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VOORWOORD 

Als we terugblikken op het thesisjaar, kunnen we besluiten dat het ons een gevoel van 

voldoening geeft. Dit houdt zeker niet in dat alles altijd perfect verlopen is, maar al doende 

leert men en belangrijker nog, uit fouten leer je het meeste.  

Het begin verliep al zeer moeizaam doordat we besloten hadden onze thesis op Erasmus te 

schrijven. Deze uitdaging werd op het laatste moment echter afgeblazen. Daar stonden we 

dan; teleurgesteld, zonder thesisonderwerp en dat terwijl iedereen vol enthousiasme over zijn 

onderwerp vertelde. Uiteraard bleven we niet bij de pakken zitten en besloten we langs te 

gaan bij Prof. J. Bourgois. Al gauw werd het ons duidelijk dat Prof. J. Bourgois zijn passie 

voor het zeilen met betrekking tot de inspanningfysiologie niet onder stoelen of banken kan 

steken. Dit enthousiasme trok ons over de streep, en we beslisten voor deze thesis te gaan.  

De zomer werd ingezet met een stapeltje Engelse teksten onder onze neus. De start van onze 

thesis was een feit en sindsdien zijn we niet meer gestopt. De literatuurstudie was tijdig klaar, 

de onderzoekstesten verliepen zonder grote problemen, en een euforisch gevoel nam de 

bovenhand. Maar daarna volgde de verwerking van de resultaten... In de 

inspanningsfysiologie is niet alles eenduidig. Dit feit hebben we meermaals ondervonden 

tijdens de verwerking van onze resultaten waardoor de stressfactor hoog opliep. In deze fase 

beseften we dat je net zoals in het zeilen af en toe eens moet kapseizen vooraleer je de finish 

bereikt.  

 

Uiteindelijk is onze thesis toch op tijd klaar geraakt en daarom willen we nog enkele mensen 

bedanken.  

Allereerst willen we onze promotor, Prof. J. Bourgois bedanken, niet alleen voor de overgave 

van zijn enthousiasme en passie voor het zeilen, maar ook voor zijn duidelijke uitleg in de 

eerste fase en zijn kritische bemerkingen in de laatste fase van de thesis.  

Vervolgens ook een woordje van dank voor Dr. J Boone die ons het hele jaar door met raad 

en daad bijstond. Bedankt voor het nalezen van onze tekst, de kritische bemerkingen en de 

duidelijke uitleg.  

Ook Ms. Margot Callewaert verdient een pluim voor haar onvoorwaardelijke inzet. Ze 

ondersteunde ons bij de testen, hielp ons bij het zoeken van teksten en stond dag en nacht 

paraat om ons zo goed mogelijk te begeleiden. Naast Ms. Margot Callewaert willen we ook 



 

III 

 

Ms. Bert Celie nog vermelden. Hoewel het niet zijn taak was ons te begeleiden, konden we 

altijd op hem rekenen. Bovendien slaagde hij erin om ook wanneer we het even moeilijk 

hadden een glimlach op ons gezicht te toveren.  

Daarnaast willen we ook alle proefpersonen bedanken voor het opofferen van verschillende 

middagen en hun inzet tijdens de verschillende testen.  

 

Tot slot willen we nog onze familie bedanken. Niet alleen voor het veelvuldig nalezen van de 

scriptie, maar ook om ons de kans te geven te studeren en deze scriptie te schrijven. 

Zonder al deze mensen was deze thesis nooit tot stand gekomen.  
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ABSTRACT 

Het doel van deze studie was enerzijds om het fysiologische profiel en de prestatiebepalende 

factoren bij optimistzeilers te bepalen, anderzijds nagaan of de beperkte spierdoorbloeding 

aan de basis lag van de optredende spiervermoeidheid tijdens zeilen.  

Zestien mannelijke optimistzeilers werden onderworpen aan antropometrische metingen, 

krachtmetingen en een inspanningstest. Van deze zestien proefpersonen voerden twaalf 

personen een test uit waarbij het uithangen werd gesimuleerd. Deze test bestond uit 12 keer 

90s statisch contraheren aan 35% MVC (i.e uithangen) met daartussen telkens 7s recuperatie 

(i.e overstag gaan). Tijdens dit protocol werd de spierdoorbloeding gemeten met behulp van 

de NIRS.  

Optimistzeilers hebben een slanke lichaamsbouw (waarde ectomorfie = 4,3 ± 0,9) ten 

opzichte van leeftijdsgenoten die niet zeilen (waarde ectomorfie = 3,69 ± 1,23). Bovendien 

zijn ze ook gespierder (waarde mesomorfie = 3,85 ± 0,86) dan niet-zeilers. De kracht 

geproduceerd door de M Quadriceps tijdens statische contractie (139,97 Nm ± 36,1) is relatief 

hoog, met als gevolg dat de ratio Hamstrings op M Quadriceps te laag is (44.3% ± 7.9). De 

VO2max (56,9 ± 3,3 ml/min/Kg) was vergelijkbaar ten opzichte van leeftijdsgenoten die een 

andere sport uitoefenden.  

Onze resultaten toonden dat lichaamsgewicht en –lengte correleerden met het klassement 

(respectievelijk r=-0,790 en r=-0,790 beiden p<0,01). Er was eveneens een significante 

correlatie tussen zowel isometrisch, concentrisch en eccentrische kracht geproduceerd door de 

M Quadriceps met klassement (respectievelijk -0,754, -0,633 en -0,674 allen p<0,01). De 

VO2max had geen significante invloed op de prestatie (r=0,219 en p<0,05).  

 

Uit de resultaten van de NIRS ten slotte bleek dat bij statische contracties van 35% MVC de 

doorbloeding gedeeltelijk wordt verhinderd. De doorbloeding wordt echter op geen enkel 

moment volledig afgesloten, waardoor de spier altijd wordt voorzien van voldoende O2. 

Zeilers kunnen dus gedurende de volledige wedstrijd beroep doen op het aerobe 

energiesysteem. Onze hypothese dat de beperkte zuurstofaanvoer als gevolg van de stijging in 

intramusculaire druk aan de basis zou liggen van spiervermoeidheid blijkt dus niet te kloppen.  
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1 LITERATUURSTUDIE 

 

1.1 SITUERING 

De voorbije Olympische Spelen zijn voor België op zijn minst bedroevend te noemen. 

Hoewel België in verschillende disciplines, zoals het wielrennen, de ruitersport, het judo en 

het zeilen goed vertegenwoordigd was, werd in geen van deze disciplines een medaille 

gehaald. Aangezien alles begint met een goede basis, is het van groot belang de kwaliteit van 

de begeleiding te verbeteren.  

Recentelijk is er in België het begeleidingsproject “Olympic Dinghy Sailing 2009-2012” 

opgestart in samenwerking met de Vlaamse Yachting Federatie en de faculteit Bewegings- en 

sportwetenschappen.  

 

Figuur 1: Begeleidingsmodel (Jan Bourgois, 2000) 

In dit project richt men zich op elite jeugdzeilers en werkt men met 20 optimistzeilers, 20 

zeilers en een tiental surfers. Door deze jeugdsporters een gestructureerde en consequente 

sportwetenschappelijke begeleiding aan te bieden, kan men nieuwe kennis vergaren en zo een 

meerwaarde bieden aan coach en atleet.  

Onze scriptie, M Quadricepsoxygenatie tijdens een intermittente statische contractie, kadert 

zich in dit begeleidingsproject binnen de trainingsgerichte fysiologische begeleiding bij de 

optimistzeilers. 
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1.2 ZEILEN 

Zeilen is een werkwoord dat al eeuwen gebruikt wordt in vele culturen. Afhankelijk van het 

beschikbare materiaal en de hoge nood om afstanden af te leggen, veranderden de boten van 

vorm en werden ze geleidelijk aan efficiënter. Hun functie varieerde gaande van 

transportmiddel en visnijverheid tot oorlogsschepen. Momenteel worden zeilboten echter veel 

minder gebruikt voor deze doeleinden en is zeilen uitgegroeid tot een volwaardige sport. 

Sinds 1900 is zeilen tevens één van de disciplines op de Olympische Spelen (Spurway et al., 

2007). 

Zeilers zijn onderhevig aan het element wind en gebruiken deze externe kracht om te 

vorderen tijdens het zeilen. De wind die de zeilboot voortbeweegt, noemt men de schijnbare 

wind. Deze wind ontstaat als de resultante van de ware wind en de tegenwind (Macarthur, 

2007). Tijdens het vorderen werken naast de wind verschillende andere externe krachten in op 

de zeiler en de zeilboot (Figuur 2). Naast de windkracht is er de opwaartse stuwkracht (Hs) 

van het water, ook wel Archimedeskracht genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Schematische weergave van de externe krachten; zwaartekracht boot (Gj), waterweerstand (Hd), windkracht (AP), 

zwaartekracht zeiler (Gz) (Maïsetti et al., 2002) 
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De Archimedeskracht wordt teniet gedaan door de zwaartekracht van de boot (Gj), waardoor 

er dus nagenoeg geen op– of neerwaartse beweging plaatsvindt. Verder is er nog de 

waterweerstand (Hd). De waterweerstand die altijd in dezelfde richting als de zijwaartse 

windkracht (AP) werkt, heeft een tegengestelde zin. Deze twee krachten vormen met andere 

woorden een krachtenkoppel die een hellend moment creëren (Maïsetti et al., 2002). De 

waterweerstand blijft relatief constant in tegenstelling tot de windkracht die sterk kan 

variëren. Hoe meer wind, hoe groter de luchtweerstand, hoe groter het hellend moment. Dit 

hellend moment wordt tegengegaan door de massa van de zeiler (Gz). Wanneer het hellend 

moment toeneemt bij meer wind, zal de zeiler hierop reageren door het lichaamsgewicht 

verder buiten de boot te brengen en zo een balancerend moment te creeren (Maïsetti et al., 

2002). Deze positie waarbij de zeiler zijn voeten onder de hangbanden positioneert, met zijn 

dijen op de bootrand rust en met zijn bovenlichaam zover mogelijk buiten de boot hangt, 

wordt het uithangen of „hiken‟ genoemd. 

Door uit te hangen zorgt de zeiler voor een tegengewicht waardoor de boot niet kapseist. Een 

goede uithanghouding is dan ook van groot belang tijdens het zeilen. Onderzoekers 

suggereren dat er tijdens een wedstrijd tot 94% van de tijd kan worden uitgehangen tijdens het 

tegen de wind in zeilen (Tan et al., 2006). Naast het kapseizen beletten is er nog een andere 

reden waarom wordt uitgehangen. Door uit te hangen, is het mogelijk een optimale snelheid te 

creëren. Het is van groot belang tijdens een wedstrijd uit te hangen om de boot zo recht 

mogelijk te houden, aangezien de snelheid van een zeilboot afneemt, wanneer de boot minder 

horizontaal in het water ligt (Castagna et al., 2006; Castagna et al., 2004; Maïsetti et al., 

2002). 

Tijdens het uithangen wordt het lichaam uitgestrekt over het water. Het midden van de dijen 

bevinden zich op dat moment ter hoogte van de rand van de boot en de voeten worden 

vastgemaakt met behulp van voetbanden (Spurway et al., 2007; Vogiatzis et al., 2006; 

Vangelakoudi et al., 2006). Deze voetbanden bevinden zich op of naast de centrale lijn van de 

romp (Anonymous, 2007). De voetbanden spelen een belangrijke rol in het uithangen.  

De kracht op de voetbanden correleert sterk met het oprichtend moment (Figuur 3). Naast de 

correlatie tussen de kracht op de voetbanden en het oprichtend moment, toonde Blackburn 

(1994) in zijn studie aan dat de kracht op de voetbanden eveneens sterk correleert met de 

lengte van de voetbanden.  
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Hieruit volgt logischerwijs ook een correlatie tussen de lengte van de voetbanden en het 

oprichtend moment (r = 0, 66) (Blackburn, 1994).  

 

Figuur 3: Oprichtend moment en spanning op de voetbanden bij Laserzeilers van nationaal niveau tijdens een gesimuleerde 

zeilwedstrijd (Blackburn, 1994) 

 

Onderzoekers suggereren dat het uithangen een determinant is die de uitkomst van 

zeilwedstrijden mee bepaalt waar de fysieke factor een belangrijke rol speelt, zoals in 

wedstrijden met Lasers en Optimisten (Tan et al., 2006). Zowel de positie tijdens het 

uithangen als de duur dat deze positie kan worden aangehouden bepaalt de prestatie in 

wedstrijden (Aagaard et al., 1998; Sekulic et al., 2006). Er wordt verondersteld dat topzeilers 

in staat zijn langer maximaal uit te hangen (Tan et al., 2006). Tan et al. (2006) rapporteert in 

zijn studie significante correlaties tussen de maximale „hiking‟ prestatie met de 

wedstrijdresultaten. Blackburn en Hubingern (1995) ondersteunen deze bevinden en 

rapporteren een correlatie van 0,82 tussen de duur van het uithangen en de prestaties op 

belangrijke regatta‟s.  

Maïsetti en medewerkers (2002) deden een studie waarin de proefpersonen in drie groepen 

werden verdeeld. Een eerste groep bevatte de zeilers die regelmatig uithingen, de tweede 

groep waren eveneens zeilers, maar ditmaal zeilers die niet gewoon waren uit te hangen. De 

derde groep ten slotte waren studenten lichamelijke opvoeding die niet zeilden. De 

proefpersonen dienden op een zeilergometer een uithangtest uit te voeren aan 50% van hun 
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maximaal uithangmoment. De test ging door tot de proefpersonen volledig uitgeput waren. De 

belangrijkste bevinding was dat de uithoudingstijd voor de groep gespecialiseerd in uithangen 

45% langer was dan die van de groep die niet gespecialiseerd was in uithangen. Een andere 

studie van Boyas en medewerkers (2007) bevestigden deze bevinding. Zij vonden een 

uithoudingstijd voor de gespecialiseerde groep die 40% langer was dan voor de niet-

gespecialiseerde groep. Dit verschil in uithoudingstijd was enigszins te verwachten en komt 

overeen met de resultaten uit vorige studies. Deze bevindingen suggereren dat training neurale 

en structurele aanpassingen met zich mee brengen die het mogelijk maken voor de zeiler 

langer uit te hangen. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat er een snellere stijging is van de 

controlegroep ten opzichte van de „hikers‟ voor RMS (root mean square). Hieruit wordt 

verondersteld dat de vertraagde recrutering van nieuwe motoneruronen te danken is aan de 

vertraagde ontwikkeling van perifere vermoeidheid, wat hen in staat stelt de daling van 

productiekracht van de actieve spiervezels uit te stellen. 

Naast de verschillen in uithoudingstijd tussen de groepen is er nog een ander verschil. Zeilers 

die uithangen veranderen de verdeling van energie over de verschillende synergisten 

gedurende het uithangen, hoewel de positie van het uithangen nagenoeg onveranderd blijft. 

Aan de ene kant is er een verandering zichtbaar in de energieverdeling voor de knie-

extensoren van hetzelfde been (Rectus Femoris – Vastus Lateralis), aan de andere kant is er 

ook een verschil in verdeling gedurende het uithangen tussen dezelfde spieren in linker –en 

rechterbeen (Boyas et al., 2007) (Figuur 4).  

 

Figuur 4: veranderingen in de verhouding van genormaliseerd RMS tussen dezelfde spieren(linker zijde/ rechter zijde) 

gedurende de test voor de controlegroep en de groep „hikers‟ (Boyas et al, 2007) 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie             LITERATUURSTUDIE 

 

6 

 

Zeilers die gewoon zijn om uit te hangen bezitten de vaardigheden om de coördinatie tussen 

de verschillende spieren aan te passen. Dit is waarschijnlijk het grootste verschil tussen zeilers 

die vaak uithangen en zeilers die minder vaak uithangen.  

