelnemers 

aan de Olympische Spelen van 2000, 

2004 en 2008 zijn geanalyseerd.

Relatieve leeftijd
De volgende passage komt uit een 

artikel dat ruim tien jaar geleden werd 

gepubliceerd (Van Rossum & De Vries, 

1998, p. 188): 

‘Het gebeurde op een avond in januari 

1983, tijdens een ijshockeywedstrijd in 

Canada. De onderzoekster Paula Barnsley 

nam meer tijd dan nodig of gebruikelijk is 

om het programma door te lezen. Mis-

schien hield ze niet echt van ijshockey, 

of viel de wedstrijd gewoon tegen. Bij de 

korte biografische schetsjes van de spelers 

viel het haar op dat de meeste geboortedata 

in het begin van het jaar vielen, tussen 

januari en april. Toeval? De gedachte werd 

aan een test onderworpen: uit archiefon-

derzoek bleek dat ijshockeyers op het hoog-

ste competitieniveau (NHL) niet lukraak 

in het jaar zijn geboren, maar dat er een 

duidelijke oververtegenwoordiging was in 

het eerste kwartaal. Het effect werd in de 

eerste publicatie (Barnsley, Thompson & 

Barnsley, 1985) bekend als het relatieve 

leeftijdseffect (“relative age effect”).’

Sindsdien zijn er vele studies gedaan 

naar dit fenomeen. Het bleek in een 

groot aantal takken van sport voor te 

komen. Kennelijk is het een voordeel 

om in de maanden net na de peilda-

tum geboren te zijn. In het Canadese 

ijshockey ligt deze peildatum op 

1 januari en kwamen geborenen in het 

eerste kwartaal na de peildatum het 

vaakst voor. Bij het wereldkampioen-

schap voetbal voor spelers jonger dan 

20 jaar werd een andere peildatum 

gehanteerd, namelijk 1 augustus. Hier 

bleek een overmaat aan geborenen 

in de maanden augustus, september 

en oktober voor te komen (Barnsley, 

Thompson & Legault, 1992). Hoe sterk 

deze oververtegenwoordiging was, is 

goed te zien in figuur 1. Deze figuur 

maakt ook duidelijk dat het percentage 

geborenen per kwartaal afneemt en is 

daarmee een perfect voorbeeld van het 

relatieve leeftijdseffect (RAE: relative 

Kun je ongelukkig geboren zijn in de sport? Als je trainer

coaches erover hoort praten, lijkt er geen twijfel: ja, je kunt 

ongelukkig geboren zijn. Je hoort dan dat een sporter die de 

jongste van een leeftijdsgroep is, minder kans maakt om door 

te groeien tot een succesvolle sporter. Maar is dat ook zo?
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age effect), ook wel bekend onder de 

naam geboortemaand- of geboorte-

kwartaaleffect (de drie termen worden 

in de wetenschappelijke literatuur min 

of meer door elkaar gebruikt). We dui-

den het effect in dit artikel verder aan 

als het relatieve leeftijdseffect.

Kortom: hoe ouder de jeugdige sporter 

is ten opzichte van de eigen sport-

maatjes of teamgenoten (dus: hoe 

hoger iemands relatieve leeftijd), des te 

meer kans die sporter maakt om suc-

cesvol te worden, misschien zelfs wel 

een topsporter.

Het relatieve leeftijdseffect bleek zich 

voor te doen in het Noord-Ameri-

kaanse honkbal (zowel in de ‘Little Le-

ague’ als in de ‘Major League’), in het 

‘American football’ en in het basket-

ball (NBA). Ook werd het gevonden in 

het voetbal, namelijk a) in de hoogste 

professionele voetbalcompetities in 

België, Duitsland en Nederland, b) bij 

deelnemers aan het WK in 1990 en c) 

bij de deelnemers aan het WK voor 

spelers onder 17 jaar in 1989. Tot slot 

werd het effect ook in het Nederlandse 

tennis geconstateerd.

In het Nederlandse tophockey bleek 

er echter geen sprake te zijn van een 

relatief leeftijdseffect. In het onderzoek 

van Van Rossum en De Vries (1995) is, 

in overleg met de toenmalige tech-

nisch directeur van de hockeybond, 

gebruik gemaakt van de gegevens van 

drie groepen. De eerste groep bestond 

uit spelers en speelsters die voor het 

Nederlands Elftal (senioren) waren 

geselecteerd gedurende de vijftien jaar 

voorafgaand aan het onderzoek. De 

tweede groep 

bestond uit 

districtsselec-

ties over een 

periode van 

vijf jaar, terwijl 

de derde groep 

bestond uit de 

clubselecties 

van de A- en 

B-jeugd die 

dat seizoen 

deelnamen aan 

het landskam-

pioenschap 

zaalhockey. 

