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ABSTRACT

Het Belgische vrouwenvolleybalteam heeft zich in 2013 duidelijk laten
opmerken. Ze behaalden een bronzen medaille op het Europees
kampioenschap in Duistland en Zwitserland en staan momenteel op de
22ste plaats op de wereldranglijst. Maar wat brengt, naast een
talentontwikkelingsprogramma en doorgedreven training, een
volleybalspeelster en dus een team naar een hoger niveau? In 2008
werden 21 getalenteerde vrouwelijke volleybalspeelsters die
geselecteerd werden door de Vlaamse Topsportschool voor volleybal
onderworpen aan verschillende tests. Op basis van de resultaten van 5
jaar terug ziet men nu dat er verschillen zijn in spronghoogte en
motorische coördinatie tussen de speelsters die een plaatsje in het
Belgisch nationale team hebben bemachtigd of landskampioen zijn
geworden in 2012-2013 en deze die nét niet het hoogst Belgische
niveau hebben behaald.
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INLEIDING
Een grote gestalte en spronghoogte worden
nadrukkelijk
aangehaald
als
dé
prestatiebepalende karakteristieken bij het
dames- en herenvolleybal (1,2). Onderzoek
heeft reeds aangetoond dat jeugdspelers in
het volleybal gemiddeld groter zijn dan atleten
uit het handbal (3), ijsschaatsen, zwemmen en
tennis (4). Daarenboven toonden Gabett en
collega’s
aan
dat
antropometrische
kenmerken in staat zijn onderscheid te maken
tussen Australische spelers en speelsters van
verschillende niveaus. Specifiek bij meisjes
toonde Stamm dat speelsters tussen 13-16
jaar, die bekwaam werden geacht in het
aanvallen en blokken, gemiddeld groter waren
dan speelsters die als minder bekwaam
werden aanzien. Deze bevindingen tonen aan
dat een groot gestalte hebben een belangrijke
prestatiebepalende factor is in het volleybal.
Het is daarom belangrijk dat elke testbatterij
met als doel het meten van de prestaties bij
volleybalspeelsters
antropometrische
metingen bevat.
Buiten antropometrische variabelen werden in
de literatuur ook fysieke attributen
beschreven die een belangrijke rol spelen bij
de volleybalprestatie zoals schouderlenigheid
en kracht (8). De bovenstaande bevindingen
van Melrose en collega’s (8) blijven echter
hypothetisch aangezien in dit onderzoek geen
verschillen
tussen
niveaus
werden
geanalyseerd. In ander onderzoek over de
verschillen in fysieke prestatie bij vrouwelijke
volleybalspeelsters werden verschillen in
spronghoogte (5, 6, 9), aanval- en blokhoogte
(10), geschatte VO2max (5, 10), 20m sprint

tijd (10) en 150m shuttle run tijd (6) terug
gevonden in het voordeel van speelsters met
een hoger niveau. In een overzichtsartikel van
Ziv en Lidor (11) werd het belang van
spronghoogte binnen het vrouwenvolleybal
uitvoerig beschreven. Zij besloten opnieuw
dat speelsters van een hoger niveau hoger
springen dan speelsters van een lager niveau,
en dat dit verschil meer uitgesproken is in
functie van de leeftijd.
Elite speelsters bezitten niet alleen optimale
antropometrische en fysieke kwaliteiten, maar
er is ook reeds gebleken dat elite atleten een
superieure motorische coördinatie bezitten.
Stamm et al. (7) toonden reeds aan dat
specifieke
volleybalvaardigheden
zoals
aanvallen,
blokken
en
verdedigen
geassocieerd zijn met het succes van jonge
volleyballers.
Katic
en
collega’s
demonstreerden ook een positieve relatie
tussen het uitvoeren van volleybalspecifieke
vaardigheden en hoe goed een speelster werd
beoordeeld binnen haar team en in het
algemeen. Echter, niet alleen volleybalspecifieke, maar ook algemene motorische
vaardigheden
zoals
evenwicht
en
lichaamscontrole (5, 6) worden belangrijk
geacht voor de volleybalprestatie en werden
reeds in andere sporten positief geassocieerd
met het presteren tijdens competitie (12).
Vandorpe en collega’s toonden aan dat
motorische coördinatie de belangrijkste factor
was die het onderscheid kon maken tussen
vrouwelijke gymnasten van verschillende
niveaus (13). Daarenboven toonde deze
onderzoeksgroep ook aan dat de prestatie
tijdens competitie bij deze gymnasten het best
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kon voorspeld worden door een algemene
coördinatietest die deze atletes twee jaar
daarvoor ondergingen.

ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis
te Gent.