Het is niet nodig uit te hangen wanneer er weinig wind is, gezien de waterweerstand dan groot 

genoeg is om de luchtweerstand te compenseren (Maïsetti et al., 2002). Pas wanneer de 

windkracht stijgt tot boven de 8 knopen, wordt er uit de boot gehangen. Afhankelijk van de 

windkracht wordt de positie van het uithangen aangepast (Maïsetti et al., 2002). Bij een 

windkracht van 12 knopen, hangt de zeiler bijna volledig gestrekt uit zijn boot (Tan et al., 

2006; Sekulic et al., 2006; Legg et al., 1999). Wanneer de zeiler meer gestrekt uit de boot 

hangt, is de afstand tussen zijn lichaamszwaartepunt tot het centrum van de boot groter, 

waardoor een grotere momentsarm wordt verkregen. Een vergrootte momentsarm leidt tot een 

betere werking van de hefboom, wat ervoor zorgt dat het balancerend moment groter is, en de 

boot vlakker in het water ligt (Tan et al., 2006). Uiteraard is enkel de horizontale afstand tot 

het centrum van de boot van belang (Marshall, 2008). In een studie van Sekulic en 

medewerkers (2006) wordt het uithangen verdeeld in drie verschillende houdingen, de eerste 

positie (zittend), de tweede positie (rechtop uithangend) en de derde positie (achterwaarts 

uithangend). Onderstaande afbeelding geeft de verschillende posities weer die kunnen worden 

aangenomen tijdens het zeilen (Figuur 5).  

 

 

Figuur 5: Verschillende posities voor uithangen (Sekulic et al., 2006) 

 

In de eerste positie, ook wel de zittende positie genoemd, maakt de romp een hoek van 90°-

120° met de bovenbenen. Deze positie komt voornamelijk voor wanneer er weinig wind is. 
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De tweede positie, ofwel de rechtop uithangende positie, komt voor bij het aan de wind varen 

met een gematigde wind, of bij ruime wind varen bij sterke wind. In deze positie is de hoek 

tussen de romp en bovenbenen 120°-150°. De derde positie ten slotte, wordt ook wel de 

achterwaarts uithangende positie genoemd. In deze positie is het lichaam nagenoeg gestrekt, 

de hoek tussen de romp en de bovenbenen is 150°-180°. Deze positie is zichtbaar bij het aan 

de wind varen bij sterke wind (Sekulic et al., 2006).  

De posities beschreven door Sekulic en zijn medewerkers worden enkel in verband gebracht 

met de windkracht. Naast de windkracht spelen echter nog andere factoren mee in de 

beslissing om een bepaalde positie aan te nemen. Zowel de morfologie van de zeiler als het 

type boot waarin wordt gevaren zijn naast de windkracht bepalend voor de positie (Maïsetti et 

al., 2002). Onderzoekers suggereren dat er een significant verband (r = 0,69)  is bij 

mannelijke zeilers tussen het gewicht van de zeilers en hun resultaten (Tan et al., 2006). Er is 

eveneens een significant verband (r = 0,95 bij mannen en r = 0,99 bij vrouwen) tussen het 

gewicht van de zeilers en hun krachtmoment tijdens het maximaal uithangen. Deze correlaties 

werden berekend uit een simulatiestudie waarbij 55 Laserzeilers werden gevraagd maximaal 

(dit wil zeggen met hun lichaamszwaartepunt zo ver mogelijk van hun voeten) uit te hangen 

gedurende 3 minuten (Tan et al., 2006). De positieve correlaties zijn een logisch gevolg 

aangezien het oprichtend moment tijdens het uithangen afhankelijk is van het gewicht van de 

zeiler en zijn positie ten opzichte van het centrum van de boot (Blackburn, 1994). 

Hieruit volgt dat wanneer een zwaardere zeiler zal uithangen, de heuphoek minder groot zal 

moeten zijn om eenzelfde balancerend moment te verkrijgen als een minder zware zeiler 

(Maïsetti et al., 2002; Le Déroff & Iachkine, 2001). Bovendien zullen de enkels van lichtere 

zeilers zich meestal hoger bevinden dan de enkels van zwaardere personen, wat op zijn beurt  

ook een verandering in lichaamspositie teweeg brengt (Le Déroff & Iachkine, 2001).  

Onderzoekers stelden vast dat er tijdens het uithangen minutenlang een statische druk is in de 

knie-extensoren en in de heupflexoren met slechts enkele korte rustpauzes (Castagna et al. 

2006; Tan et al., 2006; Maïsetti et al., 2002; Sekulic et al., 2006). De belangrijkste plaats van 

discomfort is de M Quadriceps. Dit heeft te maken met de gravitatiekracht. Deze 

gravitatiekracht moet worden tegengewerkt, waardoor de M Quadriceps een hoge spanning 

moet aanhouden (Spurway et al., 2006). Isometrische contracties zorgen er voor dat de romp 

niet naar achter valt (Sekulic et al., 2006).  
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De EMG-waarden die Sekulic en medewerkers (2006) rapporteerden voor de M Quadriceps 

vertonen grote verschillen afhankelijk van de positie die wordt ingenomen. 

 

Figuur 6: Relatieve waarden van de gemiddelden EMG-signalen voor verschillenden spiergroepen in alle posities(% 

EMGmax) (Sekulic et al., 2006)  

 

In de eerste positie worden waarden gerapporteerd van 64,89 µV en 67,27 µV, respectievelijk 

voor de linker en rechter M Quadriceps. In de tweede positie verhogen deze waarden naar 

75,21 µV en 92,25 µV. De hoogste waarden worden bereikt in de derde positie, de waarden 

bedragen hier respectievelijk 85,05 µV en 102,80 µV voor linker en rechter M Quadriceps. 

Deze waarden komen overeen met voor het rechter been in eerste positie 70% MVC, in 

tweede positie 87% MVC en in derde positie 99% MVC. Voor het linker been komt dit 

overeen met 72% MVC, 98% MVC en 109% MVC voor respectievelijk de eerste, tweede en 

derde positie (Figuur 6). Deze waarden zijn veel hoger dan de waarden gerapporteerd door 

andere onderzoekers. Spurway (2006) rapporteerde waarden van 30% MVC, Vangelakoudi en 

medewerkers (2006) ten slotte rapporteerde waarden van 42-46% MVC tijdens het uithangen. 

Naast de M Quadriceps zijn ook verhoogde EMG-waarden zichtbaar voor de M Abdominalis. 

De werking van de M Abdominalis is enerzijds noodzakelijk om tot heupflexie te komen, 

anderzijds is de contractie van belang met betrekking tot de preventie van rugletstels. Een 

sterke M Abdominalis voorkomt dat de normale curvatuur van de wervelkolom verstoord 

wordt (Sekulic et al., 2006). De verhoogde EMG-waarden zijn het meest uitgesproken in de 

derde positie. In de derde positie worden waarden gerapporteerd van respectievelijk 125,75 
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µV en 118,85 µV voor linker en rechter M Abdominalis (Sekulic et al., 2006). Deze waarden 

komen uit een studie waarbij zeven topzeilers werden gevraagd op een Lasersimulator een 

uithangprotocol uit te voeren. Gedurende dit protocol werd de EMG-activiteit van de M 

Quadriceps, M Abdominalis, M Tibialis anterior en de lumbale spieren geregistreerd. 

Vooraleer de proefpersonen op de Lasersimulator plaatsnamen, werd de maximale 

willekeurige contractie van de verschillende spieren gemeten. Op die manier werd het 

percentage MVC van de verschillende spieren berekend tijdens de verschillende 

uithangposities. Voor de M Tibialis anterior en de lumbale spieren zijn nauwelijks verhoogde 

waarden zichtbaar. Toch halen Le Déroff & Iachkine (2001) in hun studie aan dat de M 

Tibialis anterior de voornaamste spier is om de enkelhoek te behouden, wat er op wijst dat er 

wel degelijk een verhoging in percentage MVC moet zijn in de M Tibialis anterior. Aagaard 

en medewerkers (1998) zijn het ook niet eens met de bevindingen van Sekulic et al (2006). In 

hun studie, waar gepeild wordt naar de isokinetische spierkracht en de prestaties van het 

uithangen bij topzeilers, wordt een gemiddelde waarde van 386 Nm gevonden voor de 

maximale isometrische rompstrekkracht bij mannelijke topzeilers. De gemiddelde waarde 

voor de controlegroep, die ook enkel uit mannen bestond, bedraagt slechts 330 Nm. Dit wijst 

er op dat de lumbale rugstrekkers wel degelijk van belang zijn tijdens het uithangen. Aagaard 

en zijn medewerkers (1998) vermoeden dat de lumbale rugstrekkers gebruikt worden voor het 

stabiliseren van de rug tijdens het uithangen. Niet alleen de vier spiergroepen werden 

onderzocht door Sekulic et al (2006), ook de verhoogde activiteit in onder andere de M 

Iliopsoas, meer de bepaald de Psoas major (Maïsetti et al., 2002). Deze heupbuiger zorgt 

samen met de M Abdominalis voor het behoudt van de heuphoek (Le Déroff & Iachkine, 

2001). De M Tensor Fasciae Latae en de M Sterno-Cleïdo-Mastoïdeus zijn van minder groot 

belang, maar ook op deze spieren wordt beroep gedaan tijdens het zeilen. De M Tensor 

Fasciae Latae is belangrijker met betrekking tot de laterale bewegingen van de zeiler. Terwijl 

de M Sterno-Cleïdo-Mastoïdeus ervoor zorgt dat het hoofd mooi rechtop blijft (Maïsetti et al., 

2002). 

Uiteraard zijn voorgaande studies, net zoals vele andere studies, slechts simulaties. In 

simulatiestudies is het zo dat het uithangen meestal volledig statisch wordt bekeken. En dit is 

nu net het grote verschil met het uithangen op het water. Tijdens het uithangen op het water, 

worden voortdurend dynamische bewegingen uitgevoerd. Bij sterke wind en hoge golven 

moet het bovenlichaam voortdurend corrigerende bewegingen uitvoeren waardoor de statische 
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contractie grotendeels wegvalt (Spurway et al, 2006). Het corrigeren kan deels gebeuren door 

de zeilen te trimmen. Trimmen staat in het zeilen bekend als het veranderen van de positie van 

het zeil met behulp van een touw, met als doel het zeil optimaal te positioneren ten opzichte 

van de wind (Cunningham and Hale, 2006). Tijdens het trimmen zijn het bovenlichaam, en 

vooral ook de bovenste ledematen dynamisch actief. Ook in de M Quadriceps zijn er kleine 

bewegingen zichtbaar om de boot zo recht mogelijk en in een optimale koers te houden. 

Vandaar dat Spurway (2006) de term quasi - isometrisch invoert.  
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1.3 FYSIOLOGIE ISOMETRISCHE CONTRACTIE 

Deze quasi - isometrische contractie heeft een niet te verwaarlozen invloed op het zeilen, en 

meer bepaald op het uithangen. Verschillende onderzoekers zijn er van overtuigd dat de 

isometrische contractie in de M Quadriceps tijdens het uithangen aanleiding geeft tot 

vermoeidheid. Vermoeidheid wordt gedefinieerd als het falen om een bepaalde kracht te 

behouden, wat leidt tot een verminderde prestatie (Fitts, 1994). Vandaar dat het van groot 

belang is inzicht te krijgen in isometrische contracties en kennis te hebben van de bijhorende 

mechanismen. Spieren kunnen op verschillende manieren contraheren. Om deze verschillende 

contracties te verklaren, maken we gebruik van het spiermodel van Hill (Declercq, 2006). In 

het model van Hill wordt een onderscheid gemaakt tussen het contractiel gedeelte (= CE), wat 

overeenkomt met de actine –en myosinefilamenten, het serie-elastisch element (SE), dat 

voornamelijk de spierpezen bevat en het parallel-elastisch element (PE), dat wordt gevormd 

door het sarcolemma en het bindweefsel binnen de spier (Figuur 7).  

 

Figuur 7: Model van Hill (Bernabucci et al., 2007) 

 

Tijdens een concentrisch dynamische contractie trekt de spier samen terwijl deze kracht 

levert. Met andere woorden, het contractiele element verkort. Een tweede soort dynamische 

contracties zijn de excentrische contracties, in dit geval wordt de spier langer terwijl er kracht 

wordt geproduceerd. De verlenging ontstaat door het uitrekken van de serie-elastische 

component. Tegenover de dynamische contracties staan de statische contracties, ook wel 

isometrische contracties genoemd. In een isometrische contractie blijft de lengte van de spier 

gelijk terwijl de spanning toeneemt. Dit is het gevolg van het samentrekken van het 

contractiel element en het uitrekken van de serie-elastische component (Wilmore et al., 2008).  
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De spanning die ontstaat in de spier als gevolg van de isometrische contractie gaat gepaard 

met een stijging in intramusculaire druk. In een studie van Kramer en medewerkers (2004) 

werd de intramusculaire druk gemeten in de M Multifidus tijdens een isometrische contractie 

aan 60% MVC met behulp van een katheter. Van de zestien proefpersonen vertoonden er 

twaalf een stijging in intramusculaire druk. De stijging in intramusculaire druk zorgt voor een 

daling in doorbloeding van de contraherende spier. Vanaf een bepaalde intensiteit zal de 

doorbloeding volledig afgesloten worden (De Ruiter et al., 2006; Pereira et al., 2009). 

Bij een isometrische contractie waarbij de doorbloeding wordt verhinderd, zal de hoeveelheid 

hemoglobine in de spier dalen. Een daling van hemoglobineconcentratie gaat gepaard met een 

daling van O2 die aan de spier wordt geleverd. Onderzoekers suggereren een 

correlatiecoëfficiënt van 0,95 tussen de spieroxygenatie en het bloedvolume (Moalla et al., 

2005). Bovendien is er niet enkel een daling van de O2-beschikbaarheid in de spier. Er is 

tevens een stijging van de O2-vraag tijdens inspanning. Deze twee aspecten zijn 

verantwoordelijk voor de verstoring van het evenwicht  tussen de vraag naar O2 en de O2-

beschikbaarheid (Vogiatzis et al., 2006; Yamada et al., 2003), wat een O2-tekort als gevolg 

heeft. Wanneer de O2-beschikbaarheid niet voldoet aan de O2-vraag wordt er overgeschakeld 

van een aerobe voorziening naar een aerobe - anaerobe energievoorziening. Dit heeft als 

gevolg dat melkzuur wordt aangemaakt. Melkzuur wordt omgezet tot lactaat en H
+ 

(Bourgois, 

2008; Fitts, 1994; Allen et al., 2008). Vele onderzoekers zagen lactaat als de belangrijkste 

oorzaak van vermoeidheid (Allen et al., 2008), maar in tegenstelling tot wat velen denken is 

het niet lactaat dat vermoeidheid induceert, maar wel H
+
. H

+
 veroorzaakt acidose. Deze 

verzuring wordt gedeeltelijk gebufferd, toch kan de pH dalen tot 6,6. Deze daling heeft een 

nadelig effect op de energieproductie en spiercontractie. Met andere woorden daling in pH 

veroorzaakt perifere vermoeidheid (Bourgois, 2008; Fitts, 1994; Allen et al., 2008).  

