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ABSTRACT  
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Deze studie onderzocht gedurende vijf jaar de invloed van leeftijd, 
lengte, gewicht, vet massa, vetvrije massa, motor coördinatie en 
maturiteit op de ontwikkeling van de Yo-Yo IR1 in 162 elite spelers 
tussen 11 en 14 jaar. Het voornaamste resultaat was dat de 
ontwikkeling van de Yo-Yo IR1 gerelateerd is aan leeftijd (+), vet 
massa (-) en motor coördinatie (+). De biologische maturiteitsstatus 
had geen invloed op de Yo-Yo IR1 prestatie, wat de homogeniteit in 
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Inleiding 

 

Het identificeren van talentvolle sporters op 

elite niveau is geen gemakkelijke opdracht 

voor coaches en jeugdverantwoordelijken. 

Meestal gebeurt de evaluatie van spelers op 1 

bepaald moment, zonder rekening te houden 

met de evolutie of ontwikkeling van de 

sporter.  Enkel longitudinale modellen kunnen 

een oplossing bieden om zo de individuele 

progressie van de sporter in kaart te brengen. 

 

Binnen het jeugdvoetbal zijn reeds enkele 

longitudinale studies gedaan die peilden naar 

de ontwikkeling van voetbalspecifieke 

vaardigheden, herhaald kort sprint vermogen 

en functionele capaciteiten. Maar geen enkele 

studie tot nog toe heeft de longitudinale 

ontwikkeling van de intermitterende 

uithoudingscapaciteit bij jeugdvoetballers 

onderzocht. 

 

Achtergrond 

 

Onderzoeken binnen verschillende sporten 

zoals voetbal, basketbal en handbal hebben 

reeds aangetoond dat de intermitterende 

hoog-intensieve activiteit tijdens de wedstrijd 

een discriminerende factor is tussen elite en 

sub-elite spelers.  Daarnaast leidt een hogere 

aerobe fitheid ertoe dat spelers sneller 

kunnen herstellen tijdens deze 

intermitterende hoog-intensieve acties. The 

Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1 (Yo-

Yo IR1) is een sportspecifieke veldtest die een 

maximale inspanning vraagt van het aerobe 

energiesysteem via intermitterende 

uitputting. Studies hebben reeds aangetoond 

dat de Yo-Yo IR1 betrouwbaar en valide is, 

zowel bij volwassenen als bij jongere spelers. 

 

Het is reeds aangetoond dat rond de leeftijd 

van 13-14 jaar, de laat mature spelers 

systematisch worden uitgesloten naarmate de 

spelers ouder worden. Daarnaast is het zo dat 

voetballertjes hun groeispurt eerder krijgen 

(ongeveer op 13.8 jaar) vergeleken met de 

‘normale’ populatie. Dit wijst erop dat 

voetballers iets vroeger matuur zijn ten 

opzichte van de normale populatie. De 

maturiteitsstatus heeft uiteraard ook impact 

op de fysieke ontwikkeling van de spelers. 

Bijvoorbeeld, de grootste toename in 

maximale zuurstofopname is gelijklopend met 

de grootste toename in lichaamslengte 

(~groeispurt) en blijft zelfs toenemen tijdens 

de adolescentie. Daarom, als we spelers gaan 

beoordelen op hun fysieke kwaliteiten, 
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moeten we altijd de maturiteitsstatus van de 

speler in acht nemen, en lijkt een 

longitudinale opvolging van de speler 

noodzakelijk om de individuele veranderingen 

in kaart te brengen. 

