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ABSTRACT 

Dit onderzoek kadert in een longitudinale opvolging van leerlingen aan de topsportschool 
volleybal. Het doel van deze studie was om na te gaan hoe het bewegingspatroon van junior 
elite volleybalspelers verschilt van dit van elite speler uit de hoogste competitie. Deze 
verschillen kunnen ons een eerste ruw idee geven van hoe het bewegingspatroon gaat 
veranderen. Hiervoor maken we gebruik van Statistical Parametric Mapping, waardoor we 
het totale bewegingsverloop kunnen bestuderen. 
Er werden geen verschillen gevonden in de oriëntatie van pelvis en romp, maar wel veel 
verschillen in de snelheden van pelvis en romp en in de oriëntatie en snelheden van 
schouder en elleboog. Ook werden voor sommige variabelen interactie-effecten gevonden 
met geslacht, wat suggereert dat de evolutie van het bewegingspatroon anders zal verlopen 
voor de vrouwelijke volleybalspelers. 
Een tweede benadering die we in deze studie gebruiken, is deze van de dynamische 
systeemtheorie. In deze benadering wordt bewegingsvariabiliteit bestudeerd. In deze studie 
kunnen we aantonen dat deze variabiliteit de zogenaamde U-hypothese volgt, waarbij 
bewegingsvariabiliteit opnieuw stijgt bij de hoogste niveaus van expertise. Deze relatie 
bevestigt dat variabiliteit niet iets is dat coaches moeten proberen vermijden, maar dat dit 
kan gebruikt worden om atleten een optimale bewegingsuitvoering te laten ontdekken.    
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INLEIDING 

Dit onderzoek kadert in een longitudinaal project 

waarbij we willen onderzoeken hoe het 

bewegingspatroon van jonge elite volleybalspelers 

verandert doorheen hun ontwikkeling naar de top. We 

werken hiervoor samen met de Topsportschool 

Volleybal om te kijken hoe het bewegingspatroon 

verandert doorheen de vier jaren dat de leerlingen aan 

de school worden voorbereid op een professionele 

volleybalcarrière. Informatie over hoe het 

bewegingspatroon evolueert doorheen de groei kan 

belangrijke informatie opleveren voor het samenstellen 

van leeftijdspecifieke trainingsprogramma’s. In dit 

artikel bespreken we de resultaten van de eerste 

metingen, samen met resultaten van metingen bij 

volleybalspelers uit de hoogste Belgische competitie 

(Liga A). Het contrast tussen deze twee groepen kan 

ons al een eerste idee geven welke verwachtingen we 

mogen stellen over de evolutie van het 

bewegingspatroon. Als model hebben we in deze 

studie de aanvalsbeweging (smash) genomen. 

Uiteraard is de sport veel complexer dan enkel deze 

specifieke beweging, maar gezien de intensieve 

dataverwerking en het tactisch belang van deze 

beweging hebben we deze keuze gemaakt. We 

benaderen de bewegingsanalyse vanuit twee 

invalshoeken. Enerzijds vanuit een klassieke 

statistische benadering waarbij we de verschillende 

componenten van de beweging apart analyseren en 

anderzijds vanuit het standpunt van de dynamische 

systeemtheorie. Deze tweede benadering geeft ons 

meer informatie over het belang van 

bewegingsvariabiliteit, iets wat in de praktijk al te vaak 

als ‘ruis’ wordt beschouwd. Deze variabiliteit is eerder 

gestructureerd en belangrijk voor de ontwikkeling van 

atleten naar een hoger niveau. Deze variabiliteit 

verdient daarom een studie op zich en kan nieuwe 

inzichten opleveren.  

METHODE 

Proefpersonen. De eerste groep proefpersonen zijn de 

leerlingen van de Topsportschool Volleybal (8 jongens 

en 11 meisjes). Verder werden 10 vrouwen uit een Liga 

A-team gerekruteerd (Richa Michelbeke) en 8 mannen 

(Noliko Maaseik). De metingen gebeurden altijd in de 

sporthal waar de teams hun normale training houden. 

Alle deelnemers en ouders werden geïnformeerd en 

tekenden een geïnformeerd toestemmingsformulier.  

Procedure. Na een algemene en volleybalspecifieke 

opwarming werden er 34 retro-reflectieve markers op 

de proefpersonen aangebracht op anatomische 

merkpunten. De proefpersonen werden gevraagd om 

zo hard mogelijk een aanvalsbeweging uit te voeren 

naar een 3x3m target achteraan het veld (positie 6). Ze 

moesten 12 correcte uitvoeringen doen (de meesten 

hadden 13 pogingen nodig, het maximum aantal 

pogingen was 15). De bal werd opgegooid door een 

vaste setter (ex-professionele speler) die de bal steeds 

nauwkeurig op dezelfde positie kon aangeven 

(maximale variabiliteit op de locatie van impact was 

2.21%, 4.41% en 3.87% in de anteroposteriore, links-

rechts en verticale richting).  