In de literatuur zijn verschillende waarden te vinden voor de intramusculaire druk, in functie 

van % MVC, voor zowel het moment waarop de doorbloeding vermindert als voor het 

moment waarop de doorbloeding volledig wordt afgesloten. Deze grote verschillen kunnen 

verklaard worden door een verschil in meetmethode, of een verschil in morfologische en 

anatomische eigenschappen van de proefpersonen (De Ruiter et al., 2006). Er werd 

vastgesteld dat de verminderde doorbloeding zal optreden onafhankelijk van de grootte van de 

piekkracht, met andere woorden de waarde waarbij de doorbloeding afneemt is een absolute 
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waarde (De Ruiter et al., 2006). Algemeen wordt gesuggereerd dat de doorbloeding stijgt 

tijdens een isometrische contractie tot ongeveer 20% MVC. Kalliokoski en medewerkers 

(2002) staven de bevinding dat de doorbloeding stijgt tijdens statische contracties onder 20% 

MVC. In zijn studie voeren proefpersonen een statische contractie uit aan 5% en 10% MVC. 

Telkens is er een stijging in doorbloeding waar te nemen in vergelijking met de doorbloeding 

in rust. Kahn en medewerkers (1998) vermelden dat de lokale doorbloeding stijgt met een 

stijging in intensiteit van de inspanning tot 20-25% MVC. Eens deze intensiteit wordt 

overschreden is de intramusculaire druk te groot en vermindert de doorbloeding, ondanks een 

reflex die zorgt voor een stijging in arteriële bloeddruk (Yamada et al., 2003; Kahn et al., 

1998). Voor een volledige afsluiting van doorbloeding worden waarden gerapporteerd van 20-

64% MVC (De Ruiter et al., 2006). Volgens het handboek van Mc Graw-Hill (2008) zou de 

doorbloeding pas helemaal afgesloten worden bij een spiercontractie van 70% en meer. Ook 

Yamada et al (2003) bestudeerden het effect van een isometrische contractie. In zijn studie 

werden tien mannelijke proefpersonen gevraagd om een isometrische kniecontractie uit te 

voeren. De isometrische contractie werd uitgevoerd aan 30% MVC, 50% MVC en 70% 

MVC, en werd telkens tien seconden volgehouden. Met behulp van de NIRS werd de 

spieroxygenatie gemeten. Bij een isometrische contractie aan 30% MVC werd een daling in 

oxygenatie vastgesteld van 22,4%. Tijdens isometrische contractie aan 50% MVC liep de 

daling op tot 42,0% en bij 70% MVC werd een daling van 58% gerapporteerd. Verder werden 

ook de waarden voor totaal hemoglobine en myoglobine in de spier bepaald. Uit de metingen 

bleek dat er tijdens een isometrische contractie van 30% MVC een daling in totaal 

hemoglobine en myoglobine was van 70,6%, bij een contractie aan 50% MVC een daling van 

88,0% en een daling van 103,8% tijdens een contractie aan 70% MVC (Yamada et al., 2003). 

Een ander onderzoek, waarbij gewerkt werd met kinderen met een gemiddelde leeftijd van 

12,5 jaar (SD = 1,2 j), rapporteerde een daling tot 76,9% in spieroxygenatie in de M Vastus 

Lateralis tijdens een isometrische contractie aan 50% MVC (Moalla et al., 2005).  

Naast bovenstaande reeds besproken onderzoeken, werden ook verschillende studies 

uitgevoerd met zeilers. De resultaten van deze studies zijn terug te vinden in het onderdeel 

zeilen. Niet enkel zeilers krijgen te maken met deze isometrische contracties, ook klimmers 

maken gebruik van isometrische contracties om te vorderen. In een studie met klimmers 

wordt beweerd dat de isometrische contracties in de voorarmen oplopen tot 40% MVC. Er 

wordt gesuggereerd dat dit overeenkomt met een vermindering in doorbloeding van 20-30%. 
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Ook in de vingerflexoren treden isometrische contracties op. Aangezien deze flexoren een 

groot deel van het gewicht dragen, wordt gesproken van isometrische contracties van 45-75% 

MVC. Dit leidt geregeld tot occlusie van de bloedtoevoer tijdens het klimmen (Macleod et al., 

2007).  

In de studie van De Ruiter et al (2006) wordt gesuggereerd dat het moment van volledige 

afsluiting van bloedtoevoer naar de spier afhankelijk is van de proefpersoon en van de spier. 

Uit onderzoek bleek dat de bloedtoevoer sneller wordt afgesloten in de M Vastus Lateralis en 

in de M Vastus Medialis dan in de M Rectus Femoris (Figuur 8).  

 

 

Dit zou te maken kunnen hebben met de verhouding type 1 vezels ten opzichte van type 2 

vezels (Katayama et al., 2006).  Type 1 vezels, ook  wel trage oxidatieve vezels genoemd, zijn 

afhankelijk van O2 om energie te leveren in tegenstelling tot de type 2 vezels. Deze type 2 

vezels, of snelle glycolytische vezels, hebben niet noodzakelijk O2 nodig om energie te 

produceren.  Ze werken met andere woorden anaeroob. 

Ondanks de gevonden waarden in de M Quadriceps van 30-40% MVC tijdens het uithangen, 

is het nog niet helemaal duidelijk of de intramusculaire druk wel de oorzaak is van de 

vermoeidheid bij zeilers. Blackburn besloot in zijn studie dat het uithangen volledig aeroob 

moest gebeuren, gezien de lage lactaatwaarden enerzijds en de waarden gevonden voor 

zuurstofopname anderzijds (Blackburn, 1994). Er is dus nog geen eensgezindheid omtrent de 

oorzaak van vermoeidheid tijdens uithangen. 

Figuur 8: Cumulatieve verdeling van het aantal proefpersonen bij wie de spier reoxygenatie stopte en de doorbloeding 

afgesloten was. M Vastus Medialis (vm), M Vastus Lateralis (vl) en M Rectus Femoris (rf) ( De Ruiter et al., 2006) 
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1.4 COMPENSATIEMECHANISMEN 

Uiteraard probeert het lichaam de impact van deze verminderde spierdoorbloeding als gevolg 

van de intramusculaire druk te beperken. Er treden compensatiemechanismen op die ervoor 

zorgen dat er een zo groot mogelijke hoeveelheid O2 de werkende spier bereikt. Een eerste 

compensatiemechanisme is de stijging van de hartfrequentie (Spurway, 2007; Vogiatzis, 

2006; Blackburn, 1994). Deze stijging is significant tijdens het uithangen en zorgt ervoor dat 

er toch zoveel mogelijk bloed de spier binnendringt tegen de intramusculaire druk in en leidt 

indirect tot een stijging in O2-beschikbaarheid (Spurway et al.,  2006). Dit blijkt onder andere 

uit een studie van Blackburn (1994). In deze studie voeren tien mannelijke zeilers van 

nationaal en internationaal niveau een zeilsimulatie uit, waarbij ze eerst 20 minuten aan de 

wind moeten zeilen. In deze periode wordt 13 keer overstag gegaan. Daarna varen ze 12 

minuten ruime wind. Na 80 minuten werd de simulatie stil gelegd, en werd de finish zogezegd 

bereikt. Tijdens het protocol werd, in de fase tegen de wind in, een gemiddelde hartslag 

geregistreerd van 118 slagen per minuut (Figuur 9). Dit komt overeen met de fase waarin 

wordt uitgehangen. De gemiddelde hartslag bij het zeilen met de wind mee, bedroeg slechts 

94 slagen per minuut (Figuur 9).  

 

Figuur 9: Hartfrequentie tijdens een simulatie van een zeilwedstrijd met Laserzeilers die op nationaal niveau zeilen 

(Blackburn, 1994) 

 

Een andere simulatiestudie liet acht mannelijke laserzeilers een protocol uitvoeren waarbij ze 

5 keer 3 minuten moesten uithangen met telkens een rustinterval van 5 seconden. Hier werd 

enkel het tegen de wind in zeilen gesimuleerd. De waarden voor hartfrequentie bleven stijgen 

gedurende het protocol. Bij het uithangen voor de eerste maal werd een hartfrequentie van 
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111 slagen per minuut geregistreerd, de vijfde keer liep deze waarde al op tot 136 slagen per 

minuut. De gemiddelde hartfrequentie van de proefpersonen in rust bedroeg 87 slagen per 

minuut. Ook hier zien we bijgevolg een significante stijging van hartfrequentie tijdens het 

uithangen in vergelijking met de hartfrequentie in rust (Vogiatzis et al., 2006).  

Verder is er ook een significante stijging van de bloeddruk. De systolische bloeddruk tijdens 

het varen naar een punt in de wind komt overeen met de systolische bloeddruk gemeten 

tijdens een maximale dynamische activiteit en bedraagt 172 mmHG tegen de wind in, 

tegenover 150 mmHG met de wind mee in de simulatiestudie van Blackburn (Blackburn, 

1994). In de studie van Vogiatzis bereikt de systolische bloeddruk zelf waarden tot 195 

mmHG (Vogiatzis et al., 2006). De diastolische bloeddruk daarentegen vertoont geen 

significant verschil (Blackburn, 1994). In het onderzoek van Jianhua en medewerkers (2007) 

onderzocht men de bloeddruk tijdens een isometrische contractie. De proefpersonen voerden 

3 keer een push-up oefening uit waarbij de hangtijd varieerde van 5s, 10s tot 15s. De 

bloeddruk werd voor en na elke oefening gemeten. Hieruit resulteerde eveneens dat er een 

significante stijging was in de systolische bloeddruk, maar geen significant verschil voor de 

diastolische bloeddruk. 

De combinatie van stijging in bloeddruk en stijging in hartfrequentie zorgt ervoor dat het 

dubbel product tijdens het uithangen driemaal groter is dan in rust (Vangelakoudi et al., 

2006). Verder is er ook een stijging in VO2. In de simulatiestudie van Blackburn (1994) 

worden waarden gerapporteerd van 1,12 l/min tijdens het tegen de wind in zeilen en 0,81 

l/min tijdens het varen met de wind mee. Deze stijging van VO2 is echter niet evenredig met 

de grote stijging in hartfrequentie (Vogiatzis, 2006).  

Naast dit compensatiemechanisme wordt het O2-tekort ook opgevangen door de 

rustintervallen (= moment van overstag gaan). Telkens wanneer zeilers overstag gaan, 

verplaatsen ze zich naar de andere kant van de boot, om daar te gaan uithangen. Dit zorgt voor 

het tijdelijk wegvallen van de intramusculaire druk, waardoor het bloed de kans krijgt de spier 

van O2 te voorzien. Dit maakt het mogelijk glycogeen terug oxidatief te verbranden. Mogelijk 

is dit ook de verklaring voor de lage lactaatwaarden waargenomen in het bloed (Vogiatzis et 

al., 2006; Blackburn, 2004).  
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Naast het overstag gaan, voeren de zeilers ook andere bewegingen uit. Deze bewegingen zijn 

beperkt, maar zorgen toch voor enige dynamiek en bijgevolg voor een daling in de 

intramusculaire druk (Vogiatzis et al, 2006). Zowel het overstag gaan als de andere 

bewegingen die de zeiler maakt, zorgen ervoor dat de isometrische contractie tijdens het 

uithangen discontinu wordt en dat vermoeidheid wordt uitgesteld (Blackburn, 1994).  

Easton en zijn medewerkers (2006) zijn het niet helemaal mee eens met de bevindingen van 

Blackburn (1994). In zijn studie worden de effecten van dynamische bewegingen op de 

uithouding van een isometrische contractie in de onderste ledematen bestudeerd. De 

proefpersonen werden onderworpen aan verschillende protocollen. In protocol A werden de 

bovenste ledematen stil gehouden, in protocol B en C werd er bewogen met de armen. De test 

was afgelopen indien de proefpersonen uitgeput waren. Uit de tabel waar de tijden tot 

uitputting genoteerd waren, bleek dat 7 van de 10 deelnemers protocol B langer volhielden 

dan protocol A. In hun conclusie suggereren Easton et al. (2006) dat de bewegingen van 

bovenlichaam bij sommige individu‟s een positief effect hebben, en bij anderen een negatief 

effect. Dit komt omdat er enerzijds competitie is voor het hartminuutvolume, wat een negatief 

effect heeft op de uithoudingstijd van de onderste ledematen. Anderzijds zorgt de verhoogde 

lactaatconcentratie in het circulerende bloed tot een verhoging van de uithoudingstijd. Ook 

hier is dus twijfel omtrent de positieve of negatieve invloed van de bewegingen van het 

bovenlichaam. Over de bewegingen van het onderlichaam zijn onderzoekers het daarentegen 

wel eens, aangezien deze de intramusculaire druk reduceren.  
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1.5 QUADRICEPS OXYGENATION DURING ISOMETRIC EXERCISE IN SAILING 

(VOGIATZIS ET AL., 2006) 

In het verleden is reeds een gelijkaardige studie gebeurd die de effecten van het uithangen 

bekijkt, met in het bijzonder de spieroxygenatie en de bijhorende spiervermoeidheid. In de 

studie werden acht laserzeilers aan een simulatie onderworpen waarbij ze vijf maal drie 

minuten moesten uithangen met een rustinterval van vijf seconden tussen twee uithangsessies. 

De keuze van de duur van het uithangen werd bepaald aan de hand van resultaten uit vorige 

studies. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 21 jaar (SD = 2j), hun lengte 1,80 

m (SD = 0,05m) en hun gewicht 79 kg (SD = 2kg).  

Tijdens de simulatie werden verschillende fysiologische parameters gemeten. De metingen 

van VO2, hartfrequentie en M Quadricepsoxygenatie startten drie minuten alvorens de zeilers 

aan het protocol onderworpen werden. Er werd gemeten gedurende het gehele protocol, en 

wanneer het protocol afgelopen was, werd nog drie minuten langer gemeten om ook waarden 

te hebben van het herstel. De M Quadricepsoxygenatie werd gemeten met behulp van een 

near-infrared spectrometer (NIRS). De bloeddruk werd in het begin van het protocol gemeten 

en telkens de laatste 30 seconden van het uithangen. Dit gebeurde met behulp van een 

sphygmomanometer. De lactaatwaarden ten slotte werden bij de start van het protocol 

gemeten, op het einde van de tweede, vierde en vijfde maal uithangen en drie minuten na het 

einde van de laatste keer uithangen. Naast deze fysiologisch parameters werd ook gevraagd 

naar het gevoel van de zeilers. Dit gebeurde aan de hand van de schaal van Borg. De zeilers 

werden geregeld gevraagd hoe lastig ze het vonden, en moesten deze vraag beantwoorden met 

een nummer van 6-20 (6 = helemaal niet lastig en 20 = heel lastig).  
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Tabel 1 geeft de resultaten weer van de metingen van de fysiologische parameters. Uit de 

resultaten blijkt dat er een significante daling in M Quadricepsoxygenatie (% tissue-

oxygenation) is tijdens het uithangen. De stijging tijdens de rustintervallen daarentegen is niet 

significant. Tijdens het herstel is er wel een snelle stijging tot op baselineniveau. Na 8 

seconden (SD = 2 sec) is de M Quadricepsoxygenatie al voor de helft terug hersteld ( 

Vogiatzis et al, 2006).  

Voor het haemoglobinegehalte (%HbT) is eveneens een significante daling zichtbaar tijdens 

het uithangen. Dit is een logisch gevolg van de significante daling in spieroxygenatie. Tijdens 

de herstelperiode is er een significante stijging van HbT-gehalte. Het HbT-gehalte in de spier 

bereikt dan waarden hoger dan de waarden geregistreerd bij baseline. Deze waarden blijven 

hoog gedurende de gehele herstelperiode.  