Ondanks het feit dat veel informatie
voorhanden is over de factoren die de
volleybalprestatie
beïnvloeden,
zijn
longitudinale studies die atleten volgen
doorheen de tijd beperkt. Tot hier toe zijn er
zo goed als geen retrospectieve studies naar
welke factoren de toekomstige prestatie van
volleybalspeelsters bepalen. Daarom poogde
deze studie om verschillen in het
competitieniveau
van
vrouwelijke
volleybalspeelsters te verklaren aan de hand
van een retrospectieve analyse van informatie
over de antropometrie, fysieke prestatie en
algemene motorische coördinatie van deze
speelsters 5 jaar voordien. Er werd verwacht
dat de resultaten 5 jaar geleden van de
Belgische dames van het hoogste niveau beter
zouden zijn dan de resultaten van speelsters
van een lager niveau.

Antropometrie, fysieke fitheid en motorische
coördinatie (13) werden geëvalueerd door
getrainde testleiders op een indoor sportvloer.
Alle tests werden uitgevoerd op blote voeten,
behalve de sprints en de counter movement
jump
die
uitgevoerd
werden
op
loopschoenen.

ONDERZOEK: PROEFPERSONEN
De proefgroep in deze studie bestond uit 21
getalenteerde vrouwelijke volleybalspeelsters
(15,3 ± 1,5 jaar) die werden geselecteerd voor
de Vlaamse Topsportschool voor volleybal en
werden getest in 2008. De proefgroep werd
dan onderverdeeld in speelsters die het 5 jaar
later tot het hoogste niveau in België brachten
(n = 13; Nationaal team of landskampioen
tijdens het seizoen 2012-2013) of speelsters
die het hoogste Belgische niveau nét niet
haalden (n = 8; geen nationaal team en geen
landskampioen tijdens het seizoen 20122013). Het Belgische vrouwenteam staat
momenteel op de 22ste plaats op de
wereldranglijst
(ranglijst
Fédération
Internationale de Volleyball) en behaalde een
bronzen medaille op het Europees
Kampioenschap in Duitsland en Zwitserland in
2013. De studie kreeg toestemming van het

ONDERZOEK: METINGEN

Antropometrie en lichaamssamenstelling
werden bepaald door de gestalte, zithoogte,
lichaamsgewicht en vetpercentage.
De lenigheid werd bepaald door de EUROFIT
(14) sit-and-reach test en door een
schouderrotatie test (15). De handknijpkracht
werd gemeten aan de hand van een
handdynamometer (14).
Rompkrachtuithouding werd gemeten door de
BOT-2 (16) push-ups en sit-ups tests. De
explosieve kracht in de onderbenen werd
gemeten door een counter movement jump
(17) en de EUROFIT (14) staande vertesprong.
Snelheid en wendbaarheid werden gemeten
door de EUROFIT 10 x 5 m shuttle run test (14)
en twee 30 m sprints met een additionele
tijdsopmeting op 5 m. De rusttijd tussen de
sprints was 2 minuten.
De motorische coördinatie werd geëvalueerd
door middel van 3 KörperkoordinationsTest
für Kinder subtests (KTK) (18) zijnde
achterwaarts balanceren, zijwaarts springen
en zijwaarts plankjes verplaatsen. De testitems van de KTK hebben een goede testhertest betrouwbaarheid (0,80 ≤ r ≤ 0,95) (18).
Een uitgebreide beschrijving van deze tests is
voorhanden in Vandorpe et al. (13). De
dribbelprestaties in deze studie werden
bepaald door middel van de UGent Dribbling
Test (19) waarbij over een afstand van 18.33
m moet worden gedribbeld rond kegels. De
test-hertest betrouwbaarheid voor deze tests
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is ICC = 0,95. Tenslotte werd de bovenhandse
werpcoördinatie bepaald door middel van een
shuttle worp tests (20) waarbij een shuttle zo
ver en zo accuraat mogelijk moet worden
geworpen. De totale werpafstand overheen 5
pogingen werd genoteerd (ICC = 0,82).
RESULTATEN
Er werd geen significant effect van het huidige
competitieniveau
gevonden
op
antropometrie, lenigheid, kracht, snelheid en
wendbaarheid. Er werd wel een significant
multivariaat effect gevonden van het huidige
competitieniveau op de scores voor
motorische coördinatie 5 jaar eerder. Deze
verschillen waren merkbaar voor achterwaarts
balanceren, zijwaarts springen en zijwaarts
plankjes verplaatsen in het voordeel van de
speelsters met het hoogste huidige
competitieniveau. Binnen de coördinatiemetingen werd er geen verschil gevonden
tussen speelsters van beide competitieniveaus
voor shuttle werpen en handdribbel.
DISCUSSIE
Deze
retrospectieve
studie
gebruikte
testresultaten voor antropometrie, fysieke
fitheid en motorische coördinatie die vijf jaar
geleden werden verzameld om verschillen aan
te tonen tussen volleybalspeelsters met een
huidig hoog en matig competitieniveau. De
belangrijkste resultaten waren dat speelsters
van het hoogste niveau een betere motorische
coördinatie hadden vijf jaar geleden, dan
speelsters met een matig niveau. Er werd
verwacht dat de speelsters van het hoogste
niveau op alle vlakken (antropometrie, fysieke
fitheid én motorische coördinatie) beter
zouden scoren dan de spelers die ditzelfde
niveau niet haalden, maar deze hypothese
werd niet bevestigd. Eén van de verklaringen
hiervoor zou kunnen zijn dat omwille van de
selectieprocedure voor de topsportscholen, de
grootste en meest fitte spelers reeds werden
geselecteerd (12, 22), waardoor de

