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Deze vraag is tot nu toe in relatief 
weinig wetenschappelijke studies aan 
de orde geweest.1 Desalniettemin 
zien we dat de sportpraktijk de resul
taten op juniorentoernooien vaak 
aangrijpt als een indicatie voor later 
succes op seniorentoernooien. Vaak 
gebeurt dit specifiek in de context 
van het selecteren van sporttalent en 
het finan cieren van talentontwikke
lingsprogramma’s.2 Wetenschappe
lijk gezien is er echter behoefte aan 
een eenduidig theoretisch funda
ment. Om hier een bijdrage aan te 
leveren brachten wij de junioren 
senioren transitie in het internatio
nale wedstrijdzwemmen in kaart. Dit 
deelonderzoek is de eerste stap in 
een groter onderzoek van de KNZB, 
InnoSportLab de Tongelreep en 
UMCG/RUG waarin de waarde van 
zwemprestaties op  juniorenleeftijd 
voor zwemprestaties op senioren
leeftijd wordt bestudeerd.

Weg naar de top
In Nederland kunnen zwemmers 
vanaf hun zesde jaar meedoen 
aan wedstrijden. De Nederlandse 
 Junioren en Jeugd Kampioen
schappen (NJJK) zijn vaak het 
eerste grote nationale toernooi waar 
talentvolle zwemmers op hun weg 

naar de top aan deelnemen. Dit 
wordt opgevolgd door het European 
Youth Olympic Festival (EYOF) 
en de Europese Jeugd Kampioen
schappen (EJK). Op het afgelopen 
EJK, een toernooi dat elk jaar 
plaatsvindt, vertegenwoordigden 
tien Nederlandse zwemmers ons 
land en zwommen zij in totaal vier 
medailles bij elkaar. Deze zwem
mers worden gezien als deel van de 
volgende generatie die ons land in 
2024 zal vertegenwoordigen op de 
Olym pische Spelen. De vraag is ech
ter of deze verwachting terecht is. 
Zijn de zwemmers die hard zwem
men op de EJK dezelfde zwemmers 
die we later terug zien op internati
onale seniorentoernooien zoals de 
Europese Kampioenschappen (EK), 
de Wereldkampioenschappen (WK) 
of de Olympische Spelen (OS)?

Dataset
Om deze vraag te beantwoorden 
 hebben we de 100 meter vrije slag 
zwemmers (zowel mannen als vrou
wen) bestudeerd die tussen 2010 en 
2019 hebben deelgenomen aan de 
EJK3, bij benadering een totaal van 
10001500 zwemmers.4 Deze werden 
ingedeeld in vier prestatiegroepen: 
1) alleen een voorronde gezwommen;
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2)  halve finale gezwommen, maar de 
finale niet gehaald;

3)  finale gezwommen, maar geen 
medaille behaald;

4) medaille behaald.
De eerste prestatiegroep (geen 
halve finale behaald) laten we voor 
nu buiten beschouwing. Het aantal 
zwemmers in de dataset is hierdoor 
teruggebracht naar 268 unieke 
individuen die minstens een halve 
finale 100 meter vrije slag op een 
EJK hebben gezwommen. Voor deze 
268 overgebleven zwemmers is vast
gesteld of zij één of meerdere keren 
op de 100 meter vrije slag hebben 
deelgenomen aan een EK, WK of OS. 
Dit bleek het geval voor 79 zwem
mers. Om hun juniorensenioren 
transitie in kaart te brengen, hebben 
we voor de zwemmers die afkomstig 
waren uit de drie bovengenoemde 
prestatiegroepen 2 t/m 4 aantallen en 
percentages berekend voor diegenen 
die uiteindelijk een serie, halve finale 
of finale hebben gezwommen op een 
EK, WK of OS, of daar een medaille 
hebben gewonnen.