In tegenstelling tot de spieroxygenatie en het HbT-gehalte is er een significante stijging van 

zuurstofopname (VO2) tijdens het uithangen. Tijdens de rustintervallen en de eerste 30 

seconden van het uithangen stijgt de VO2 bovendien significant ten opzichte van de vorige 

waarde. Hieruit volgt dat er een significante correlatie is tussen de M Quadricepsoxygenatie 

enerzijds en de VO2 en het HbT-gehalte anderzijds.  

Wat betreft bloedlactaat ([La]b) is ook een significante stijging zichtbaar tijdens het uithangen 

en tijdens de eerste drie minuten van de herstelperiode. Ten slotte stijgen ook de waarden 

voor hartfrequentie (fc) en systolische bloeddruk (BP syst.) significant tijdens het uithangen. 

Net zoals bij het HbT zijn de waarden geregistreerd voor hartfrequentie en systolische 

Tabel 1: Gemiddelde waarden tijdens vijf fasen waarin wordt uitgehangen en gerecupereerd. Waarden voor 

zuurstofopname (VO2), %weefseloxygenatie (%tissue-oxygenation), totaal %Haemoglobine (%HbT), oxygenatie 

index (HbO2-HHb) , hartfrequentie (fc), systolische bloeddruk (BP syst.), teen-voetband kracht (Toe-strap 

force), bloedlactaat ([La]b). Allen gemiddelden over de drie minuten voor de start van het protocol, tijdens drie 

minuten uithangen en tijdens drie minuten herstel. 

* significant  op 5% niveau (p<0.05) (Vogiatzis et al., 2006).  
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bloeddruk significant hoger tijdens de herstelperiode dan de waarden geregistreerd alvorens 

het protocol van start ging.  

Deze studie werd uitgevoerd met als doel te weten te komen waarom de [La]b slechts zo 

weinig toeneemt na aangehouden isometrische M Quadricepscontractie. Uit het onderzoek 

blijkt dat ondanks de daling in spieroxygenatie, de spieroxygenatie toch voldoende bewaard 

blijft tijdens de isometrische contractie. Het zuurstoftekort is met andere woorden gelimiteerd, 

waardoor ook de stijging in [La]b gelimiteerd is. Verder vertonen de resultaten veel 

gelijkenissen met eerder uitgevoerde studies. Een grote stijging in systolische bloeddruk en in 

hartfrequentie, en een iets minder grote stijging in VO2 en [La]b. Deze stijging zijn met andere 

woorden niet evenredig. De M Quadricepsoxygenatie daalt en reflecteert het verstoorde 

evenwicht tussen de O2 – vraag en de O2 – beschikbaarheid. Het verstoorde evenwicht is 

enerzijds het gevolg van de daling van M Quadricepsoxygenatie en anderzijds van de stijging 

van de vraag naar O2 tijdens inspanning.  
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1.6 NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY 

Er zijn verschillende manieren om bloedvolume en doorbloeding te meten zoals 

positronemissietomografie (PET), magnetische resonantie imaging (MRI), dynamische 

computertomografie (CT). Maar in tegenstelling tot deze beeldvormingstechnieken zijn zowel 

NIRS (= near-infrared spectroscopy) als Doppler relatief eenvoudig om te gebruiken. Doppler 

echografie maakt het mogelijk de snelheid van de doorbloeding te meten in een grote arterie 

door op een niet-invasieve manier een probe op het lichaam te plaatsen (ter hoogte van de te 

meten arterie uiteraard) (Leung et al., 2009). Naast Doppler is er zoals eerder vermeld ook de 

NIRS, ook dit toestel werkt niet-invasief. Bovendien zal dit toestel gebruikt worden in onze 

studie, vandaar dat de NIRS hier verder zal worden toegelicht.  

NIRS is een optische methode die gebruikt wordt om de weefseloxygenatie te meten (Van 

Beekvelt, 2002; Pereira et al., 2007; Boushel and Piantadosi, 2000).  

 

 

Figuur 10: Golflengte van infrarood licht (www.thespadoctor.net) 

 

Zoals de naam doet vermoeden, wordt er gebruik gemaakt van infrarood licht om de 

oxygenatie te meten. Licht kan gezien worden als een elektromagnetische golf. 

Elektromagnetische golven hebben verschillende golflengtes. Aan de hand van hun golflengte 
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krijgen ze een plaats in het elektromagnetisch spectrum. De golflengte van infrarood licht 

varieert van 780 nm tot 1 mm. Infrarood licht kan worden opgedeeld in nabij-infrarood licht 

(near-infrared, NIR), midden-infrarood licht (mid-infrared, MIR) en ver-infrarood licht (far-

infrared, FIR) (Figuur 10).  

Vroeger gebruikte men het zichtbare licht (400 – 700 nm) om oxygenatie te berekenen. Maar 

aangezien het zichtbare licht zo snel geabsorbeerd wordt wanneer het door weefsel wordt 

gestuurd, kan het slechts enkele millimeters doordringen. Zichtbaar licht wordt heel snel 

geabsorbeerd door hemoglobine en myoglobine. Golven met een lengte van meer dan 1300 

nm daarentegen worden volledig geabsorbeerd door water. Deze absorptie gebeurt al in de 

huid, met andere woorden deze golven bereiken de spieren nooit (Van Beekvelt, 2002; Delpy 

et al., 1988). Pas in 1977 werd de oxygenatie voor het eerst gemeten door middel van NIR 

licht (Boushel and Piantadosi, 2002). NIR licht bevindt zich tussen het zichtbare licht, dat 

volledig geabsorbeerd worden door myoglobine en haemoglobine enerzijds en tussen MIR 

licht dat geabsorbeerd wordt door water anderzijds. NIR licht heeft het voordeel dat het tot 6 

cm diep in de spier kan dringen (Edwards et al, 1993). Voor 1977 werd de oxygenatie van 

dieper gelegen weefsel gemeten door het eerst operatief bloot te leggen (Boushel and 

Piantadosi, 2002). 

 Naast absorptie spelen ook reflectie en verstrooiing een rol in het doordringen van weefsel 

door licht (Lyubin and Klebanov, 1998). Verstrooiing is net zoals absorptie afhankelijk van de 

golflengte. Reflectie daarentegen is afhankelijk van de hoek die het licht maakt met het 

weefsel (Van Beekvelt, 2003).  

Een NIR-spectrometer zendt licht uit met drie verschillende golflengtes. Deze lichtbundels 

worden door middel van een eerste optode, die op de spier wordt geplaatst, getransporteerd 

door het weefsel. Een tweede optode wordt eveneens op de spier geplaatst, parallel met de 

eerste. Deze tweede optode zorgt ervoor dat het licht terug wordt opgevangen (Van Beekvelt, 

2002) (Figuur 11).  
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Figuur 11: Werking van Nirs (Van Beekvelt, 2002) 

 

Het licht dat door het weefsel wordt gestuurd, verspreidt zich in alle mogelijke richtingen. 

Aangezien de optoden op de huid worden geplaatst, moeten de lichtbundels eerst doorheen 

het huidweefsel en het vetweefsel aan de oppervlakte alvorens ze de spier bereiken. Het deel 

van het licht dat terug wordt opgevangen door de tweede optode beschrijft een maanvormige 

baan doorheen de verschillende weefsels (Van Beekvelt, 2002).  

De lichtbundels die door het weefsel worden gestuurd zullen eveneens geabsorbeerd worden. 

De belangrijkste chromoforen die voor absorptie van dicht-infrarood licht zorgen zijn 

haemoglobine, myoglobine  en cytochroom oxidase (Van Beekvelt, 2002; Boushel and 

Piantadosi, 2000; Pereira et al., 2007). Haemoglobine bindt zuurstof in de rode bloedcellen en 

transporteert zuurstof naar de verschillende spieren en organen. Myoglobine bevindt zich 

enkel in de dwarsgestreepte spieren en bindt eveneens zuurstof (Fox, 2008). Aangezien 

myoglobine enkel in de spieren zelf te vinden is, zorgt het ook enkel daar voor absorptie 

(Pereira et al., 2007). Doordat er een overlap is tussen het spectrum waar haemoglobine 

absorbeert en waar myoglobine absorbeert, is het onmogelijk deze twee van elkaar te scheiden 

(Pereira et al., 2007). Vaak wordt de bijdrage van het cytochroom oxidase verwaarloosd, 

wegens zijn minimale impact op de absorptie (Van Beekvelt, 2002). 

Aangezien de drie lichtbundels die door het weefsel worden gestuurd verschillende 

golflengtes hebben, zal er een verschil zijn in absorptie tussen deze drie bundels. Aan de hand 
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van deze verschillen die waargenomen worden door de tweede optode, kan er onderscheid 

gemaakt worden tussen oxy[Hb+Mb] en deoxy[Hb+Mb]. Dit komt omdat de oxy- en 

deoxyvormen verschillende absorptiespectra hebben. De Beer-Lambertwet maakt het 

mogelijk de optische densiteit van het medium te berekenen. Een beperking van de Beer-

Lambertwet is dat deze enkel kan gebruikt worden in een homogeen medium, met andere 

woorden een medium waar geen verstrooiing voorkomt. Aangezien menselijk weefsel nooit 

homogeen is, wordt een correctiefactor (DPF) opgenomen in de formule. De formule luidt als 

volgt: OD () = () . c . L . DPF . OD ()R. waarbij OD() verwijst naar de optische densiteit 

van het medium, () is de extinctiefactor, c staat voor de concentratie chromoforen, L is de 

afstand tussen de twee optoden, met andere woorden de afstand waartussen het licht in het 

weefsel wordt gezonden en waar het terug wordt opgevangen.  duidt de golflengte aan, en 

()R staat voor het licht dat verloren gaat als gevolg van verstrooiing of absorptie door andere 

oxygeenonafhankelijke chromoforen (Van Beekvelt, 2002; Deply et al., 1988). Wanneer OD 

() berekend is, kan de verandering in concentratie van een chromofoor berekend worden. 

Tenminste als er vanuit gegaan wordt dat OD ()R een constante is tijdens de meting (Van 

Beekvelt, 2002). Met de NIRS kunnen dus geen absolute waarden  van oxy[Hb+Mb] en 

deoxy[Hb+Mb] gemeten worden, maar is het wel mogelijk om de relatieve oxy[Hb+Mb]- en 

deoxy[Hb+Mb]veranderingen waar te nemen (Pereira et al., 2007). Dit zorgt op zijn beurt 

voor informatie over de oxygenatie (Van Beekvelt, 2002). 
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1.7 ONDERZOEKSVRAGEN 

Met het project “Olympic Dinghy Sailing 2009-2012” wil men de kwaliteit van de 

jeugdsportbegeleiding verbeteren. Hiervoor is het raadzaam om aan de hand van 

wetenschappelijk onderzoek na te gaan wat het fysiologisch profiel is bij de jonge atleten en 

wat de prestatiebepalende factoren zijn. Vandaar onze eerste twee vraagstellingen: “hoe ziet 

het fysiologisch profiel van een optimistzeiler eruit, en wat zijn de prestatiebepalende factoren 

in het optimistzeilen?” 

In het verleden is hier nog geen onderzoek naar gedaan. De prestatiebepalende factoren 

werden wel al uitgebreid besproken in een onderzoek van Tan en medewerkers (2006), maar 

in hun onderzoek worden enkel volwassen zeilers getest. Ook het fysiologisch profiel werd 

nog nooit eerder opgesteld voor optimistzeilers.  

 

Om de zeilprestaties te verbeteren is het naast het bepalen van het fysiologisch profiel en de 

prestatiebevorderende factoren eveneens van groot belang inzicht te krijgen in het optreden 

van vermoeidheid bij optimistzeilers. Vandaar de derde vraagstelling namelijk “treedt 

vermoeidheid tijdens het zeilen op als gevolg van de verhinderde doorbloeding door statische 

contracties in de M Quadriceps tijdens het uithangen?”  

Onderzoekers vermoeden dat de statische contractie in de M Quadriceps tijdens het uithangen 

voor een stijging in intramusculaire druk zorgt. Deze druk zou er voor zorgen dat de 

bloedvaten gedeeltelijk worden afgesloten, wat er op zijn beurt voor zou zorgen dat de 

doorbloeding naar de M Quadriceps verhinderd is. Een verhinderde doorbloeding gaat 

gepaard met een daling in zuurstoftoevoer naar de spier. Dit zuurstoftekort zou volgens 

verschillende onderzoekers aan de basis liggen van de optredende vermoeidheid tijdens 

zeilwedstrijden (Vogiatzis et al., 2008; Blackburn et al., 1994; Spurway et al., 2007). Indien 

proefondervindelijk kan worden aangetoond dat de verhinderde doorbloeding aan de basis ligt 

van het optreden van vermoeidheid, kan in de toekomst onderzoek worden verricht naar 

methoden om deze verhinderde doorbloeding tegen te gaan.  
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2 METHODIEK 

2.1 POPULATIE 

Zestien mannelijke proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 13,5 (± 1,5) jaar, 

gemiddelde lichaamslengte van 160,2 cm (± 11,1) en een gemiddeld lichaamsgewicht van 

45,9 kg (± 8,1) namen deel aan de eerste tweede delen van de studie. Hieruit werden 

willekeurig 12 proefpersonen geselecteerd die ook deelnamen aan het derde deel van de 

studie. Van de zestien proefpersonen waren er elf optimistzeilers, vier 420-zeilers en één 

laserzeiler die net is overgeschakeld. Het aantal uur training per week varieert tussen de 

proefpersonen van 5 uur per week tot 20 uur per week en de ervaring varieert van 2,5 jaar tot 

7 jaar ervaring. De ouders van de zestien proefpersonen en zijzelf tekenden allen een 

„informed consent‟ alvorens het onderzoek van start ging.  
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2.2 STUDIEDESIGN 

2.2.1 Fysiologisch profiel 

2.2.1.1. Antropometrie 

Om te beginnen werd het antropometrisch profiel van de proefpersonen geschetst. Dit 

gebeurde aan de hand van verschillende metingen; hun lichaamslengte (cm), zithoogte (cm), 

de omtrek van de biceps (cm), omtrek van de kuit (cm), lichaamsgewicht (kg) en de 

bicondilaire afstand van femur en humerus werden gemeten. Verder werden ook nog 10 

huidplooimetingen (temporaal, hyoïdeus, axillair, thoracaal, scapula, triceps, abdominaal, 

crista, knie en kuit) uitgevoerd, aan de linkerkant van het lichaam, om het vetpercentage van 

de zeilers te berekenen. De huidplooien werden telkens door dezelfde persoon gemeten met 

behulp van een caliper. Via de formule van Parizkowa (1976) werd vervolgens het 

vetpercentage berekend (vet % = 22.32 log Σ10 huidplooien - 29.0). 

Deze huidplooimetingen werden vervolgens samen met de intercondylaire afstand van 

humerus en femur gebruikt om het somatotype van de proefpersonen te bepalen. Het 

somatotype geeft meer informatie over de lichaamssamenstelling en – bouw van een persoon. 

Om het somatotype te bepalen wordt gebruik gemaakt van de formule van Heath-Carter 

(1967) die bestaat uit 3 componenten. De eerste component is de endomorfie; de persoon 

neigt hierbij naar een forse en ronde lichaamsbouw. Mesomorfie duidt op de tweede 

component en geeft aan hoe gespierd de persoon is. De waarde van de derde component nl 

ectomorfie, kenmerkt de lichaamsbouw van de persoon eerder lang en slank. In onderstaande 

tabel worden de 3 formules duidelijk. 
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Vervolgens gebruikt 

men de coördinatenmethode van Ross en Wilson (1974). Deze methode bestaat uit 2 

formules. Enerzijds wordt de X - coördinaat berekend (waarde ectomorfie – waarde 

endomorfie), anderzijds de Y - coördinaat (2 x waarde mesomorfie – [waarde ectomorfie + 

waarde endomorfie]). Aan de hand van de XY – coördinatie wordt het individuele somatotype 

van de proefpersonen gelokaliseerd en grafisch weergegeven.  