Zoals gezegd 

werd er geen steun gevonden voor het 

relatieve leeftijdseffect in deze groe-

pen, die feitelijk zowel het begin als 

het einde van een topsportloopbaan 

vertegenwoordigen (Van Rossum & 

De Vries, 1995). Dat was verrassend en 

vroeg om een verklaring.

Motorisch-technische aspecten
In eerste instantie was de afwezig-

heid van het relatieve leeftijdseffect in 

het Nederlandse hockey onverwacht. 

De verklaring voor dit afwijkende 

resultaat werd gezocht in het door-

slaggevende belang dat in het Neder-

landse hockey wordt toegekend aan 

de motorisch-technische capaciteiten 

van spelers. Het fysieke voordeel dat 

een relatief ouder kind zou kunnen 

hebben in fysieke sporten als basket-

ball, ijshockey, honkbal en ‘American 

football’, wordt in een niet-contact-

sport als hockey allereerst door de 

spelregels sterk beperkt. Verder bleek 

uit onderzoek dat Nederlandse trainer-

coaches hockeytechnische vaardigheid 

de belangrijkste prestatiebepalende 

factor vonden (Van Rossum, 1993; Van 

Rossum & Gagné,1994).

De veronderstelling dat het relatieve 

leeftijdseffect gemodereerd wordt door 

de mate waarin motorisch-technische 

aspecten een tak van sport domineren, 

werd sindsdien bevestigd in onder-

zoek in het Nederlandse tafeltennis 

en volleybal (Van Rossum & De Vries, 

1998) en het Britse turnen (Baxter-Jo-

nes & Helms, 1996). Meer recent werd 

ook in de professionele Vooropleiding 

Dans geen relatief leeftijdseffect ge-

vonden (Van Rossum, 2006). Conclu-

sie: het effect is kennelijk niet altijd 

aanwezig, met name niet bij takken 

van sport waarin het motorisch-techni-

sche aspect de boventoon voert. 

Hockey: internationaal 
 perspectief
Is het ontbreken van het effect in 

het Nederlandse hockey vooral toe 

te schrijven aan de eigen nationale 

nadruk op ‘de techniek’, en moet het 

wellicht opgevat worden als een op-

Figuur 2.  Percen-
tages geborenen 
in elk van de vier 
kwartalen voor de 
deelnemers aan 
de Olympische 
hockeytoernooien 
tijdens de Spelen 
van 2000 (Sydney; 
n=351), 2004 
(Athene; n=352) 
en 2008 (Peking; 
n=432).

Figuur 1.  Percentage geborenen van deelnemers aan het WK voetbal voor 
spelers jonger dan 20 jaar (Barnsley e.a., 1992), zoals weergegeven in Russell 
(1993, p. 29).
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vallend incident in een internationale 

context, waar het relatieve leeftijdsef-

fect wel hoogtij viert?

Om die vraag te beantwoorden wer-

den de geboortedata van de deelne-

mers aan het hockeytoernooi tijdens 

de Olympische Spelen van 2000 (Syd-

ney), 2004 (Athene) en 2008 (Peking) 

gebruikt. Het gaat hierbij voor de jaren 

2000 en 2004 om 192 mannen (12 lan-

den) en 160 vrouwen (10 landen) en in 

2008 om 216 mannen en 216 vrouwen 

(afkomstig uit 12 landen; de selecties 

waren nu 18 personen groot, in te-

genstelling tot de eerder gebruikelijke 

16 personen).

Voor de statistische analyses naar 

eventuele verschillen in aantal gebo-

renen in elk van de vier kwartalen is 

uitgegaan van de door de internatio-

nale hockeyorganisatie FIH toegepaste 

peildatum: 1 januari. De aangetroffen 

percentages voor elk van de vier kwar-

talen zijn voor elk van de drie toer-

nooien weergegeven in figuur 2.