Data collectie en verwerking. De metingen werden 

uitgevoerd met een 6-camera VICON systeem aan een 

frequentie van 250 Hz. De 3D locaties van de markers 

werden gebruikt om de segment- en gewrichtshoeken 

te berekenen van de pelvis, romp, schouder en 

elleboog. Van deze hoeken werden ook de snelheden 

berekend. Alle variabelen werden berekend over een 

interval van 400 ms voor tot 80 ms na bal impact. Op 

het moment van balimpact werd de lineaire 

impactsnelheid van de hand geregistreerd. Deze 

tijdsreeksen werden gebruikt voor de verdere analyses.   
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Data analyse. De eerste analyse maakt gebruik van 

Statistical Parametric Mapping (SPM, Pataky et al. 

2013). Hierbij werden er eerst 3 MANOVA’s uitgevoerd 

op de tijdsreeksen van (1) de oriëntatiehoeken van 

pelvis en romp, (2) de rotatiesnelheden van pelvis en 

romp en (3) de oriëntatiehoeken en snelheden van 

schouder en elleboog. Indien de MANOVA’s een 

significant effect vertoonden, werden er post-hoc 2-way 

ANOVA’s uitgevoerd op elke component apart. Hierbij 

kunnen we de verschillen analyseren tussen de 

leerlingen van de Topsportschool en de Liga A spelers, 

de verschillen tussen de mannen en vrouwen en 

eventuele interactie-effecten tussen expertise en 

geslacht. De tweede analyse gebeurt niet op 

groepsniveau, maar op individueel niveau. Met de 

tijdsreeksen van alle 20 variabelen van alle trials werd 

er een zogenaamd coördinatie landschap geconstrueerd 

via een neuraal netwerk (Self-Organizing Maps, 

Kohonen 2001). De trajecten op dit landschap geven het 

hoog-dimensionaal bewegingspatroon weer op een 2D 

map. Hierop kan dan een maat berekend worden die 

de mate van coördinatievariabiliteit weergeeft (Lamb et 

al. 2014). Alle analyses gebeurden in Matlab R2015a 

met de open-source toolbox spm-1d (α = 0.05) 

(http://www.spm1d.org/) en SOM-Toolbox (Vesanto 

et al. 2005, http://www.cis.hut.fi/somtoolbox/).  

 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

In Tabel 1 vindt u de gemiddelde (± SD) 

impactsnelheden van de slaghand terug. Daaronder 

staan de resultaten van de 2-way ANOVA op deze 

data. Hieruit blijkt dat er geen interactie is tussen 

expertise en geslacht. Mannen slagen gemiddeld harder 

dan vrouwen en de spelers uit Liga A halen hogere 

impactsnelheden dan de leerlingen van de 

Topsportschool.  

 

Tabel 1: Impactsnelheden van de slaghand en resultaten van de ANOVA. 

Liga A mannen  16,272 ± 1,234 
12,404 ± 1,832 
13,987 ± 0,572   
11,157 ± 1,012 

Liga A vrouwen 
TSS jongens 
TSS meisjes 

2-way ANOVA  

 F p-
waarde 

Effect size 
(partial η²) 

Power (1-β) 

geslacht 17,489 < 0,001 0,346 0,982 
expertise 62,905 < 0,001 0,656 0,999 
interactie 1,514 0,227 0,044 0,223 

 

In Figuur 1 ziet u de resultaten van de twee 

MANOVA’s die een significant resultaat opleverden 

(de verticale lijn op t = 100 is het moment van bal 

impact). Pelvis- en rompsnelheden toonden 

verschillende significante clusters in de voorbereidings-

, wapenings- en acceleratiefase. De oriëntatie en 

snelheden van schouder en elleboog vertoonden 

significante verschillen in de acceleratie- en doorzwaai 

fase. Geen verschillen werden gedetecteerd in de 

oriëntatiehoeken van pelvis en romp.   

 

 
Figuur 1: MANOVA’s van pelvis- en romp snelheden (links) en schouder en 
elleboog oriëntatie en snelheden (rechts). 