 

Tot slot werd ook de maturiteit van de optimistzeilers berekend met de methode van Mirwald 

et al. De methode van Mirwald en zijn medewerkers (2002) maakt gebruik van de 

lichaamslengte, zithoogte en beenlengte van de proefpersonen om te kijken hoe rijp de 

optimistzeilers zijn. Vervolgens werden de zeilers opgedeeld in drie groepen naargelang 

maturiteit. De eerste groep was vroegrijp, de tweede groep gemiddeld rijp en de laatste groep 

was laatrijp. 

 

 

2.2.1.2. Uithouding 

Voor het verschaffen van inzicht in het aerobe uithoudingsvermogen werden de 

proefpersonen onderworpen aan een inspanningstest met progressief stijgende belasting 

volgens een hellingsprotocol (20 Watt .min
-1

) startende van een basislijn vermogen van 40 

Watt voor drie minuten. De subjecten moesten fietsen tot uitputting en de test werd stopgezet 

wanneer de proefpersonen de opgelegde omwentelingssnelheid van 70 - 80 omwentelingen 

per minuut niet meer konden aanhouden. 

 

Componenten Formule Voetnoot 

Ie component 

Endomorfie 

= -0.7182 + (0.1451 × Σ3 huidplooien*) – [0.00068 × (Σ3 

huidplooien)2] + [0.0000014 × (Σ3 huidplooien*)3] 

*3 huidplooien: triceps, scapula en 

crista 

 

IIe component 

Mesomorfie 

= (0.858 × humerusbreedte) + (0.601 × femurbreedte) + 

(0.188 × bicepsomtrek) + (0.161 × kuitomtrek) – (0.131 × 

lichaamslengte) + 4.5 

 

 

IIIe component 

Ectomorfie 

= (0.732 × ponderale index**) – 28.58 **ponderale index = LL / LG1/3 

 

Tabel 2: Antropometrische benadering van het somatotype m.b.v. formule van Heath-Carter 
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Tijdens de inspanningstest werd de gasuitwisseling (zuurstofopname en CO2-productie) 

ademhaling per ademhaling geregistreerd aan de hand van een metabool meettoestel (Jaeger 

Oxycon Pro, Germany). De gasuitwisseling werd gebruikt om een inzicht te krijgen in de 

maximale zuurstofopname (VO2max) van de proefpersonen alsook voor het bepalen van de 

gasuitwisselingsdrempel en het respiratoir compensatiepunt, waarvan gesteld wordt dat deze 

overeenstemmen met de aerobe en de anaerobe drempel (Naimark et al., 1964).  

 

Figuur 12: V-slope methode (Cooper et al., 1992) 

 

Deze termen worden dan ook gebruikt in het vervolg van het onderzoek. De 

gasuitwisselingsdrempel werd bepaald aan de hand van de V-slope methode (Beaver et al., 

1986) als de intensiteit waarop er een disproportionele toename in de VCO2 optreedt ten 

opzichte van de VO2. Het respiratoir compensatiepunt werd bepaald aan de hand van de 

ademequivalenten als de intensiteit waarop de ventilatie disproportioneel toeneemt ten 

opzichte van de VCO2.  

 

2.2.1.3. Kracht 

De maximale krachtmetingen van de M Quadriceps en de Hamstrings werden uitgevoerd op 

de Biodex dynamometer (System 2) in het Universitair Ziekenhuis Gent, afdeling 

Sportgeneeskunde. Enerzijds werden unilaterale isometrische contracties uitgevoerd. Bij de 

isometrische contracties bedroeg de hoek in de knieën 60° (knie-extensie= 0°) en de heuphoek 

120° (heup-flexie= 0°). De contractie werd telkens 5 seconden aangehouden. Na iedere 5 

seconden volgden 90 seconden rust. Dit werd drie maal herhaald met elk been afzonderlijk.  
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Anderzijds werden ook unilaterale dynamische contracties uitgevoerd met het linker- en 

rechterbeen apart. Bij de concentrische contracties was de heuphoek 60° (heup extensie= 0°). 

De knie legde een traject af van 30° tot 70° flexie (knie-extensie= 0°). De concentrische 

contracties gebeurden aan twee verschillende hoeksnelheden. Een eerste maal werden de 

concentrische contracties uitgevoerd aan 30°/seconde (5 maal na elkaar). De tweede keer 

werden de concentrische contracties uitgevoerd aan 180°/seconde (15 maal na elkaar). Ten 

slotte werden ook nog excentrische contracties uitgevoerd. Opnieuw bedroeg de heuphoek 

60° (heup extensie= 0°). Ditmaal legde de knie een traject af van 30° tot 70° flexie (knie-

extensie= 0°). De hoeksnelheid bedroeg 30°/seconde. De contractie werd 5 maal na elkaar 

uitgevoerd.  

De Biodex dynamometer (System 2) gaf naast de piekkracht van M Quadriceps en 

Hamstrings ook telkens weer bij welke hoek de geproduceerde kracht het grootst was. 

Bovendien werden ook de verhouding van de kracht geproduceerd door de M Quadriceps en 

kracht geproduceerd door de Hamstrings, de verhouding van het linkerbeen ten opzichte van 

het rechterbeen en de verhouding van de excentrische spierkracht ten opzichte van de 

concentrische spierkracht berekend, om een onevenwicht te detecteren.  

 

2.2.2 Spieroxygenatie en -doorbloeding 

In tegenstelling tot de vorige testen, waar telkens 16 jonge zeilers de test ondergingen, werden 

slechts 12 zeilers onderworpen aan een gesimuleerde uithangtest. De uitvoering van dit 

protocol gebeurde in de faculteit Hoger Instituut Lichamelijke Opvoeding. 

 

Vooraleer de proefpersonen aan het protocol onderworpen werden, werd hen gevraagd een 

vijftal minuten te fietsen op een rustig tempo. Dit om de kans op blessures te minimaliseren. 

Na deze opwarming namen de proefpersonen plaats op de Biodex dynamometer (System 2). 

Er werd geprobeerd om de uithanghouding zo goed mogelijk na te bootsen. De rugleuning 

werd naar achter geplaatst, zodat de heuphoek 60° was. De hoek in de knieën werd vastgelegd 

op 120° (Foto 12). Op het linkerbeen, meer bepaald op de spierbuik van de M Vastus 

Lateralis, werd een optode geplaatst van het NIRS-toestel (Oxiplex Ts). 
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Foto 13: Uithangpositie van de proefpersonen op de Biodex dynamometer (System 2) 

 

Deze techniek laat toe om een inzicht te krijgen in de oxygenatie en spierdoorbloeding op een 

niet-invasieve manier door veranderingen in deoxy[Hb+Mb] en oxy[Hb+Mb] te registreren. 

Zowel haemoglobine als myoglobine worden geabsorbeerd, toch is haemoglobine in onze 

studie de belangrijkste component aangezien die chromoforen instaan voor het vervoer van O2 

doorheen het bloed naar de spieren. Aangezien haemoglobine en myglobine dezelfde 

karakteristieken hebben is het onmogelijk onderscheid te maken tussen beide en worden beide 

in rekening gebracht (Van Beekvelt et al., 2002).  

Vooraleer gestart werd met de simulatie van het uithangen, werd de MVC (Maximal 

Voluntary Contraction) van de proefpersonen gemeten. De proefpersoon werd gevraagd drie 

maal een isometrische contractie uit te voeren waarbij de kniehoek werd ingesteld op 30° 

flexie. De contractie werd telkens 5 seconden volgehouden. Tussen de 5 seconden contractie 

was telkens 90 seconden rust voorzien. Nadien werd het gemiddelde berekend van de drie 

contracties. Van dit gemiddelde werd vervolgens 35% genomen, aangezien in de literatuur de 

gemiddelde waarden voor de isometrische contractie in M Quadriceps tijdens het uithangen 

tussen de 30 en de 40% MVC. De berekende waarde (35% MVC) werd vervolgens ingesteld 

als een constant te leveren kracht, waarbij een afwijking van +/- 5% toegestaan werd. Binnen 

deze marge dienden de proefpersonen kracht te leveren tijdens het uithangen. De statische 

contractie dienden telkens 90 seconden lang aangehouden te worden. Na iedere 90 seconden 

contractie werden 7 seconden rust ingebouwd. De contractie gevolgd door de relaxatie werd 
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12 keer uitgevoerd. De 12 herhalingen verwijzen naar een gemiddeld aantal herhalingen van 

overstag gaan tijdens een kruisrak van een zeilwedstrijd. Op het einde van het protocol werd 

met behulp van de Lactate Pro, Arkray Inc, USA de lactaatwaarde in het bloed gemeten.  

Nog enkele belangrijke aandachtspunten werden meegegeven om de validiteit hoog te 

houden. Ten eerste werd gevraagd de heuphoek op 60° te houden, met andere woorden de 

proefpersonen dienden er op te letten dat hun bekken niet werd opgeheven. Ten tweede werd 

gevraagd voortdurend met twee benen tegelijk te duwen. Indien de zeilers alle kracht met één 

been zouden leveren en afwisselen, zou het oxygenatiepatroon verstoord zijn. Ten slotte werd 

er ook op toegezien dat de armen gekruist voor de borst werden gehouden zodat ze noch 

konden duwen, noch konden trekken op hun armen.  
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2.3 ANALYSES 

2.3.1 Data-analyse 

2.2.1.4. Fysiologisch profiel 

Om het fysiologisch profiel op te stellen van de jonge zeilers werd gebruik gemaakt van de 

resultaten van de antropometrische metingen, de inspanningstest en de krachtmeting. 

 

2.2.1.5. Prestatiebepalende factoren 

Om de prestatiebepalende factoren te bepalen, werd gebruik gemaakt van een objectief 

klassement op basis van de jaarranking in de optimist klasse.  

Om te beginnen werd een multiple regressie gebruikt tussen klassementwaarden en de 

algemene gegevens van de proefpersonen zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht en aantal 

uur training per week. Verder werden ook regressies berekend tussen het klassement en de 

gegevens uit de maximale inspanningstest en de krachtmeting zoals aerobe drempel, anaerobe 

drempel, VO2max, excentrische piekkracht, concentrische piekkracht, isometrische 

piekkracht… 

Tot slot werd dezelfde statistische techniek gebruikt om klassement te correleren aan het 

percentage reoxygenatie berekend uit de gegevens van de gesimuleerde uithangtest.  

 

2.2.1.6. Spieroxygenatie en -doorbloeding 

De gesimuleerde uithangtest leverde met behulp van het NIRS apparaat voor iedere 

proefpersoon vier grafieken op; een saturatiecurve, een oxy[Hb+Mb]curve, een 

deoxy[Hb+Mb]curve en een curve van de concentratie Tot[Hb+Mb]. Voor de verdere 

verwerking werd vooral gekeken naar de weergave van de deoxy[Hb+Mb] waarden, 

aangezien de hoeveelheid oxy[Hb+Mb] en Tot[Hb+Mb]niet enkel afhankelijk zijn van de 

inspanning, maar ook van de hoeveel bloed die de spier binnendringt. De concentratie 

deoxy[Hb+Mb] is enkel afhankelijk van de inspanning.  
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De basiswaarde (= waarde voor deoxy[Hb+Mb] in rust) werd bepaald door te kijken naar de 

beginwaarde van de grafiek. Vervolgens werden systematisch de pieken uit de grafiek gehaald 

en gekeken met welke waarde deze pieken overeenkwamen.  

 

 

Figuur 14: Deoxy[Hb+Mb] patroon met amplitude 1 en amplitude 2 uit eigen onderzoek 

 

Eens de overeenstemmende piekwaarden gekend waren, werd enerzijds amplitude 1 (zoals in 

figuur 14 weergegeven) berekend. Deze amplitude duidt op de deoxy[Hb+Mb] waarden 

tijdens uithangen en de deoxy[Hb+Mb] waarden tijdens rust. Anderzijds werd een tweede 

amplitude 2 (Figuur 14) berekend tussen de deoxy[Hb+Mb] waarden tijdens uithangen en de 

deoxy[Hb+Mb] waarden tijdens relaxatie (=pieken). Door vervolgens amplitude 2 te delen 

door amplitude 1 werd het percentage reoxygenatie berekend.  

 

 

2.3.2 Statistische analyse 

De beschrijvende data worden weergegeven door middel van het gemiddelde en de 

standaarddeviatie van het gemiddelde. De Statistical Package for Social Sciences (SPSS 17) 

werd gebruikt voor alle statistische analyses.  

Om de prestatiebepalende factoren te bepalen, werd een multiple regressie uitgevoerd. Om te 

beginnen werden alle variabelen gecontroleerd op uitbijters door middel van een grafische 

boxplot weergave. De uitbijters werden uit de test gelaten. Daarna werd door middel van de 

Pearson correlation gekeken welke predictoren sterk correleren. De predictoren waarvan 

correlaties werden berekend zijn lichaamslengte, lichaamsgewicht, jaren zeilervaring, uren 

Amplitude 1 

Amplitude 2 
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zeiltraining, statische kracht, dynamische kracht, eccentrische kracht, MVC, VO2max, aerobe 

drempel en anaerobe drempel. Daarna werd de multicollineariteit bekeken dit wil zeggen dat 

wanneer meerdere predictoren onderling sterk correleren enkel de predictor die sterkst 

correleert met de afhankelijke variabele werd opgenomen in de verder analyse. Het 

significantieniveau werd vastgelegd op 0.05.  

Voor de verwerking van de spierdoorbloeding werden de reoxygenatiewaarden met behulp 

van de Pearson correlatie gecorreleerd met de waarden van het klassement en de VO2max.
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3 RESULTATEN 

3.1 FYSIOLOGISCH PROFIEL 

3.1.1 Antropometrische metingen 

Onderstaande tabel schetst het antropometrisch profiel van de proefpersonen.  

Proefpersoon Klassement Leeftijd: LL  

(cm) 

LG  

(kg) 

Vet 

(%): 

Ervaring 

(jaar) 

Training 

(uren/week) 

Proefpersoon 1 8 13.0 149.3 38.9 15.6 5 5 

Proefpersoon 2 9 14.5 153.0 42.9 15.1 7 8 

Proefpersoon 3 6 14.5 165.7 51.8 11.0 4 12 

Proefpersoon 4 7 13.5 168.3 44.0 10.0 7 8 

Proefpersoon 5 1 15.5 174.1 57.8 11.1 6 10 

Proefpersoon 6 5 15.5 175.8 54.2 15.6 6 15 

Proefpersoon 7 3 15.8 167.5 48.8 13.2 6 17 

Proefpersoon 8 4 15.0 171.1 59.9 14.4 4 20 

Proefpersoon 9 15 11.5 156.6 38.0 16.9 4 9 

Proefpersoon 10 10 13.5 151.7 40.0 10.9 7 10 

Proefpersoon 11 14 11.0 139.3 33.5 14.8 3 12 

Proefpersoon 12 

Proefpersoon 13 

Proefpersoon 14 

Proefpersoon 15 

Proefpersoon 16 

11 

13 

12 

16 

2 

13.5 

13.0 

13.5 

12.5 

15.6 

166.5 

153.0 

150.4 

149.0 

171.2 

50.6 

38.3 

38.9 

41.4 

54.9 

16.0 

10.1 

11.6 

21.9 

15.0 

5 

4 

2.5 

7 

7 

8 

9 

8 

 

13 

Gemiddelden:  13.8 160.2 45.9 14.0 5.3 10.9 

Standaard deviatie:  1.5 11.1 8.1 3.1 1.6 4 

Tabel 3: Antropometrisch profiel van de proefpersonen v.l.n.r. klassement, leeftijd, lichaams- lengte, lichaamsgewicht, 

vetpercentage, aantal jaar ervaring en het aantal uren ze trainen. 