Resultaten
Van de totale groep van 79 zwemmers 
(afkomstig uit de prestatiegroepen 2 
t/m 4) heeft ruim tweederde (n=56, 
71%) alleen een voorronde gezwom
men op een EK, WK of OS. Ruim een 
kwart (n=23, 28%) van deze totale 
groep behaalde minstens de halve 
finale en zes procent (n=5) won een 
medaille op één van de internationale 
seniorentoernooien.

Van de 19 zwemmers afkomstig uit 
prestatiegroep 3 (EJK finalist, maar 
geen medaille) heeft bijna negentig 
procent (n=17) alleen een voorronde 
gezwommen op de EK, WK of OS. 
Eén zwemmer haalde daar een halve 
finale en één zwemmer een finale. 
Met andere woorden: geen van deze 
19 EJKfinalisten haalde tot nu toe 
een medaille op een EK, WK, of OS.
Het valt op dat naar verhouding meer 
EJK halve finalisten (prestatiegroep 
2) dan EJK finalisten (prestatiegroep 
3) een halve finale zwommen (10% 
versus 5%) respectievelijk een medail
le wonnen (6% versus 0%) tijdens een 
EK, WK of OS.
Van de 29 EJKmedaillewinnaars 
(prestatiegroep 4) behaalde ruim de 

helft (n=16) minimaal een halve fina
leplaats op een EK, WK of OS. Bijna 
veertig procent (n=11) zwom daar 
een finale en 1 op de 10 (n=3) stond 
met een medaille op het podium.

Discussie
Uit de resultaten blijkt dat zowel 
zwemmers die een EJKmedaille 
 wonnen als zwemmers die op een 
EJK ‘slechts’ de halve finale haalden, 
een medaille hebben gewonnen op 
een EK, WK of OS. In tegenstelling 
tot EJK halve finalisten (prestatie
groep 2) en EJK finalisten (prestatie
groep 3) behaalt het merendeel van 
de EJKmedaillewinnaars (prestatie
groep 4) tenminste een halve finale 
op een EK, WK of OS. Deze bevin
dingen suggereren dat voor een groot 
aantal zwemmers het winnen van 
een EJK medaille past in een ontwik
keling richting succes op de inter
nationale seniorentoernooien.
De bevinding dat verhoudingsgewijs 
meer EJK halve finalisten dan EJK 
finalisten een halve finale zwemmen 
en een medaille winnen op EK, WK 
en OS laat, ook al gaat het maar om 
enkele zwemmers, zien dat er meer
dere wegen naar de top zijn. Een mo
gelijke verklaring hiervoor schuilt in 
interindividuele verschillen in groei 
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Tabel 1 | Overzicht van de transitie van junior (EJK deelname) naar senior (EK/WK/OS 

deelname) op de 100m vrije slag, in aantallen (N). 

Figuur 1 | Overzicht van de transitie van junior (EJK deelname) naar senior (EK/WK/OS 

deelname) op de 100m vrije slag, in percentages (%). *Voorronde, ½ finalisten, finalisten 

en medaillewinnaars tijdens EK, WK of OS, **Finalisten EJK die geen medaille hebben 