 

Dit suggereert dat de oriëntatie van pelvis en romp een 

invariante set is van het bewegingspatroon dat niet 

evolueert doorheen de jaren. De bevestiging van deze 

uitspraak zal uiteraard moeten wachten op de analyse 

van de longitudinale data. In dit artikel zullen we ons 

verder enkel focussen op de variabelen van de 

schouder en elleboog. Voor meer interesse in de 

verschillen in de pelvis- en rompsnelheden en de 

verbanden tussen beide groepen variabelen: zie 

contactinformatie.  

Op de volgende pagina staan de zes van de acht 

variabelen van schouder en elleboog die een significant 

verschil vertoonden. Interessant is dat vijf van de zes 

variabelen een interactie-effect vertoonden tussen 

geslacht en expertise. Voor de significante variabelen 

van pelvis en romp werden daarentegen geen 

interactie-effecten gevonden. Voor deze variabelen 

werd dan een post-hoc t-test uitgevoerd voor beide 

geslachten apart. De rode kleur stelt de spelers uit Liga 

A voor en blauw zijn de leerlingen van de 

Topsportschool.  
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Figuur 2: 2-way ANOVA elleboog hoek.  

 
Figuur 3: Post-hoc t-testen ellebooghoeksnelheid  

 
Figuur 4: Post-hoc t-testen schouder endo/exorotatie 

 

 
Figuur 5: Post-hoc t-testen schouder rotatiehoeksnelheid 

 
Figuur 6: Post-hoc t-testen schouder horizontale ab/adductie 

 
Figuur 7: Post-hoc t-testen horizontale ab/adductie snelheid 
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De waargenomen verschillen in de 3D beweging van de 

slag-arm, geven de verschillende strategieën weer om 

de arm te wapenen en maximaal te versnellen richting 

balimpact. We zullen ons hier beperken tot de 

beschrijving in de verschillende fases van de beweging 

(voorbereiding, wapening, versnelling, doorzwaai), 

maar de waargenomen verschillen zijn berekend tot op 

4 ms nauwkeurig in het bewegingsverloop. We kunnen 

zien dat de Liga A-spelers (mannen en vrouwen) 

vroeger de elleboog extensie inzetten en dat ze de bal 

raken met een meer gestrekte elleboog (Figuur 2). Een 

meer gestrekte elleboog veroorzaakt minder stress op 

het schoudergewricht wanneer de schouder endorotatie 

wordt gestart. Dit komt doordat elleboog extensie het 

inertiemoment sterk zal doen dalen (Hong et al. 2001). 

Diezelfde strategie werd eerder ook al waargenomen in 

verschillende soorten handbal worpen (Wagner et al. 

2012, Serrien et al. 2015). De significant hogere elleboog 

extensie snelheid waargenomen bij de Liga A 

mannelijke spelers (Figuur 3) illustreert het belang 

hiervan voor een hoge impact snelheid. Een andere 

interessante observatie is de elleboog flexie snelheid na 

bal impact bij deze groep. Junior elite spelers en 

vrouwelijke top level spelers remmen de elleboog 

rotatie bijna volledig af en houden deze in de 

eindpositie terwijl de mannelijke top level spelers deze 

snel proberen terug te brengen naar een positie waarop 

ze sneller klaar zijn voor het vervolg van het spel. 

Tactisch is dit een groot voordeel natuurlijk. In de 

beweging voor dit onderzoek is dit minder belangrijk, 

maar het illustreert wel de tactische reflexen die de Liga 

A mannelijke spelers hebben aangeleerd. Bij alle 

volgende variabelen is het opvallend dat de verschillen 

zich enkel situeerden tussen de mannelijke spelers 

(Figuur 4-7). Of dit suggereert dat het 

bewegingspatroon van de slag-arm van de vrouwelijke 

speelsters weinig tot geen evolutie vertoont, zal moeten 

wachten tot de data van het volledig project klaar zijn. 

Figuur 4 toont aan dat de schouder rotatiehoeken bij de 

Liga A spelers steeds hoger zijn dan die van de jongens 

van de topsportschool, behalve op het tijdstip van 

maximale exorotatie. Het is al vaak gesuggereerd dat 

maximale schouder exorotatie een belangrijke variabele 

is om een hoge balsnelheid te genereren (Wagner 2012, 

van den Tillaar & Ettema 2004). Deze analyse met SPM 

geeft echter een nieuw beeld en suggereert eerder het 

belang van een tijd-geïntegreerde wapening via 

schouder exorotatie waardoor de elastische energie in 

de rotatoren-manchet de arm kan doen accelereren. 

Aangezien maximale schouder exorotatie een 

belangrijke risicofactor is voor blessures (Wilk et al. 