 

Alle proefpersonen zijn tussen 11 en 16 jaar oud. Hun lichaamslengte varieert van 149,0 cm 

tot 175,8 cm en hun lichaamsgewicht varieert van 33,5 kg en 59,9 kg. Het vetpercentage van 
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de proefpersonen schommelt tussen 10,0% en 21,9%. Naast bovenstaande gegevens werd ook 

de maturiteit van de subjecten in kaart gebracht. Hieruit bleek dat van de 16 optimistzeilers 

slechts 1 proefpersoon vroeg matuur was en 3 subjecten laat matuur waren. De andere 12 

proefpersonen waren noch vroeg, noch laat matuur. 

De gemiddelde waarde voor endomorfie bij de optimistzeilers bedraagt 2,1 (±0,5), voor 

mesomorfie 3,9 (± 0,9) en voor ectomorfie 4,3 (±0,9). De somatotypes van de proefpersonen 

worden weergegeven in de onderstaande figuur. 15 van de 16 proefpersonen bevinden zich in 

de rechter helft van de figuur, wat erop wijst dat de optimistzeilers eerder slank zijn. 

Bovendien ligt het grootste deel van de subjecten op de bovenste helft. Dit wijst op hun 

gespierde lichaamsbouw. De rode stip geeft de gemiddelde lichaamsbouw van de 

proefpersonen weer. 

 

Figuur 15: Grafische weergave van het somatotype van de verschillende proefpersonen uit eigen onderzoek 
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3.1.2 Uithoudingstest 

Proefpersoon 

VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Maximaal 

vermogen/Kg 

(Watt/Kg) 

Maximale 

hartfrequentie 

(slagen/min) 

Aerobe drempel 

(ml.min-1.kg-1) 

(%VO2max) 

Anaerobe 

drempel 

(ml.min-1.kg-1) 

(%VO2max) 

Proefpersoon 1 54.0 5.1 192 36.8 (68%) 46.8 (87%) 

Proefpersoon 2 59.7 5.1 204 44.5 (75%) 53.9 (90%) 

Proefpersoon 3 57.1 5.4 200 32.8 (57%) 47.5 (83%) 

Proefpersoon 4 55.5 5.5 205 31.4 (57%) 47.1 (85%) 

Proefpersoon 5 52.4 5.3 199 33.2 (63%) 44.8 (85%) 

Proefpersoon 6 57.8 5.4 200 31.2 (54%) 46.9 (81%) 

Proefpersoon 7 63.3 5.6 200 39.0 (62%) 52.9 (84%) 

Proefpersoon 8 61.3 5.5 195 39.9 (65%) 52.9 (86%) 

Proefpersoon 9 54.7 5.1 196 32.9 (60%) 49.2 (90%) 

Proefpersoon 10 59.8 5.5 200 33.0 (55%) 46.3 (77%) 

Proefpersoon 11 57.0 5.4 194 37.3 (65%) 51.0 (90%) 

Proefpersoon 12 55.3 4.8 185 31.2 (56%) 48.2 (87%) 

Proefpersoon 13 57.7 5.3 189 37.6 (65%) 48.2 (84%) 

Proefpersoon 14 53.7 5.1 202 33.2 (62%) 44.9 (84%) 

Proefpersoon 15 60.1 4.7 211 37.7 (63%) 51.9 (86%) 

Proefpersoon 16 51.6 4.8 202 27.9 (54%) 44.6 (87%) 

Gemiddelde 56.9 5.2 198 35.0 (61.3%) 48.6 (85.4%) 

Standaarddeviatie 3.3 0.3 6.4 4.2 (5.7%) 3.1 (3.4%) 

Tabel 4: Gegevens inspanningstest: Maximale O2- opname, maximaal vermogen/Kg, maximale hartfrequentie, aerobe 

drempel en anaerobe drempel. 

 

Bovenstaande tabel geeft de resultaten van de inspanningstest weer. Uiterst links worden de 

waarden voor VO2max gerapporteerd. De waarden variëren van 52,4 tot 63,3 ml.min
-1

.kg
-1

. 

Daarnaast worden ook het maximaal vermogen per kg en de maximale hartfrequentie 

gerapporteerd. De maximale hartfrequentie schommelt van 185 tot 211 slagen per minuut. 

Rechts wordt zowel de aerobe als de anaerobe drempel weer gegeven. De aerobe en anaerobe 

drempel worden zowel uitgedrukt in functie van de gasuitwisseling als in functie van de 

VO2max. 
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3.1.3 Krachtmeting 

Onderstaande figuur is een weergave van de gemiddelden waarden voor de statische, 

concentrische en eccentrische krachtmeting van M Quadriceps en Hamstrings met behulp van 

Biodex dynamometer (System 2). 

 

Figuur 16: Weergaven van de gemiddelden waarden voor de statische, concentrische en eccentrische unilaterale 

krachtmeting van M Quadriceps en Hamstring. 

 

 

Proefpersoon 

Statische piekkracht Hamstrings/Quadriceps 

Links 

 (%) 

Statische piekkracht Hamstrings/Quadriceps 

Rechts  

(%) 

Gemiddelde 44.3 45.8 

Standaarddeviatie 7.9 9.0 

Tabel 5: Verhouding piekkracht Hamstrings op M Quadriceps tijdens statische contractie 

 

 

Uiteraard blijkt dat de grootste kracht wordt geproduceerd tijdens de statische of excentrische 

contracties. De kracht geproduceerd tijdens concentrische contracties is duidelijk lager. 

Daarnaast is de kracht geproduceerd door M Quadriceps beduidend groter dan de kracht 

geproduceerd door de Hamstrings. Tabel 5 geeft de verhouding weer van de kracht 

geproduceerd door de Hamstrings op de kracht geproduceerd door M Quadriceps tijdens een 
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statische contractie. Bij slechts één proefpersoon is de verhouding van de Hamstringskracht 

op de M Quadricepskracht meer dan 60% in het linkerbeen, ook in het rechterbeen is er 

slechts één proefpersoon die de waarde van 60% overschrijdt.  
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3.2 PRESTATIEBEPALENDE FACTOREN 

De prestatiebepalende factoren worden berekend binnen de proefpopulatie van 16 

proefpersonen. De bedoeling is dus om het klassement te kunnen voorspellen aan de hand van 

volgende gegevens: VO2max, aerobe drempel (ml.min
-1

.kg
-1

), anaerobe drempel (ml.min
-1

.kg
-

1
), lichaamslengte, lichaamsgewicht, statische kracht van de linker M Quadriceps, 

concentrische kracht van de linker M Quadriceps, excentrische kracht van de linker M 

Quadriceps, aantal uren training per week en het aantal jaar ervaring. 

Alvorens de multiple regressie uit te voeren werd gecontroleerd of er uitbijters aanwezig 

waren in de gegevens. Indien deze er waren werden ze opnieuw gedefinieerd als missing 

values. Daarna werd de normaalverdeling gecontroleerd. Om de power te vergroten en de 

standaarddeviatie van de verschillende variabelen kleiner te maken, werd van alle variabelen 

de log10 genomen. Daarna werd de multicollineariteit gecontroleerd tussen de verschillende 

parameters.  

 

 Stat_Q_L Conc_Q_L Ecc_Q_L Klassement 

Stat_Q_L 
1.00 

(p=0.000) 

0.805** 

(p=0.000) 

0.843** 

(p=0.000) 

-0.754** 

(p=0.001) 

Conc_Q_L 
0.805** 

(p=0.000) 

1.00 

(p=0.000) 

0.685** 

(p=0.003) 

-0.633** 

(p=0.009) 

Ecc_Q_L 
0.843** 

(p=0.000) 

0.685** 

(p=0.003) 

1.00 

(p=0.000) 

-0.674** 

(p=0.004) 

Klassement 
-0.754** 

(p=0.001) 

-0.633** 

(p=0.009) 

-0.674** 

(p=0.004) 

1.00 

(p=0.000) 

Tabel 6: Pearson correlaties tussen de onafhankelijke variabelen; statische, concentrische en eccentrische piekkracht van de 

M Quadriceps links, en de afhankelijke variabele klassement 

** Correlatie is significant op het niveau van 0.01  

* Correlatie is significant op het niveau van 0.05 
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 LL LG Klassement 

LL 
1.00 

(p=0.000) 

0.917** 

(p=0.000) 

-0.749** 

(p=0.001) 

LG 
0.917** 

(p=0.000) 

1.00 

(p=0.000) 

-0.790** 

(p=0.000) 

Klassement 
-0.749** 

(p=0.001) 

-0.790** 

(p=0.000) 

1.00 

(p=0.000) 

Tabel 7: Pearson correlaties tussen de onafhankelijke variabelen;lichaamslengte en –gewicht en de afhankelijke variabele 

namelijk klassement. 

** Correlatie is significant op het niveau van 0.01  

* Correlatie is significant op het niveau van 0.05 

 

 VO2max Aerobe drempel Anaerobe drempel Klassement 

VO2max 
1.00 

(p=0.000) 

0.665** 

(p=0.005) 

0.788** 

(p=0.000) 

0.219 

(p=0.415) 

Aerobe drempel 
0.665** 

(p=0.005) 

1.00 

(p=0.000) 

0.814** 

(p=0.000) 

0.239 

(p=0.372) 

Anaerobe drempel 
0.788** 

(p=0.000) 

0.814** 

(p=0.000) 

1.00 

(p=0.000) 

0.284 

(p=0.287) 

Klassement 
0.219 

(p=0.415) 

0.239 

(p=0.372) 

0.284 

(p=0.287) 

1.00 

(p=0.000) 

Tabel 8: Pearson correlaties tussen de onafhankelijke variabelen; VO2max, aerobe en anaerobe drempel, en de afhankelijke 

variabele namelijk klassement 

** Correlatie is significant op het niveau van 0.01  

* Correlatie is significant op het niveau van 0.05 

 

In bovenstaande tabellen wordt duidelijk dat er verschillende variabelen omwille van de 

collineariteit niet kunnen opgenomen worden in de multiple regressie analyse. De statische M 

Quadriceps piekkracht (links) correleert sterk met de concentrische en excentrische 

piekkracht, maar het is de statische kracht die het sterkst van de 3 correleert met de 

afhankelijke variabele klassement (Tabel 6). Hierdoor blijft enkel statische M Quadriceps 

piekkracht over om op te nemen in de multiple regressie. Ook de variabele lichaamslengte 

wordt op deze manier geëlimineerd door de variabele lichaamsgewicht waarmee het zeer sterk 

correleert (Tabel 7). Hetzelfde principe is van toepassing op de VO2max die de aerobe- en 

anaerobe drempel overstijgt (Tabel 8). 

Als de multiple regressievergelijking dan wordt uitgevoerd met de resterende predictoren, 

namelijk het de VO2max, het lichaamsgewicht, de statische M Quadriceps piekkracht (links), 
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het aantal uren training per week en het aantal jaar ervaring, resulteert dit in onderstaande 

output (Tabel 9). 

 Adjusted R Square Sig. 

Model 1 0.593 0.017 

Onafhankelijke 

variabelen 
B-waarde 

Standaard- 

fout 
Beta-waarde t-waarde Sig. 

(Constant) -1.401 5.623  -0.249 0.809 

Ervaring -0.696 0.477 -0.290 -1.458 0.179 

Zeiltraining -0.650 0.562 -0.301 -1.157 0.277 

LG -1.445 1.924 -0.334 -0.751 0.472 

VO2max 3.995 2.950 0.296 1.354 0.209 

Statische Kracht -0.589 1.229 -0.197 -0.479 0.643 

Tabel 9: Output van de multiple regressie bij 16 proefpersonen 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat 59,3 % van de variantie in klassement verklaard wordt 

door de vergelijking y = -1,401 – 0,696 x1 - 0,650 x2 -1,445 x3 + 3,995 x4 – 0,589 x5 (met y = 

klassement, x1 = zeilervaring, x2 = zeiltraining, x3 = lichaamsgewicht, x4 = VO2max, x5 = 

statisch Quadriceps piekkracht links). Er kan ook gesteld worden dat het lichaamsgewicht de 

belangrijkste predictor is van het klassement (beta= -0.334). Deze waarde scoort hoog en 

toont tevens een negatief verband. Dit wil zeggen dat hoe meer de zeiler weegt, hoe beter ze 

gerankt worden in het klassement (aangezien het klassement wordt gerankt als volgt: 1 = 

beste zeiler, 16 = minst goede zeiler).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                           RESULTATEN 

 

44 

 

  

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafieken (Figuur 17) visualiseren de samenhang tussen de onafhankelijke 

variabelen, die eveneens in bovenstaande regressievergelijking werden gebruikt, en het 

klassement door het gebruik van Pearson correlaties. 

Uit de multiple regressie is gebleken dat lichaamsgewicht de belangrijkste voorspeller van de 

afhankelijke variabele namelijk klassement is. Dit wordt tevens aangetoond aan de hand van 

de Pearson correlaties; lichaamsgewicht vertoont een sterk verband (determinantencoëfficiënt 

R
2
=0.668) met het klassement. Wat echter niet is gebleken uit de multiple regressie dat de 

statische piekkracht van M Quadriceps eveneens een sterke correlatie vertoont met 

klassement. Hier is er sprake van 0.5345 als determinantencoëfficiënt, dat wijst op een sterk 

verband onderling. 

 

Figuur 17: Pearson correlatie van klassement ten opzicht van het aantal uren zeiltraining, aantal jaren 

ervaring, de VO2max, lichaamsgewicht en de statisch piekkracht van M Quadriceps links. 
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3.3 SPIEROXYGENATIE EN -DOORBLOEDING 

3.3.1 Beschrijving Reoxygenatiepatroon 

In onderstaande figuren (Figuur 18) wordt het deoxy[Hb+Mb]- en Tot[Hb+Mb]patroon 

grafisch weergegeven. Deze patronen kunnen beschouwd worden als zijnde representatief 

voor de hele populatie optimistzeilers tijdens het zeilen.  

Het volledige patroon bestaat uit 12 keer 90 seconden uithangen waartussen telkens een 

recuperatie plaatsvond van 7 seconden. Het deoxy[Hb+Mb] patroon doorloopt een vast 

stramien. Zodra de contractie begint, is er een forse stijging aanwezig in deoxy[Hb+Mb]. 

Deze stijging bereikt echter een plateau fase, ook wel de steady state fase genoemd, waar de 

concentratie constant blijft. Wanneer de proefpersoon zich ontspant, volgt er op zijn beurt een 

enorme daling in de concentratie deoxy[Hb+Mb]. De Tot[Hb+Mb] concentratie vertoont 

gedurende de hele inspanning een lichte stijging en piekt de hoogte in wanneer de 

recuperatiefase start. 