 

De aerobe uithouding is eigenlijk maar 

discriminerend tussen elite en sub-/non-elite 

spelers vanaf het einde van de puberteit (15-

16 jaar). Dit heeft uiteraard gevolgen voor het 

trainingsproces. Studies hebben aangetoond 

dat aerobe training vóór de groeispurt weinig 

zin heeft. De absolute VO2max (= maat voor 

maximale zuurstofverbruik per tijdseenheid), 

uitgedrukt in liter per minuut, stijgt wel tijdens 

de kindertijd, echter de relatieve VO2max 

(uitgedrukt in ml per minuut per kilogram) 

blijft constant. Dit fenomeen is zelfs 

gelijklopend bij zowel actieve als niet-actieve 

kinderen. De stijging in absolute VO2max zou 

te maken hebben met een verbeterde 

loopeconomie, grotere spiermassa en 

paslengte. Daarenboven, studies tonen aan 

dat het zeer moeilijk is om winst te boeken op 

vlak van aerobe uithouding bij kinderen vóór 

de groeispurt en dat de prikkels voldoende 

intensief moeten zijn vooraleer de aerobe 

uithouding verbetert. Een zelfde prikkel bij 

spelers na de groeispurt zou de winst kunnen 

verdubbelen. Dit pleit voor een optimale 

trainingsperiode voor aerobe uithouding net 

na de groeispurtpiek. Sommige studies tonen 

zelfs aan dat aerobe uithouding blijft stijgen 

na de groeispurt, wat zou kunnen wijzen op 

een verbeterd zuurstofverbruik. 

Het belang van algemene, niet-sportspecifieke 

lichaamscoördinatie in het ontwikkelings- en 

selectieproces bij jonge voetballertjes is 

recent aangetoond. Een van de redenen is het 

feit dat coördinatie onafhankelijk is van de 

maturiteitsstatus waardoor de laat-mature 

spelertjes niet meer in het nadeel zijn t.o.v. de 

vroeg-mature spelers. Een speler met een 

goede lichaamscoördinatie bezit een zeker 

‘potentieel’ om verder succesvol te zijn, en dat 

maakt dat laat-mature spelers misschien 

minder worden uitgesloten op eliteniveau. 

 

Het doel van deze studie is om de 

longitudinale evolutie van de Yo-Yo IR1 in 

kaart te brengen bij elite jeugdvoetballers die 

verschillen in maturiteitsstatus tussen 11 en 

14 jaar. 

 

Onderzoek 

 

In deze studie participeerden 162 elite 

jeugdspelers van 2 Vlaamse profclubs (KAA 

Gent en SV Zulte Waregem) in een vijfjarig 

longitudinaal design. Bij de start van het 

onderzoek werden de spelers onderverdeeld 

in 4 leeftijdscategorieën (U11, N=68; U12, 

N=32; U13, N=26; U14, N=36). Het totale 

aantal testmomenten per speler varieerde 

tussen 3 en 14 testmomenten, verspreid over 

vijf jaar tussen 2007 en 2012. Een totaal van 

850 observaties was beschikbaar voor verdere 

analyses. 
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De chronologische leeftijd werd op het 

moment van testafname bepaald. Een 

schatting van de maturiteitsstatus werd 

berekend a.d.h.v. de formule van Mirwald 

(2002) op basis van antropometrische 

gegevens (lengte, zithoogte, beenlengte, 

gewicht). Deze methode schat het aantal jaren 

voor of na de groeispurtpiek, om op die 

manier de leeftijd te berekenen waarop de 

speler zijn grootste toename in lengte kent 

(=’age at peak height velocity’; APHV). Hoe 

lager de APHV, hoe eerder de speler zijn 

piekgroei kent en hoe ‘meer vroeger matuur’. 

Deze formule is het meest accuraat tussen 10 

en 17 jaar. 

 

Bij de start van de studie werden per 

leeftijdscategorie drie groepen gemaakt op 

basis van APHV: spelers waarbij de APHV 

onder percentiel 33 (P33) lag, werden 

bestempeld als ‘vroeger matuur’, spelers met 

een APHV tussen P33 en P66 als ‘gemiddeld 

matuur’, en met een APHV hoger dan P66 als 

‘later matuur’. 