2002), zou dit een belangrijke conclusie kunnen zijn. 

Ook de snelheid van schouder endorotatie (Figuur 5) 

vertoonde een verschil tussen de mannelijke spelers 

van verschillend niveau. Coleman et al. (1993) toonde 

een correlatie aan tussen deze variabele en balsnelheid, 

hier vonden we dat de Liga A spelers een significant 

hogere snelheid vertoonden in de late acceleratiefase en 

doorzwaaifase. De laatste component van de wapening 

en acceleratie die verschillen vertoonde is de 

horizontale ab/adductie van de schouder (Figuur 6). 

De horizontale adductie was significant groter voor de 

Liga A spelers rond het tijdstip van impact. De totale 

bewegingsuitslag in deze richting was hierdoor groter, 

waardoor de arm over een groter pad kon worden 

versneld. Het patroon van horizontale adductie 

snelheid – freeze – horizontale adductie snelheid dat 

we zien in Figuur 7, creëert een grote horizontale 

abductie versnelling net voor balimpact. Dit zal er voor 

zorgen dat de voorarm begint de roteren door middel 

van inertie. Deze inertiale stuwing (in plaats van een 

actieve extensie) is blijkbaar een effectief mechanisme 

dat typisch is voor een hoog niveau van expertise.  

SPM-1D geeft ons een groot voordeel tegenover 0D 

statistiek waardoor we verschillen kunnen detecteren 

over het gehele bewegingsverloop. Ondanks de enorme 

voordelen, SPM blijft nog steeds een uitbreiding van 

het algemeen lineair model en dus blijven de analyses 

gesitueerd in een deterministisch model (Chow et al. 

2005). Uitmiddelen binnen en tussen proefpersonen 

wist veel belangrijke informatie uit en de variantie 

wordt nog steeds als ruis beschouwd. Onderzoek heeft 

echter getoond dat deze variantie belangrijk is voor een 

normale ontwikkeling van de motorische capaciteiten 

en verdient een studie op zich (Kelso 1995, Preatoni et 

al. 2013). Vandaar dat we in de tweede analyse een 

individuele benadering gebruiken die de niet-lineariteit 

van menselijke beweging ten volle gebruikt en kan 

herkennen. De output van deze individuele analyses 

naar coördinatievariabiliteit kunnen we dan opnieuw 

groeperen om de relatie met prestatie-bepalende 

factoren te bestuderen. In de literatuur zijn er twee 

hypothesen beschreven rond de evolutie van 

coördinatievariabiliteit als het niveau van expertise 

stijgt: de continue (lineaire) daling van variabiliteit 

(Newell et al. 1993) en de U-hypothese (Wilson et al. 

2008) waarbij de variabiliteit eerst daalt en later terug 

stijgt als personen een expertenniveau bereiken 
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(zogenaamde functionele variabiliteit). Voor beide 

hypothesen zijn experimentele evidenties terug te 

vinden in de literatuur.      

In Figuur 8 ziet u een aantal voorbeelden van de output 

van de neurale netwerken. Zonder al te technische te 

worden, elk vakje op de map stelt een punt voor in een 

coördinatieruimte, samengesteld uit 20 variabelen van 

pelvis, romp, schouder en elleboog. De witte lijnen 

vertonen het verloop van de beweging doorheen deze 

coördinatieruimte. De kleuren geven aan hoe ver de 

punten uit mekaar liggen in de ruimte. 

Coördinatievariabiliteit werd bepaald door de afstand 

tussen deze lijnen te berekenen. Uit deze neurale 

netwerken kan nog veel meer info worden gehaald, 

maar in deze studie focussen we enkel op variabiliteit.  

 

Figuur 8: Voorbeelden van coördinatielandschappen (SOM U-matrix) met 
coördinatietrajecten voor Liga A (boven), Topsportschool (onder) en mannen 
(links) en vrouwen (rechts). 

Eerst hebben we een two-way ANOVA uitgevoerd op 

deze variabiliteit. Deze vertoonde geen significant 

interactie-effect tussen geslacht en expertiseniveau (F1,33 

= 2.639, p = 0.114, partieel eta² = 0.074, power = 0.351). 