 

Figuur 18: Deoxy[Hb+Mb] en Tot[Hb+Mb] van proefpersoon 1 

 

Uithangfasen Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 Fase 10 Fase 11 Fase 12 

Reoxygenatie 

(%)  
49.9% 79.4% 51.3% 47.6% 63.5% 67.6% 63.7% 66.1% 55.7% 66.9% 58.9% 39.7% 

Tabel 10: Uithangfasen met individuele reoxygenatiepercentages van proefpersoon 1 

 

Tijdens de recuperatiefase is er in het verloop van deoxy[Hb+Mb] en Tot[Hb+Mb] een 

duidelijke verandering zichtbaar. Het deoxy[Hb+Mb]-gehalte daalt zeer snel en het 

Tot[Hb+Mb]-gehalte piekt de hoogte in. Dit fenomeen wordt de reoxygenatiefase genoemd. 

De spier stuurt op dat moment deoxy[Hb+Mb] weg uit de spier en laat nieuw gesatureerd 
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oxy[Hb+Mb] de spier binnenstromen. Dit patroon herhaalt zich steeds weer bij de 

recuperatiefase.  

De maximale contractiekracht van M Quadriceps, de willekeurige contractiekracht aan 35% 

van de maximale contractiekracht, de gemiddelde reoxygenatiewaarden en de lactaatwaarden 

na afloop van het protocol worden weergegeven in tabel 11. 

 

Proefpersoon 
Max imale Kracht  

(Nm) 

35% MVC 

(Nm) 

Gemiddelde 

reoxygenatie (%) 

Lactaatwaarden 

(mmol/L) 

Proefpersoon 1 206 72.1 60.8 (± 0.1) % 2.7 

Proefpersoon 2 111 38.9 64.1 (± 0.1) % 1.4 

Proefpersoon 3 125 43.8 68.6 (± 0.1) % 1.8 

Proefpersoon 4 129 45.2 58.7 (± 0.2) % 3.4 

Proefpersoon 5 100 35.0 50.6 (± 0.1) % 2.3 

Proefpersoon 6 171 59.9 38.9 (± 0.1) % 1.9 

Proefpersoon 7 144 50.4 30.0 (± 0.1) % 2.2 

Proefpersoon 8 235 82.3 29.7 (± 0.1) % 3.2 

Proefpersoon 9 138 48.3 49.4 (± 0.2) % 2.8 

Proefpersoon 10 120 42.0 37.5 (± 0.1) % 1.6 

Proefpersoon 11 173 60.6 41.2 (± 0.1) % 2.1 

Proefpersoon 12 136 47.6 33.6 (± 0.1) % 2.3 

Gemiddelden 149 52.2 46.9 % 2.3 

Standaard deviatie 40.1 14,0 0.1 0.6 

Tabel 11: Resultaten van de maximale geleverde M Quadricepskracht, waarden 35% van maximale willekeurige contractie, 

gemiddelde (+ standaarddeviatie) reoxygenatie waarden en lactaatwaarden op het einde van het protocol 

 

De gemiddelde reoxygenatiewaarden variëren van 68,6% tot 29,7%, de maximale 

willekeurige contractie gaat van 100 Nm tot 235 Nm en de lactaatwaarden ten slotte variëren 

van 1,4 mmol/l tot 3,4 mmol/l. Hieruit resulteert dat geen enkel proefpersoon de anaerobe 

drempel bereikt heeft. Er is echter wel sprake van een gemengd aerobe - anaerobe 

energielevering gedurende het protocol.  

 

 

 

 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                           RESULTATEN 

 

47 

 

3.3.2 Statistische analyse Reoxygenatie  

In SPSS werd de reoxygenatie eveneens gecorreleerd aan het klassement van de 

optimistzeilers en de VO2max. De gevonden correlaties worden weergegeven in figuur 19. 

 

Hieruit blijkt dat de determinantencoefficient(R
2
) voor zowel klassement (R

2
= 0.1933) als 

VO2max (R
2
= 0.005) wijst op een zwak tot zelfs zeer zwak verband met de variabele 

reoxygenatie. 

Figuur 19: Pearson correlatie van reoxygenatie ten opzichte van klassement van de optimistzeilers en VO2max 
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4 DISCUSSIE 

4.1 FYSIOLOGISCH PROFIEL  

4.1.1 Antropometrisch profiel 

Verschillende parameters werden gemeten om het antropometrisch profiel van de 

optimistzeilers in kaart te brengen. Aangezien de leeftijd van de optimistzeilers varieert van 

11 jaar tot 15,8 jaar, zijn er grote verschillen zichtbaar in de antropometrische gegevens van 

de proefpersonen. Een homogenere groep zou een meer representatief gemiddelde hebben 

opgeleverd. Bovendien werden slechts 16 proefpersonen onderworpen aan de 

antropometrische metingen, aangezien enkel de meest talentvolle optimistzeilers in rekening 

werden gebracht. De resultaten mogen bijgevolg niet worden veralgemeend voor alle 

optimistzeilers. Verder onderzoek zou kunnen gedaan worden naar het fysiologisch profiel 

van optimistzeilers in het algemeen, aangezien in deze studie enkel de talentvolle 

optimistzeilers zijn opgenomen.  

De gemiddelde lichaamslengte van de optimistzeilers verschilt nauwelijks met de gemiddelde 

lichaamslengte van niet-zeilers (161,5 cm ± 8,1). Het lichaamsgewicht daarentegen is een stuk 

lager dan het lichaamsgewicht van jongens van dezelfde leeftijd die niet zeilen (51,2 kg ± 9,4) 

(Thompson et al., 2003).  

Deze bevinding wordt ook weerspiegeld in de waarden voor endomorfie, ectomorfie en 

mesomorfie. De subjecten hebben duidelijk een lagere waarde voor endomorfie. De waarde 

voor ectomorfie daarentegen is duidelijk hoger voor de proefpersonen. Dit wijst er op dat 

talentvolle optimistzeilers magerder zijn dan de gemiddelde jongen van dezelfde leeftijd. De 

waarden voor mesomorfie tonen aan dat jonge talentvolle zeilers over het algemeen 

gespierder zijn dan niet-zeilers (Claessens et al., 1985).  
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4.1.2 Uithoudingsprofiel 

VO2max is een indicatie voor het aerobe uithoudingsvermogen. Wanneer de VO2max van 

talentvolle optimistzeilers (56.9 ml/min/kg) wordt vergeleken met de VO2max van een 

gemiddelde 13-jarige jongen (51,51 ml/min/kg) blijkt dat de VO2max  van de zeilers duidelijk 

hoger is (Armstrong et al., 1999).  

Naast het vergelijken van de VO2max van de zeilers met de gemiddelde mannelijke 

leeftijdgenoot, kan ook een vergelijking gemaakt worden met de VO2max van andere 

sporters. Wanneer de VO2max van de zeilers wordt vergeleken met de VO2max van een 

zwemmer wordt duidelijk dat de VO2max bij jonge zeilers gemiddeld goed is. Bij zwemmers 

worden waarden gerapporteerd van 59,4 ml/min/kg (Laskowski et al., 2009). In een 

onderzoek van Wong et al. (2009) waarbij mannelijke jeugdvoetbalspelers worden getest, 

worden waarden gerapporteerd van 53,2 (± 6,8) ml/min/kg voor de verdedigers, 57,9 (± 5,1) 

ml/min/kg voor de middenvelders en 56,5 (± 4,9) ml/min/kg voor de aanvallers.  

De gemiddelde VO2max bij gymnasten bedraagt 49,4 ml/min/kg (Laskowski et al., 2009). 

Hieruit kan worden besloten dat de VO2max van jonge talentvolle zeilers hoog is in 

vergelijkingen met de gemiddelde populatie, en tevens vergelijkbaar is met de VO2max van 

jongeren in de meeste andere sporten.  

 

 

4.1.3 Krachtenprofiel 

De M Quadriceps – en Hamstringskracht bij jongeren werd in het verleden zelden besproken. 

Het is dan ook niet eenvoudig hier uitspraak over te doen. Toch vermoeden we dat de M 

Quadriceps bij zeilers beter ontwikkeld is dan bij niet-zeilers, aangezien er tijdens het zeilen 

voortdurend een quasi - isometrische contractie wordt uitgevoerd. Bovendien is de 

verhouding van de statische kracht geproduceerd door de Hamstrings op de statische kracht 

geproduceerd door M Quadriceps gemiddeld 44,25 (±7,88) % bij de optimistzeilers. Uit 

vroeger onderzoek is al gebleken dat dit bij volwassen zeilers ook zo is (ratio = 41±7) 

(Aagaard et al., 1997). Deze ratio is relatief laag en zou eigenlijk minimum 60% moeten zijn 

om de kniestabiliteit te garanderen (Perrin, 1954).  
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Aangezien in huidig onderzoek zonder controlegroep werd gewerkt, zou het nuttig zijn in de 

toekomst dezelfde metingen te doen bij niet-zeilers. Aan de hand van de resultaten van een 

controlegroep, kan een vergelijking gemaakt worden. Nu is het moeilijk de resultaten voor 

kracht te bespreken, aangezien ze niet vergeleken kunnen worden. Bovendien is verder 

onderzoek nodig met betrekking tot blessurepreventie ter hoogte van de knie aangezien de 

stabiliteit in het kniegewricht verstoord is door een te goed ontwikkelde M Quadriceps. 
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4.2 PRESTATIEBEPALENDE FACTOREN BIJ JONGE OPTIMISTZEILERS 

Aangezien geen van de testen op het water werden uitgevoerd kunnen onmogelijk alle 

factoren die bijdragen tot de prestaties in rekening worden gebracht. Belangrijke factoren die 

bijdragen tot het resultaat zoals het kunnen lezen van de wind, tactische beslissingen nemen 

ten opzichte van anderen, de juiste koers kunnen kiezen enzovoort worden hier niet in 

rekening gebracht. Toch werd het opkruisen tijdens een zeilwedstrijd zo goed mogelijk 

nagebootst tijdens de simulatietest om naast de resultaten van de antropometrische metingen, 

de inspanningstest en de krachtmeting ook resultaten te verkrijgen in verband met de 

oxygenatie en reoxygenatie tijdens het uithangen.  

In het verleden is reeds een belangrijk onderzoek verricht naar de  prestatiebepalende factoren 

tijdens zeilen. In het onderzoek zijn heel wat factoren opgenomen die de prestatie zouden 

kunnen bepalen. Toch blijkt dat enkel het lichaamsgewicht van de zeiler en het krachtmoment 

tijdens uithangen op een zeilsimulator de prestatie bepaalden (Tan et al., 2006). De 

correlatiecoëfficiënt tussen het lichaamsgewicht en de zeilprestatie bedroeg -0,69 (p<0,01). 

Tussen het krachtmoment en de prestatie bedroeg de correlatiecoëfficiënt -0,62 (p<0,01). Ook 

in onze studie bleek het lichaamsgewicht te correleren met de prestatie. De 

correlatiecoëfficiënt is wel iets meer uitgesproken tijdens onze studie. Dit komt waarschijnlijk 

aangezien er in ons onderzoek wordt gewerkt met jongeren in tegenstelling tot in de studie 

van Tan et al.( 2006), waar volwassen zeilers worden onderzocht. We vermoeden dat dit ook 

de verklaring is waarom naast het lichaamsgewicht ook de lichaamslengte correleert met de 

prestatie in ons onderzoek in tegenstelling tot in de studie van Tan en medewerkers (2006) 

waar de lichaamslengte niet correleert met de prestatie. Bij jongeren van 10 tot 15 jaar is de 

variatie in lichaamsgewicht – en lichaamslengte bovendien veel groter dan bij subjecten 

tussen 16 en 42.  

In tegenstelling tot wat vele onderzoekers dachten, blijkt uit ons onderzoek dat niet enkel de 

statische kracht van de M Quadriceps van de zeiler de prestatie bepaalt, maar ook de 

dynamische krachten. Zowel de statische, de concentrische als de eccentrische spierkracht 

correleren significant met de prestatie. Ook in het onderzoek van Aagaard en medewerkers 

(1998) vonden ze zowel significante correlatiecoëfficiënten tussen de eccentrische kracht 

geproduceerd door de M Quadriceps en de prestatie (r=0,67 voor dynamische hikers, en 

r=0,71 voor statische hikers p<0,05) als tussen de isometrische kracht geproduceerd door de 
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M Quadriceps en de prestatie (r=0,67 voor dynamische hikers, en r=0,74 voor statische hikers 

p<0,05). Opvallend is wel dat de concentrische kracht in dit onderzoek als niet-significant 

wordt beschouwd (Aagaard et al., 1998). Dit kan zijn omdat in het onderzoek van Aagaard et 

al. (1998) de correlatie met de uithangprestatie wordt bekeken, terwijl in ons onderzoek de 

algemene prestatie in rekening wordt gebracht. De VO2max, aerobe drempel en anaerobe 

drempel hadden geen significante invloed op de prestatie.  

In de toekomst zou het nuttig zijn, naast kracht, uithoudingsvermogen en antropometrische 

gegevens ook de technische en tactische vaardigheden te correleren aan de prestatie., 

aangezien deze factoren uiteraard ook invloed hebben op de prestatie.  
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4.3 SPIEROXYGENATIE – EN DOORBLOEDING TIJDENS ZEILEN 

In het huidige onderzoek werd Near-infrared Spectroscopy gebruikt om een inzicht te krijgen 

in de fysiologische belasting van de zeilinspanning op het niveau van de arbeidende spieren. 

NIRS meet op een niet-invasieve manier de concentratie geoxygeneerd en gedeoxygeneerd 

hemoglobine en myoglobine op microvasculair niveau en laat op deze manier toe om inzicht 

te krijgen in de mogelijke vermoeidheidsinducerende factoren van de zeilinspanning.  

De zeilinspanning werd in het onderzoek gesimuleerd op een Biodex dynamometer (System 

2) waarbij de proefpersonen 12x gedurende 90 s een isometrische M Quadricepscontractie in 

het kniegewricht met twee benen simultaan uitvoerden aan 30-40% van de MVC (i.e. 

uithangen), telkens afgewisseld met 7 s rust (i.e. overstag gaan). In de literatuur werden 

dergelijke belastingen reeds toegeschreven aan de inspanning tijdens het zeilen (Spurway, 

2006). Het verloop van deoxy[Hb+Mb] - als expressie van microvasculaire O2-extractie of 

arterioveneus O2-verschil [C(a-v)O2)] - en tot[Hb+Mb] – als expressie van het volume bloed 

onder de NIRS-probe en dus van musculaire bloedtoevoer (Qm) - vertonen een vast patroon 

op inspanningen die opgelegd zijn in ons onderzoek. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van 

het Fick-principe: Qm x C(a-v)O2 = VO2m en wanneer ervan uit gegaan wordt dat VO2m 

gelijk is tijdens elke contractie kunnen de verschillende fasen uit de zeilinspanning verklaard 

worden. 

 

FASE 1: DE STARTCONTRACTIE 

 

Figuur 20a: deoxy[Hb+Mb] patroon en tot[Hb+Mb] patroon tijdens de start van de contractie 
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Bij aanvang van de test is er een toename in de metabole vraag aan het lichaam. Het lichaam 

wil voldoen aan de toename in de metabole behoefte door een toename van de 

energieproductie in het aerobe metabolisme en bijgevolg moet de VO2m stijgen. Dit wordt in 

het lichaam verwezenlijkt door enerzijds een toename in tot[Hb+Mb] en anderzijds een 

toename in deoxy[Hb+Mb]. Deze toename in beide parameters wijst erop dat zowel de 

toevoer van zuurstofrijk bloed als de O2-extractie toeneemt om te voldoen aan de metabole 

behoefte van het lichaam. 

 

FASE 2: STEADY STATE  

 

Figuur 20b: deoxy[Hb+Mb] patroon en tot[Hb+Mb] patroon tijdens steady state fase. 