 

De volgende antropometrische gegevens 

werden verzameld: lichaamslengte, zithoogte, 

gewicht en vetpercentage. De beenlengte, 

vet- en vetvrije massa werden achteraf 

berekend. Alle meting werden op een 

gestandaardiseerde manier verzameld om een 

goede betrouwbaarheid te verzekeren.  

 

Drie tests (van de vier) van de KTK-testbatterij 

(Körperkoordination Test für Kinder) werden 

afgenomen als maat voor ‘motor coördinatie’: 

verplaatsen van plankjes, zijwaarts springen 

over een balkje en achterwaarts balanceren. 

De vierde test (hoogtesprongen op 1 been) 

werd niet afgenomen wegens te groot risico 

op blessures en het feit dat deze test te 

tijdrovend is. 

 

De Yo-Yo IR1 werd uitgevoerd volgens de 

richtlijnen van Bangsbo (1994). Er werd de 

spelers gevraagd om tenminste 48u vóór 

aanvang van de tests geen zware fysieke 

inspanningen of trainingen meer af te werken. 

De Yo-Yo IR1 werd gelopen op een tartan 

ondergrond (indoor) met goede 

loopschoenen. 

 

Multi-level regressie analyses werden 

uitgevoerd met het software programma 

MLwiN. De invloed van zowel 

antropometrische kenmerken, maturiteit als 

motor coördinatie op de longitudinale 

ontwikkeling van de Yo-Yo IR1 prestatie werd 

verder onderzocht, zowel intra- (level 1) als 

interindividueel (level 2). Daarnaast werden 

de antropometrische kenmerken, maturiteit 

en motor coördinatie vergeleken over de 

maturiteitsgroepen voor aanvang van de 

longitudinale analyses. 
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Resultaten 

 

Tabel I toont de leeftijd, APHV, 

antropometrie, motor coördinatie parameters 

en Yo-Yo IR1 prestatie voor de vier 

leeftijdsgroepen. Over het algemeen gaan de 

spelers vooruit met toenemende leeftijd op 

alle parameters. 

 

Tussen de meest vroege en meest late mature 

spelers waren er enkel significant verschillen 

voor de antropometrische kenmerken en 

achterwaarts balanceren. Wat betreft 

verplaatsen van plankjes, zijwaarts springen 

over een balkje en de Yo-Yo IR1 prestatie 

vonden we geen verschillen (Tabel II). 

 

De multi-level regressie analyse toonde aan 

dat leeftijd, lengte, vetmassa en achterwaarts 

balanceren een significante invloed had op de 

longitudinale ontwikkeling van de Yo-Yo IR1. 

Volgend model kon worden afgeleid uit de 

analyses: Yo-Yo IR1 = -3639.76 + (369.86 x 

leeftijd) + (21.38 x leeftijd2) + (9.12 x lengte) – 

(29.04 x vetmassa) + (0.06 x achterwaarts 

balanceren). Maturiteit had een te 

verwaarlozen effect op de Yo-Yo IR1 prestatie. 

Uit dit model kan afgeleid worden dat 1 cm 

groei in lengte overeenkomt met een stijging 

van 9.12 m op de Yo-Yo IR1.  

 

 

 

 

Discussie 

 

Het doel van deze studie was om de 

longitudinale evolutie van de YYIR1 in kaart te 

brengen bij elite jeugdvoetballers tussen 11 en 

14 jaar voor aanvang van de studie. Uit de 

resultaten bleek dat de chronologische leeftijd 

(en zijn kwadraat), lengte, vetmassa en 

lichaamscoördinatie een significante invloed 

op deze evolutie hebben. Opmerkelijk is dat 

de maturiteitsstatus geen effect heeft op de 

ontwikkeling van de aerobe uithouding. Dit is 

trouwens de eerste studie die het belang van 

coördinatie in de ontwikkeling van de aerobe 

uithouding accentueert. 

 

Uit de analyses bleek dat de ontwikkeling van 

de aerobe uithouding voor spelers met een 

verschillende maturiteitsstatus gelijkaardig 

was. Een mogelijke reden hiervoor ligt in de 

methodologische aanpak in de indeling van de 

drie maturiteitsgroepen. De groepen werden 

gemaakt op basis van tertielen (P33 en P66). 