Zowel de analyses op de ‘overall’-

gegevens als de afzonderlijke analyses 

voor de mannen en voor de vrouwen 

leidden in geen enkel geval tot een 

significante waarde van de chi-kwa-

draat (p>0,05). Dit betekent dat in 

geen van de kwartalen een over- of 

ondervertegen woordiging van het 

Figuur 3.  Percentages geborenen in elk van de vier kwartalen voor de Olympische Spelen van 2000 (Sydney), 2004 (Athene) en 2008 (Peking) voor 
respectievelijk basketball (A), handbal (B), honk- en softbal (C), voetbal (D), volleybal (E) en waterpolo (F). De bijbehorende aantallen deelnemers zijn te 
vinden in tabel 1. Bij het voetbal voor mannen waren steeds maximaal drie oudere spelers toegestaan (d.w.z. geboren voor 1977, 1981 of 1985 voor de 
OS van resp. 2000, 2004 en 2008); deze spelers zijn niet meegenomen in de statistische analyses.
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aantal geborenen is aangetroffen. Er 

werd dus geen steun gevonden voor 

het bestaan van het relatieve leeftijds-

effect.

Kortom: deze analyses geven geen en-

kele aanleiding een relatief leeftijdsef-

fect in het internationale tophockey te 

veronderstellen. Dat er in Nederland 

geen effect is gevonden, past dus hele-

maal in de internationale trend.

Toen en nu: voetbal, honkbal, 
basketball
Volgens de oorspronkelijke gedachte 

achter het relatieve leeftijdseffect leidt 

het in de jeugdperiode selecteren of 

‘voortrekken’ van de relatief 

oudere sporters tot een voor-

deel dat zich uitstrekt tot op het 

hoogste (professionele) compe-

titieniveau. Barnsley, Thompson 

en Legault (1992) rapporteerden 

een relatief leeftijdseffect in de 

geboortedata van de voetballers 

die deelnamen aan het Wereld-

kampioenschap in 1990 in Italië, 

bij de deelnemers aan het WK-

onder-17 in 1989 en bij de deel-

nemers aan het WK-onder-20 in 

1989. Juist het feit dat deze ge-

gevens afkomstig waren uit ver-

schillende landen, werd door de 

auteurs als ondersteuning gezien 

voor het algemeen voorkomen 

van het relatieve leeftijdseffect.

In de eerste druk van het Handbook of 

Research on Sport Psychology (Singer, 

Murphy & Tennant), die verscheen in 

1993, komt het fenomeen van het rela-

tieve leeftijdseffect niet voor. Evenmin 

in de tweede druk (Singer, Hausenblas 

& Janelle), verschenen in 2001. In de 

derde druk (2007) wordt er – in een 

hoofdstuk over de ontwikkeling van 

‘sport expertise’ (Côté, Baker & Aber-

nathy, 2007) – bijna een hele pagina 

aan gewijd. Gemeld wordt dat het 

relatieve leeftijdseffect zich voordoet in 

het honkbal, ijshockey, voetbal, cricket, 

zwemmen en tennis. Althans: uit-

gaande van degenen die geboren zijn 

in de eerste helft van het jaar (‘born in 

the first half of the sport year’; ibid, 

p. 194). Tja, dan wordt het relatieve 

leeftijdseffect wel heel erg opgerekt 

en past het niet meer in de oorspron-

kelijke gedachte die Barnsley ver-

woordde (vgl. figuur 1). Verder wordt 

in het overzicht ook aangegeven dat 

het relatieve leeftijdseffect niet gevon-

den is in het Amerikaans en Canadees 

voetbal (‘football’), bij basketballers in 

de NBA en bij Amerikaanse professio-

nele golfers.

Dat het effect in fysieke teamspor-

ten als football en basketball niet is 

gevonden, is frappant en tegen de 

verwachtingen. In de jaren ’90 golden 

deze sporten nog als voorbeeld voor 

het bestaan van het relatieve leeftijds-

effect (zie de inleiding van dit artikel), 

een twintigtal jaren later kennelijk niet 

meer. Alle reden om, in navolging van 

het hierboven gegeven hockeyvoor-

beeld, bij een aantal teamsporten eens 

na te gaan of het relatieve leeftijdsef-

fect bij deelnemers aan de Olympische 

Spelen van 2000, 2004 en 2008 aanwe-

zig was.

 

Internationaal perspectief: zes 
andere teamsporten
Voor alle zes takken van sport, name-

lijk basketball, handbal, honk- en 

softbal, voetbal, volleybal en water-

polo, zijn de geboortedata van Olym-

pische deelnemers aan de Spelen van 

2000 (Sydney), 2004 (Athene) en 2008 

(Peking) geanalyseerd, op dezelfde 

manier als eerder beschreven voor het 

hockey. In alle gevallen blijkt de des-

betreffende internationale organisatie 

uit te gaan van 1 januari als peildatum. 

Voor alle zes de sporten zijn de aan-

getroffen percentages voor elk van de 

kwartalen voor elk van de drie Olym-

pische toernooien weergegeven 

in figuur 3 (A tot en met F).