proefgroep in deze studie op dat gebied zeer
homogeen is.
Onderzoek toonde reeds aan dat de
spronghoogte een prestatiebepalende factor
is in het vrouwenvolleybal (23). Alhoewel er in
de huidige studie geen effect van het
competitieniveau werd teruggevonden op
krachtmetingen, bleek wel dat de vrouwen die
nu op het hoogste niveau spelen hoger
sprongen (35,1 ± 3,7 cm) dan de vrouwen die
nu op een minder hoog niveau spelen (31,1 ±
3,1
cm).
Daarenboven
zijn
deze
spronghoogtes
ook
nog
eens
in
overeenstemming met eerder onderzoek (23):
hoog niveau: 36,4 ± 2,5 cm; matig niveau: 31,8
± 4,6 cm. Hoe dan ook, het feit dat ook in deze
studie de spronghoogte als een belangrijke
prestatiebepalende factor wordt gezien
binnen het vrouwenvolleybal is niet
verrassend. Een goede spronghoogte is
namelijk voordelig tijdens het aanvallen en
blokken, twee veelvoorkomende fases tijdens
het spel. Het is wel zo dat in de systematische
review van Lidor en Ziv (1) geen verband kon
gelegd worden tussen de gemiddelde
spronghoogte van een team en het aantal
gewonnen wedstrijden.
Ons onderzoek toonde aan dat speelsters die
nu op het hoogste competitieniveau spelen
een betere motorische coördinatie hadden
tijdens een meting vijf jaar voordien dan
speelsters die nu op een lager niveau spelen.
Deze bevindingen zijn in dezelfde lijn met die
van Vandorpe en collega’s (13) waar werd
aangetoond dat motorische coördinatie de
factor was die het meest discrimineerde
tussen gymnasten van hoog en laag niveau. De
auteurs van voorgaande paper besluiten dat
dit komt door het feit dat gymnastiek een
vaardigheidsgeoriënteerde sport is waarbij
succesvolle atleten een goede coördinatie
(lichaamscontrole, evenwicht, snelheid van
beweging) zouden moeten bezitten. In
diezelfde lijn kan men argumenteren dat een
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goede
coördinatie
ook
voor
een
volleybalspeelster een belangrijke eigenschap
moet zijn omwille van de snelheid van het
volleybalspel (de snelheid van een aanval kan
tot wel 100km/u oplopen) en de beperking
van het aantal balcontacten (meestal 3).
CONCLUSIE
De resultaten uit dit onderzoek toonden aan
dat motorische coördinatie één van de
bepalende factoren is voor het toekomstig
succes
binnen
het
vrouwenvolleybal.
Daarenboven ondersteunt deze studie de idee
dat motorische coördinatie een belangrijke
indicator zou kunnen zijn van de
progressiemogelijkheden
binnen
vaardigheidsgeoriënteerde sporten zoals
volleybal. Daarom is het belangrijk dat
talentidentificatieprogramma’s
in
het
vrouwenvolleybal een test voor algemene
motorische coördinatie opnemen in hun
screening.
De sterkte van deze studie was ongetwijfeld
haar retrospectieve analyse en het feit dat alle
speelsters hetzelfde talentontwikkelingsprogramma van hoog niveau hebben
doorlopen. De relatief kleine proefgroep geldt
als een beperking hoewel een selectief publiek
eigen is aan de topsport. Toekomstig
onderzoek zou een dergelijke aanpak
(retrospectief onderzoek op basis van het
huidige competitieniveau) ook in andere
sporttakken moeten kunnen hanteren om nog
meer ondersteuning te leveren van het belang
van het opnemen van een niet sportspecifieke
test voor motorische coördinatie in
testbatterijen voor talentidentificatie.
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