Dit is een eerder arbitrair concept en niet 

algemeen aanvaard in de literatuur. Te meer, 

jeugdvoetballers op het hoogste niveau zijn 

eerder vroeger matuur ten opzichte van de 

normale populatie. De huidige gemiddelde 

lengte en gewicht schommelen rond 

percentiel 75 binnen de normale populatie. 

 

Daarnaast moet men zeer voorzichtig zijn met 

het gebruik van de APHV-methode om 

jongeren als vroeg, gemiddeld of laat matuur 

te gaan bestempelen. Recent longitudinaal 
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onderzoek toonde aan dat de geschatte APHV 

de werkelijke APHV onderschat op jongere 

leeftijden en overschat op oudere leeftijden. 

Tussen de leeftijd van 13-15 jaar was de 

geschatte en werkelijke APHV redelijk stabiel. 

De data die gebruikt werden om de APHV-

methode te ontwikkelen, kwamen van drie 

longitudinale studies in Canada en België, en 

veel onderzoekers die de APHV-methode 

gebruiken lijken de grootte van de 

standaardfout te negeren. Dit is een limitatie 

van de huidige studie en verdere studies in dit 

domein dienen daar zeker rekening mee te 

houden. 

 

De maturiteitsstatus van de spelers was dus 

geen longitudinale voorspeller van de aerobe 

uithouding bij elite jeugdvoetballers. Het is 

mogelijk dat de criteria voor de huidige 

selectie van voetballers (minstens 3 

testmomenten) nefast was voor drop-out van 

spelers die misschien laat matuur waren, en 

op die manier werd een homogene groep van 

vroeg tot gemiddeld mature voetballers 

gevormd. Bijvoorbeeld, een studie met 

Portugese voetballers onderzocht de 

maturiteitsstatus tussen 11 en 16 jaar. Het 

percentage vroeg en laat mature spelers bij de 

U11-U12 spelers was gelijk, terwijl bij de 

groepen U13-U14 en U15-U16 een hoger 

percentage aan vroeg mature spelers in 

vergelijk met laat mature spelers 

gerapporteerd werd. 

 

Nochtans is het aangetoond dat de laat 

mature spelers niet noodzakelijk minder 

presteren ten opzichte van vroeg mature 

spelers. Alleen krijgen ze soms de kans niet 

om zich te bewijzen omdat coaches zich 

baseren op de huidige prestatie in plaats van 

te denken aan het potentieel van de laat 

mature speler. Zo bleek eerder dat de YYIR1 

niet beïnvloed is door de maturiteitsstatus van 

een speler, en dat bijvoorbeeld de 

loopeconomie tussen vroeg en laat mature 

spelers niet verschillend is. 

 

Een interessante bevinding was dat 

motorische coördinatie belangrijk is in de 

longitudinale ontwikkeling van de aerobe 

uithouding. Eerder onderzoek toonde reeds 

aan dat niet-sportspecifieke coördinatie een 

rol kan spelen in het identificatie- en 

selectieproces binnen Belgische 

jeugdinternationals. Daarnaast toonde een vijf 

jaar durend onderzoek bij kinderen met een 

hoge en lage motor competentie aan dat de 

verschillen in aerobe uithouding tussen deze 

beide groepen groter werden naarmate de tijd 

vorderde. Dit demonstreert duidelijk het 

belang om (niet-sportspecifieke) motor 

coördinatie binnen talentidentificatie en 

selectieprocessen aan te wenden. 
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Conclusie 

 