Voor alles zes de sporten is voor 

elk van de Olympiades een sta-

tistische analyse (chi-kwadraat) 

uitgevoerd op de gecombineerde 

gegevens van mannen en vrou-

wen (‘overall’) en daarnaast op 

de gegevens van de mannen en 

de vrouwen apart. Op grond 

van in het verleden gerappor-

teerde onderzoeksresultaten zou 

verwacht kunnen worden dat 

veel van de 18 ‘overall’-analyses 

een significant resultaat zouden 

opleveren. Dat bleek geenszins 

het geval. In totaal werd zeven 

keer een significant effect (p < 

0,05) gevonden: basketbal-2008, 

handbal-2000 en -2004, voetbal-2000 

en -2004, volleybal-2008 en water-

polo-2000. Een significante chi-kwa-

draat wil overigens niet direct zeggen 

dat er steun is gevonden voor het rela-

tieve leeftijdseffect. De grafieken van 

voetbal-2000, volleybal-2008 en water-

polo-2000 maken dat direct duidelijk 

(vgl. resp. de figuren 3d, 3e en 3f): in 

elk van deze gevallen is er geen sprake 

van een aflopend percentage, zoals dat 

bijvoorbeeld in figuur 1 is weergege-

ven. Eigenlijk is alleen handbal-2000, 

en wellicht ook enigszins voetbal-2004, 

een voorbeeld van een ‘keurig’ relatief 

leeftijdseffect. Als we elk van de zeven 

Tabel 1.  Aantallen deelnemers aan zes teamspor-
ten tijdens de Olympische Spelen van 2000, 2004 
en 2008, behorende bij de figuren 3A t/m 3F.
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gevonden significante effecten afzetten 

tegen die van het voorbeeld uit figuur 

1, dan zijn zelfs de twee genoemde 

‘mooie’ voorbeelden significant af-

wijkend (chi-kwadraat < 0,01). Verder 

moet gezegd worden dat, hoewel in 

elk van de significante gevallen meer 

dan de helft van de sporters geboren is 

in de beide eerste kwartalen, er zeker 

geen sprake is van een overgrote meer-

derheid (zoals bijvoorbeeld in figuur 

1 het geval is): gemiddeld over de 7 

significante gevallen is (slechts) 55,4% 

in de beide eerste kwartalen geboren.

Overigens zijn in alle significante ge-

vallen de mannen ‘verantwoordelijk’ 

voor de verschillen in aantallen gebo-

renen tussen de kwartalen – er is geen 

enkel significant effect gevonden bij de 

18 statistische toetsen op de gegevens 

van de vrouwelijke deelnemers.

Concluderend kan worden gesteld 

dat bij de Olympische deelnemers aan 

zes takken van sport nauwelijks steun 

voor het relatieve leeftijdseffect is ge-

vonden. Op basis van deze gegevens 

is er dus geen aanleiding een relatief 

leeftijdseffect te veronderstellen in de 

internationale topsport. Het eerder in 

dit artikel gerapporteerde ontbreken 

van een relatief leeftijdseffect in het 

Olympische hockey past dus goed in 

een internationale trend.

Conclusies
Van zeven takken van sport (basket-

ball, handbal, hockey, honk- en softbal, 

voetbal, volleybal en waterpolo) zijn 

de geboortemaand gegevens van de (in 

totaal 7005) deelnemers aan drie Olym-

pische Spelen gebruikt om het relatieve 

leeftijdseffect te toetsen. Hoewel enigs-

zins kort door de bocht kan de con-

clusie worden getrokken, dat er geen 

noemenswaardige steun is gevonden 

voor het relatieve leeftijds effect.

In de derde editie van het gezagheb-

bende Handbook of Sport Psychology 

(Tenenbaum & Ecklund, 2007) wordt 

iets minder dan één pagina aan het 

relatieve leeftijdseffect gewijd, terwijl 

bijvoorbeeld aan de sportouder meer 

dan 15 pagina’s (van de in totaal 938) 

besteed worden. Het relatieve leeftijd-

seffect is dus waarschijnlijk een weinig 

belangrijk, min of meer onbetekenend 

onderwerp.