Ook het hoofdeffect van expertise was niet significant 

(F1,33 = 1.120, p = 0.298, partieel eta² = 0.033, power = 

0.177). Het hoofdeffect van geslacht was wel significant 

(F1,33 = 12.247, p = 0.001, partieel eta² = 0.271, power = 

0.925). Mannen vertoonden een significant lagere 

coördinatievariabiliteit. Deze resultaten zouden dus 

suggereren dat er geen relatie is tussen expertise en 

variabiliteit. We moeten wel opmerken dat we hier een 

discrete vorm van expertise hebben gebruikt (Liga A 

vs. Topsportschool). Het verdere longitudinaal 

onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook klopt. Indien 

we echter twee andere maten nemen voor expertise, 

zien we evidenties voor de U-hypothese (Figuur 9). De 

eerste maat is de gemiddelde impactsnelheid van de 

spelers. Deze is natuurlijk belangrijk voor een hoge 

balsnelheid en dus lage reactietijd voor de receptie en 

aldus een tactische opbouw. Hier zien we dat bij de 

hoogst waargenomen impactsnelheden, de 

coördinatievariabiliteit terug stijgt na een lineaire 

neerwaartse trend. De kwadratische fit door de data 

verklaart 24% van de variantie, terwijl de lineaire trend 

slechts 16% verklaart. Een andere maat voor expertise 

is de variabiliteit op deze impactsnelheid. 

Coördinatievariabiliteit kan zeker functioneel zijn, 

maar in een taak onder vaste omstandigheden, worden 

experts verondersteld om een consistente output te 

leveren. Het motorisch systeem bezit veel overtollige 

vrijheidsgraden (Bernstein 1967, Edelman & Gally 2001) 

waardoor dezelfde output op oneindig veel manieren 

gerealiseerd kan worden. Hier zien we ook hetzelfde 

verhaal waar bij de laagste variabiliteit op 

impactsnelheid de coördinatievariabiliteit terug stijgt. 

Hier verklaart de kwadratische fit 57% van de variantie 

terwijl de lineaire fit slechts 19% kon verklaren. Deze 

data geven dus een sterkere evidentie voor de U-

hypothese dan voor een continue daling. 

 

Figuur 9: Relatie tussen coördinatie-variabiliteit en impact snelheid (boven) 
en impact snelheid variabiliteit (onder). 
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Waarom is deze coördinatievariabiliteit nu zo 

belangrijk? Coaches streven maar al te vaak naar een 

gestandaardiseerde beweging, een model-uitvoering. 

De U-hypothese stelt wel dat de variabiliteit bij lage 

expertise niet-functioneel is (Schorer et al. 2007), maar 

deze variabiliteit laat wel toe dat spelers hun 

coördinatielandschap kunnen verkennen en een voor 

hun optimale uitvoering kunnen zoeken. Het belang 

van deze variabiliteit krijgt meer en meer momentum 

in de literatuur van de toegepaste biomechanica en 

motorische controle/leren, onder meer door het succes 

van differentieel leren (Schöllhorn 2016, Wagner & 

Müller 2008). Deze leer-strategie maakt gebruik van 

stochastische resonantie tussen (geïnduceerde) 

variabiliteit en prestaties (Schöllhorn 2016). Deze 

resonanties kunnen de variabiliteit doen stijgen 

waardoor spelers hun bewegingspatroon kunnen 

aanpassen en perfectioneren. De meest extreme vorm 

waarbij een toename in variabiliteit zorgt voor een 

veranderd bewegingspatroon is in een zogenaamde 

niet-equilibrium fase-transitie (Kelso 1995). Deze 

extreme voorbeelden (bv. uitvinding van een nieuwe 

techniek zoals de Fosburry flop) komen uiteraard 

slechts weinig voor, maar op kleinere schaal kunnen 

wel bifurcaties worden waargenomen in technische 

uitvoeringen. Deze lijden dan tot een multi-stabiel 

bewegingspatroon, wat een enorm voordeel is naar 

zowel blessurepreventie (Hamill et al. 2002, Stergiou & 

Decker, 2011) als tactiek in de sport.       

 

CONCLUSIE 

Deze studie evalueerde verschillen in het 

bewegingspatroon bij een volleybal aanvalsbeweging 

tussen leerlingen van de Topsportschool Volleybal en 

spelers uit Liga A. Er werden geen verschillen 

gevonden in de oriëntatie van pelvis en romp. Vele 

verschillen werden gevonden in de rotatiesnelheden 

van de pelvis en romp en in de oriëntatie en snelheden 

van schouder en elleboog. Of deze verschillen ook echt 

suggereren hoe het bewegingspatroon van jonge elite 

volleybal spelers gaat evolueren, valt nog af te wachten. 

Een tweede analyse van deze data gaf ook meer inzicht 

in het belang van coördinatievariabiliteit en de link met 

het expertise-niveau. De longitudinale follow-up van 

deze groep spelers zal meer inzicht kunnen geven in de 

vragen die in dit onderzoek naar boven zijn gekomen.  
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