behaald, ***Halve finalisten EJK die geen finale hebben behaald. 
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en rijping. Deelnemers aan de EJK 
komen uit in de leeftijdscategorie 14 
t/m 18 jaar. Dit is een leeftijdsbereik 
waarin  vooral bij mannen  nog veel 
verschillen (timing, tempo) in matu
riteit aanwezig zouden kunnen zijn.5 
Het zou kunnen dat de vroegrijpe 
zwemmers al uitgegroeid zijn, terwijl 
de laatrijpe deelnemers nog middenin 
hun groeispurt zitten. Op het mo
ment dat zwemmers de transitie naar 
senior maken, zullen deze verschillen 
grotendeels zijn opgeheven en kun
nen de talentvolle laatrijpers alsnog 
boven komen drijven.
Een punt van aandacht is het grote 
aantal zwemmers dat de stap van 
EJK naar EK, WK of OS  om welke 
reden dan ook  niet heeft gemaakt. 
Van de 268 zwemmers die minstens 
een halve finale zwommen op de EJK 
zijn van slechts 79 zwemmers (29%) 
resultaten bekend op een EK, WK of 
OS. Dit kan betekenen dat een groot 
deel van de 268 zwemmers na de EJK 
is gestopt, overgestapt is naar een 
andere afstand of slag, of dat zij nog 
niet op het niveau zijn om aan de in
ternationale seniorentoernooien deel 
te nemen. Dat laatste is meteen ook 
een van de mogelijke verkla ringen 
waarom het aantal EJK finalisten 
en halve finalisten dat minstens een 
halve finale heeft gezwommen op een 
EK, WK of OS relatief laag ligt. De ge
middelde leeftijd voor piekprestaties 
in het zwemmen ligt voor mannen 
namelijk op 24 jaar en voor vrouwen 
op 22 jaar.6 Omdat we binnen deze 
studie (gezien de kleine doelgroep) 
geen rekening hebben gehouden met 
de leeftijd waarop de piekprestatie 
mogelijk aanvangt, is het goed mo
gelijk dat een deel van de zwemmers 
binnen deze dataset nog aan de jonge 
kant is en hun piekprestatie nog 
moeten bereiken. Deze zwemmers 

zitten hypothetisch gezien nog steeds 
in een stijgende lijn en moeten hun 
beste prestatie nog leveren. Het zou 
daarom interessant zijn om in een 
vervolgonderzoek de leeftijd waarop 
zwemmers deelnemen aan de inter
nationale seniorentoernooien mee te 
nemen in de dataanalyse.
Dit deelonderzoek beperkt zich tot 
de juniorensenioren transitie van 
EJK zwemmers die minimaal een 
halve finale op de 100 meter vrije 
slag hebben behaald. Hoe de tran
sitie verloopt van zwemmers die 
tijdens een EJK alleen een voorronde 
zwemmen of helemaal niet aan een 
EJK deelnemen, is een vraag die 
nog onbeantwoord is. Naast pros
pectief onderzoek is het uitvoeren 
van een retrospectief onderzoek dat 
terugblikt op de weg die succesvolle 
EK, WK en OS zwemmers hebben 
afgelegd van grote waarde. Het hier 
beschreven deelonderzoek laat zien 
dat er meerdere wegen naar top
prestaties kunnen leiden. Het nagaan 
van de individuele ontwikkelingstra
jecten die gevestigde topzwemmers 
hebben afgelegd kan ons een beter 
beeld geven van het algehele ont
wikkelingspatroon dat kans biedt om 
de top te bereiken. Naast de ont
wikkeling van de zwemprestaties is 

het ook van belang de ontwikkeling 
van de onderliggende prestatie
bepalende factoren, zoals de fysieke, 
technische en mentale kwaliteiten 
van de zwemmers, te monitoren. 
Deze worden bij de Nederlandse 
 junioren zwemmers dan ook regel
matig door middel van metingen in 
kaart gebracht.
 
Conclusie
Het merendeel van de zwemmers 
die binnen hun leeftijdscategorie 
bij de beste drie van Europa horen 
en blijven zwemmen, zien we terug 
in ten minste halve finales van de 
EK, WK of OS. Dit suggereert dat 
een medaille winnen op een EJK 
samenhangt met het behalen van 
succes op seniorentoernooien. Toch 
moeten de talentontwikkelaars in de 
zwempraktijk ervoor uitkijken dat 
ze hun blik enkel laten vallen op EJK 
medaille winnaars. Er blijken name
lijk ook andere wegen naar een EK, 
WK of OSfinale en –medaille te zijn. 
Een combinatie van onderzoek met 
meerdere methoden (prospectief, 
retrospectief, multidimensionaal en 
longitudinaal) is een volgende stap 
om de waarde van zwemsucces op 
juniorenleeftijd voor zwemsucces op 
seniorenleeftijd verder te ontrafelen.
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