Uit deze studie bleek dat de ontwikkeling van 

de aerobe uithouding gerelateerd is aan de 

chronologische leeftijd en antropometrische 

kenmerken, en benadrukte het belang van 

motor coördinatie. Daardoor is het 

aangewezen om motor coördinatie op te 

nemen in talentontwikkelingsprogramma’s, 

zeker in de jaren rond de groeispurt (‘peak 

height velocity’). Daarnaast is het opmerkelijk 

dat de maturiteitsstatus geen impact had op 

de ontwikkeling van de aerobe uithouding, en 

dat dit de homogeniteit in biologische 

maturiteit binnen de huidige populatie 

aantoont. Het feit dat de YYIR1 onafhankelijk 

is van de maturiteitsstatus van de speler pleit 

net voor de bescherming van meer laat 

mature spelers, die eerder beoordeeld 

moeten worden in functie van hun potentieel.  
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Tabel I. Gemiddelde baseline scores ± SD voor leeftijd, APHV, antropometrie, motor coördinatie en 
voetbal-specifieke uithouding 

 Units n 11 jaar n 12 jaar n 13 jaar n 14 jaar 

Leeftijd y 68 11.2 ± 0.4 32 12.3 ± 0.3 26 13.2 ± 0.3 36 14.3 ± 0.3 
APHV y 68 13.5 ± 0.4 32 13.9 ± 0.5 26 14.0 ± 0.7 36 13.8 ± 0.8 
    Vroeg (<P33) n  34  16  13  18 
    Laat (P66<) n  34  16  13  18 
Lengte cm 68 145.9 ± 6.4 32 152.5 ± 6.3 26 158.6 ± 8.0 36 166.9 ± 9.0 
Gewicht kg 68 35.5 ± 4.7 32 41.1 ± 6.2 26 45.4 ± 10.2 36 54.5 ± 10.3 
Vet percentage % 68 12.8 ± 3.0 32 13.2 ± 3.0 26 11.2 ± 3.7 36 11.6 ± 3.2 
Vet massa kg 68 4.6 ± 1.5 32 5.5 ± 1.9 26 5.3 ± 3.4 36 6.6 ± 2.8 
Vet-vrije massa kg 68 30.9 ± 3.7 32 35.6 ± 4.9 26 40.1 ± 7.4 36 47.9 ± 7.9 
Achterwaarts balanceren n 28 59 ± 9 11 60 ± 12 6 55 ± 9 9 59 ± 7 
Verplaatsen plankjes n 28 60 ± 7 11 59 ± 6 6 61 ± 6 9 64 ± 4 
Zijwaarts springen n 28 95 ± 11 11 93 ± 9 6 94 ± 8 9 102 ± 5 
Yo-Yo IR1 m 68 1024 ± 352 32 978 ± 417 26 1317 ± 343 36 1549 ± 365 

 
Tabel II. ANCOVA tussen laat en vroeg maturen voor APHV, antropometrie, motor coördinatie, 
en voetbal-specifieke uithouding. 

Variabele n Laat maturen n Vroeg maturen F Effect Size 

APHV 81 14.3 ± 0.4 81 13.3 ± 0.3 394.0§ 2.8 
Lengte 81 148.5 ± 8.1 81 159.3 ± 11.1 281.4§ 1.1 
Gewicht 81 36.8 ± 6.5 81 48.0 ± 10.8 261.3§ 1.3 
Vet percentage 81 11.0 ± 2.3 81 13.7 ± 3.5 31.2§ 0.9 
Vet massa 81 4.1 ± 1.1 81 6.6 ± 2.6 82.7§ 1.3 
Vet-vrije massa 81 32.8 ± 5.9 81 41.4 ± 9.0 288.7§ 1.1 
Achterwaarts balanceren 23 63 ± 7 31 56 ± 10 8.2Ɨ 0.6 
Verplaatsen plankjes 23 61 ± 6 31 60 ± 6 0.4 0.1 
Zijwaarts springen 23 97 ± 9 31 94 ± 10 0.6 0.2 
Yo-Yo IR1 81 1178 ± 422 81 1179 ± 439 0.2 0.0 
§
 significant op 0.001 level;  

Ɨ
 significant op 0.01 level 

 
 