Deze gedachte wordt onderstreept 

door de berekening van de ‘effect size’ 

bij de in dit artikel gerapporteerde sta-

tistische analyses. Met de ‘effect size’ 

wordt de relevantie, in termen van 

betekenisvolheid (verklaarde varian-

tie) aangeduid. Voor de chi-kwadraat 

kan hiervoor de coëfficiënt phi worden 

gebruikt. Deze coëfficiënt kan waarden 

tussen 0,00 en 1,00 aannemen en is qua 

interpretatie te vergelijken met de cor-

relatiecoëfficiënt (een betekenisvolle 

waarde is 0,60 of hoger). Voor de zeven 

significante resultaten die in dit artikel 

werden gerapporteerd blijken de waar-

den van de phi-coëfficiënt tussen 0,15 

en 0,20 te liggen (gemiddeld: 0,17), 

zodat elk van de gevonden significante 

effecten moet worden beschouwd als 

een gering effect (‘small effect’).

Het relatieve leeftijdseffect is een aan-

trekkelijk onderwerp. Een onderwerp 

ook waar ‘men’ snel een mening over 

heeft en op grond waarvan trainer-coa-

ches en andere betrokkenen gemakke-

lijk hun handelen bepalen. Ik heb en-

kele stevige vraagtekens willen zetten 

bij de juistheid van een robuuste me-

ning over het relatieve leeftijdseffect. 

De hier weergeven analyses van Olym-

pische deelnemers duiden erop dat er 

geen gemakkelijke of eenduidige con-

clusies te trekken zijn. Een soortgelijke 

mening wordt teruggevonden in de 

tot nu toe verschenen overzichten van 

onderzoek naar het relatieve leeftijds-

effect (Musch & Grondin, 2001; Cobley, 

Baker, Wattie & McKenna, 2009).

Dat neemt niet weg dat het relatieve 

leeftijdseffect gemakkelijk tot de ver-

beelding spreekt. Malcolm Gladwell 

verwoordt het in zijn bestseller ‘Uitblin-

kers’ (2009, p. 37) als volgt (merk op dat 

Gladwell met ‘hockey’ hier het Noorda-

merikaanse ijshockey bedoelt!):

‘Sta eens een ogenblik stil bij wat het 

verhaal van hockey en vroege verjaarda-

gen zegt over succes. Het betekent dat 

ons idee, dat de beste en meest talentvolle 

mensen vanzelf komen bovendrijven, veel 

te simplistisch is. Zeker, tophockeyers op 

profniveau hebben meer talent dan u en ik. 

Maar ze hebben ook een voorsprong gekre-

gen waarvoor ze geen enkele moeite hebben 

hoeven doen. En die voorsprong heeft een 

wezenlijke rol gespeeld in hun succes.’

Ik heb in dit artikel betoogd dat het 

effect van de relatieve leeftijd niet zo 

sterk en zo zwart-wit gepresenteerd 

zou moeten worden, eenvoudigweg 

omdat de onderzoeksresultaten zo’n 

conclusie niet rechtvaardigen.

Macolm Gladwell zegt even verderop 

(p. 37-38):

‘Succes is het gevolg van wat sociologen 

wel accumulative advantage (opstape-

lend voordeel) noemen. De professionele 

 hockeyer begint al met een kleine voor-

sprong. En die voorsprong zorgt voor 

kansen die maken dat het verschil groter 

wordt, en dat voordeel schept weer andere 

kansen, die van de aanvankelijk kleine 

voorsprong een kloof maken – totdat de 

hockeyspeler een uitblinker is. Maar zo 

begon hij niet. Hij was aanvankelijk maar 

een klein beetje beter.’

De suggestie van Gladwell dat de 

ontwikkeling van een getalenteerde 

naar topniveau vooral een zaak zou 

zijn van de geboortemaand is, gezien 

de complexiteit van het talentontwik-

kelingsproces en het daarin spelende 

compensatiefenomeen, van een ont-

hutsende eenvoud. Ook al komen er, 

zoals Gladwell aangeeft, in het natio-

nale jeugdvoetbalteam van de Tsjechi-

sche Republiek geen spelers voor die 

geboren zijn in juli, oktober, november 

of december, en is er maar één van 

augustus en één van september, dan 

nog is daarmee weinig tot niets gezegd 

over de verklaring voor het succes. 

In het overzichtshoofdstuk over talent-
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ontwikkeling in de sport dat ik schreef 

voor het International Handbook on 

Giftedness (Van Rossum, 2009) worden 

wel enkele tipjes van de sluier opge-

licht. Het is overigens een bewuste 

keuze geweest om in dat hoofdstuk 

geen aandacht te schenken aan het 

relatieve leeftijdseffect – er zijn belang-

rijkere en invloedrijkere factoren te 

bespreken in de beperkte ruimte die 

een handboekhoofdstuk geeft.
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