Eens aan de metabole vraag van het lichaam voldaan is, ontstaat er een steady state in zowel 

tot[Hb+Mb] als deoxy[Hb+Mb]. Met andere woorden Qm en O2-extractie blijven op hetzelfde 

niveau en voldoen op die manier aan de metabole nood van het lichaam tijdens het uitvoeren 

van de isometrische uithangcontractie. Dergelijke respons in de NIRS-parameters suggereert 

dat de toename in de intramusculaire druk, eigen aan de isometrische uithangcontractie, de 

doorbloeding enigszins belemmert, aangezien ook de O2-extractie toeneemt. De doorbloeding 

is echter niet volledig afgesloten want dit zou een continue toename in de O2-extractie 

induceren. 
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FASE 3: RELAXATIE  

 

Figuur 20c: deoxy[Hb+Mb] patroon en tot[Hb+Mb] patroon tijdens de relaxatiefase 

Op het moment dat de contractie stopgezet wordt tijdens het „overstag gaan‟ wordt de 

intramusculaire druk opgeheven en is er een grote instroom van zuurstofrijk bloed in de 

capillairen van de spier. Bovendien daalt deoxy[Hb+Mb] sterk in deze fase van het protocol 

ten gevolge van de afname in de metabole nood in combinatie met de snelle instroom van 

zuurstofrijk bloed en de uitstroom van zuurstofarm bloed. 

 

FASE 4: CONTRACTIE 

 

Figuur 20d: deoxy[Hb+Mb] patroon en tot[Hb+Mb] patroon tijdens de volgende contractie 

 

Wanneer de contractie hernomen wordt, zal de intramusculaire druk enerzijds een 

hoeveelheid bloed uit de spier persen en anderzijds de bloedstroom belemmeren waardoor 

tot[Hb+Mb] terugvalt op het steady state niveau. Bijgevolg moet de O2-extractie terug 

toenemen om te voldoen aan de metabole nood voor het leveren van de „uithangcontractie‟. 

In het huidige onderzoek werd dus vastgesteld dat de toename in de intramusculaire druk ten 

gevolge van de isometrische contractie niet in die mate de bloedstroom belemmert om deze 
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als de primaire vermoeidheidsinducerende factor te aanzien. De bloedstroom kan in 

voldoende mate de spieren blijven voorzien van zuurstofrijk bloed zodat de O2-extractie niet 

moet toenemen tot de maximale capaciteit. De bevinding dat de lactaatconcentratie op het 

einde van de inspanning eerder laag bleef ondersteunen de bevinding dat het aerobe 

metabolisme in grote mate kan voldoen aan de energiebehoefte van de arbeidende spieren. De 

bevinding dat de (re)oxygenatie en doorbloeding niet correleerde met de objectieve 

zeilprestatie bevestigt dat de vermoeidheid vermoedelijk niet gerelateerd is aan een limitatie 

van het aerobe metabolisme en een accumulatie van bijproducten (H+, lactaat-) uit het 

anaerobe metabolisme. Welke andere parameters dan wel verantwoordelijk zijn voor het 

induceren van de optredende vermoeidheid tijdens zeilen blijft een vraagteken.  

De mogelijke verklaring voor het feit dat vele zeilers vermoeidheid ervaren ten gevolge van 

soortgelijke isometrische inspanningen kan dus niet gekoppeld worden aan factoren die het 

musculair zuurstofverbruik (VO2m) bepalen. Misschien moet er gezocht worden op een ander 

niveau. In de literatuur situeren meerdere studies dergelijke vermoeidheid in de spier zelf. Bij 

aangehouden isometrische contractie stelt men een reductie vast in Na
+
-,K

+
- en ATP-ase 

activiteit (Fowles et al., 2002). Stieglitz (1993) registreerde een daling van het potassium (K
+
) 

in het bloed na een regatta wedstrijd bij topzeilers. Wanneer spiervezels onderworpen worden 

aan een continue stimulatie, treedt vermoeidheid beduidend sneller op dan bij een 

intermittente belasting (Allen et al, 2008). Een reductie van intracellulaire K
+ 

zou hierin een 

rol kunnen spelen aangezien de afname van totale kracht gepaard gaat met een daling in 

excitatie van het membraan (Bigland-Ritchie et al, 1986). Naast de intracellulaire K
+
 -efflux, 

die nieuwe depolarisaties bemoeilijken, kan de inhibitie van de calciumrelease op 

verscheidene niveaus eveneens aanleiding geven tot vermoeidheid. Zowel de vorming van 

vrije radicalen (reactive oxygen specifies –ROS) ten gevolge van het lekken van protonen uit 

het elektronentransportsysteem in de mitochondriën, als magnesium (Mg
2+

)-accumulatie 

kunnen aanleiding geven tot een daling in de Ca
2+

-sensitiviteit met een verminderde capaciteit 

tot krachtproductie tot gevolg. Ondanks het feit dat deze spierfysiologische variabelen niet in 

ons onderzoek opgenomen werden, kunnen ze wel een eventuele verklaring bieden voor de 

gepercipieerde perifere vermoeidheid bij zeilers. 

Het moet bovendien gesteld worden dat het gebruikte protocol in ons onderzoek niet volledig 

overeenstemt met de eigenlijk inspanning van een kruisrak. Tijdens de zeilinspanning op het 
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water contraheert de M Quadriceps eerder quasi - isometrisch (met lengteveranderingen 

tijdens de contractie) terwijl de contractie in ons protocol volledig isometrisch verliep. De 

dynamische beweging van het bovenlichaam alsook de bewegingen van de arm (trimmen) 

werden niet nagebootst en de proefpersonen ondergingen in huidig onderzoek eveneens een 

passieve recuperatie, terwijl dit tijdens het zeilen niet het geval is. Deze elementen zullen ook 

een impact hebben op de spieroxygenatie en -doorbloeding. Verder onderzoek, eventueel op 

een hiking bench waarin de zeilbeweging beter kan gesimuleerd worden, kan bijgevolg verder 

licht werpen op het optreden van vermoeidheid tijdens zeilen.  
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4.4 BESLUITVORMING 

Uit de bepaling van het fysiologisch profiel kan worden besloten dat talentvolle 

optimistzeilers gemiddeld minder wegen en slanker gebouwd zijn dan hun leeftijdsgenoten. 

Bovendien zijn de zeilers ook gespierder dan niet-zeilers van dezelfde leeftijd. Vooral de M 

Quadriceps is goed ontwikkeld. Het uithoudingsvermogen van de optimistzeilers was beter 

dan van een gemiddelde jongen van hun leeftijd, en goed ten opzichte van leeftijdsgenoten die 

een andere sport beoefenden.  

Wat de prestatiebepalende factoren betreft, blijken net zoals bij volwassen zeilers vooral 

lichaamsgewicht en statische M Quadricepskracht de grootste prestatiebepalende factoren te 

zijn bij optimistzeilers. Uithoudingsvermogen heeft echter geen significante invloed op de 

prestatie.  

Uit de resultaten van de NIRS ten slotte bleek dat bij statische contracties van 35% MVC de 

doorbloeding gedeeltelijk wordt verhinderd. De doorbloeding wordt echter op geen enkel 

moment volledig afgesloten. Dit heeft als gevolg dat er voldoende zuurstof in de spier 

aanwezig blijft, waardoor zeilers gedurende de volledige wedstrijd beroep kunnen doen op het 

aerobe energiesysteem. Onze hypothese, dat de beperkte zuurstofaanvoer als gevolg van de 

stijging in intramusculaire druk aan de basis zou liggen van spiervermoeidheid, blijkt niet te 

kloppen.  

Andere potentiële oorzaken van perifere spiervermoeidheid zijn een daling in intracellulaire 

K
+
-concentratie of een daling in Ca

2+
-concentratie. Tijdens een isometrische contractie daalt 

de K
+
-concentratie, wat er voor zou kunnen zorgen dat de excitatie van het membraan 

verzwakt. Naast de daling in K
+
-concentratie is er ook een daling in Ca

2+
-concentratie als 

gevolg van de vorming van vrije zuurstofradicalen enerzijds en de opstapeling van Mg
2+ 

anderzijds. Ook dit zou aan de basis kunnen liggen van de gepercipieerde perifere 

vermoeidheid bij zeilers. Deze factoren zijn echter niet opgenomen in huidig onderzoek.



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

59 

 

5 REFERENTIELIJST 

5.1 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELS 

Aagaard P., Beyer N., Simonson E.B., Larsson B., Magnusson S.P., Kjaer M. (1998). 

Isokinetic muscle strength and hiking performance in elite sailors. Scandinavian journal of 

medicine and science in sports. 1998, 8 (3), 138-144. 

Aagaard P., Simonsen E.B., Beyer N., Larsson B., Magnusson P., Kjaer M. (1997). Isokinetic muscle 

strength and capacity for muscular knee joint stabilization in elite sailors. International journal of 

sports medicine. 1997, 18(7), 521-525. 

Allen D.G., Lamb G.D., Westerblad H. (2007). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. 

Physiological reviews. 2008, 88, 287-332. 

Anonymous. (2007) Glossary of sailing terms. Journal of sports sciences. 2007, 25 (10), 

1077-1080.  

Armstrong N., Welsman J.R., Nevill A.M., Kirby B.J. (1999). Modeling growth and 

maturation changes in peak oxygen uptake in 11-13 yr olds. Journal of applied physiology. 

1999, 87 (6), 2230-2236. 

Bernabucci I. Conforto S., Capozza M., Accornero N., Schmid M., Allesio D. (2007). A 

biologically inspired neural network controller for ballistic arm movements. Journal of 

NeuroEngineering and Rehabilitation. 2007, 4 (33).  

Bigland-Ritchie B.R., Dawson N.J., Johansson R.S., Lippold O.C. (1986) Reflex origin for 

the slowing of motoneurone firing rates in fatigue of human voluntary contractions. Journal 

of physiology. 1986, 379, 451-9. 

Blackburn (1993) Physiological responses to 90 min of simulated dinghy sailing. Journal of 

sports sciences. 1994, 12, 383-390. 

Boushel R., Piantadosi C.A. (1999). Near-infrared spectroscopy for monitoring muscle 

oxygenation. Acta physiologica Scandinavica. 2000, 168 (4), 615-622. 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

60 

 

Boyas S., Maïsetti O., Guével A. (2007). Changes in sEMG parameters among trunk and 

thigh muscles during a fatiguing bilateral isometric multi-joint task in trained and untrained 

subjects. Journal of Electromyographie and Kinesiology. 2007, 19, 259-268. 

Castagna O., Brisswalter J. (2006). Assessment of energy demand in Laser sailing: influences 

of exercise duration and performance level. Journal of applied physiology. 2007, 99,  95-101. 

Castagna O., Guezennec C.Y., Devienne M.F.J., Lacour J.R., Brisswalter J. (2004). Analyse 

de la sollicitation physiologique lors de la navigation en Laser. Science and sports, 2004, 19 

(6), 317-323.  

Claessens A., Beunen G., Simons J. (1986). Stability of anthroposcopic and anthropometric 

estimates of physique in Belgian boys followed longitudinally from 13 to 18 years of age. 

Annals of Human Biology. 1986, 13 (3), 235-244. 

Cunningham P., Hale T. (2006). Physiological responses of elite sailors to 30 minutes of 

stimulated upwind sailing. Journal of sports sciences. 2007, 25 (10), 1109-1116.  

Delpy D., Cope M., van der Zee P., Arridge S., Wray S., Wyatt J. (1988). Estimation of 

optical pathlength through tissue from direct time of flight measurement. Physics in medicine 

and biology. 1988, 33 (2), 1433-1442. 

De Ruiter C.J., Goudsmit J.F.A., Van Tricht J.A., De Haan A. (2007). The isometric torque at 

which knee-extensor muscle reoxygenation stops. Medicine and science in sports and 

exercise. 2007, 39 (3), 443-452. 

Easton C., Findlay C., Morrison G., Spurway N.C. (2007). Effects of dynamic upper-body 

exercise on lower-limb isometric endurance. Journal of sports sciences. 2007, 25 (10), 1101-

1107. 

Edwards A.D., Richardson C., van de Zee P., Elwell C., Wyatt J.S., Cope M., Delpy D.T., 

Reynolds E.O.R. (1993). Measurement of haemoglobin flow and blood flow by near-infrared 

spectroscopy. Journal of applied physiology,  1993, 166 (5), 1369-1373. 

Fitts R.H. (1994) Cellular mechanisms of muscle fatigue. Physiological reviews. 1994, 74 (1), 

49-84. 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

61 

 

Fitts R.H. (2007). The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. Journal of applied 

physiology. 2008, 104, 551-558. 

Fowles J.R. (2002). Human neuromuscular fatigue is associated with altered Na+-K+-ATPase 

activity following isometric exercise. Journal of applied physiology. 2002, 92, 1585-1593. 

Jianhua L., Zhang Q., Hui G. (2007). The influence of long duration of isometric contraction 

on blood pressure. Journal of Physiology Therapy Science, 2007, 19 (2), 111-115. 

Kalliokoski K., Laaksonen Marko S., Takala Teemu O., Knuuti J., Nuutila P. (2002). Muscle 

oxygen extraction and perfusion heterogeneity during continuous and intermittent static 

exercise. Journal of applied physiology, 2003, 94, 953-958. 

Katayama K., Amann M., Pegelow D.F., Jacques A.J., Dempsey J.A. (2006). Effect of arterial 

oxygenation on quadriceps fatigability during isolated muscle exercise. Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol, 2006, 292, 1279-1986. 

Kramer M., Volker H.U., Weikert E., Katzmaier P., Sterk J., Willy C., Gerngross H., Kinzl 

L., Hartwig E. (2004). Simultaneous measurement of intramuscular pressure and surface 

electromyography of the multifidus muscle. European Spine Journal, 2004, 13 (6), 530-536. 

Laskowski R., Ziemann E., Grzywacs T. (2009). Comparison of aerobic capacity in various 

groups of adolescent athletes. Archives of budo. 2009, 5, 21-24. 

Legg S., Mackie H., Smith P. (1999). Temporal patterns of physical activity in Olympic 

dinghy sailing racing. Journal of sports  medicine and physical fitness. 1999, 39, 315-320. 

Lyubin V.M., Klebanov M.L. (1988). Laser-induced anisotropic absorption, reflection, and 

scattering of light in chalcogenide glassy semiconductors. Semiconductors, 1988, 32 (8), 817-

823. 

Macleod D., Sutherland D.L., Buntin L., Whitaker A., Aitchison T., Watt I., Bradley J., Brand 

S. (2007). Physiological determinants of climbing-specific finger endurance and sport rock 

climbing performance. Journal of Sports Sciences, 2007, 25 (12), 1433- 1443. 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

62 

 

Maïsetti O., Guével A., Iachkine P., Legros P., Briswalter J. (2002). Le maintien de la 

position de rappel en dériveur solitaire. Aspects théoriques et propositions méthodologiques 

d‟évaluation de la fatigue musculaire. Science et sports,  2002, 17, 234-246.  

Mirwald R.L., Baxter-Jones A.D.G., Bailey D.A., Beunen G.P. (2002). An assessment of 

maturity from anthropometric measurements. Medicine and science in sports and exercise. 

2002, 43 (4), 689-694. 

Moalla W., Merzouk A., Costes F., Tabka Z., Ahmaidi S. (2006). Muscle oxygenation and 

EMG activity during isometric exercise in children. Journal of Sports Sciences. 2006, 24 (11), 

1195-1201. 

Pereira M., Gomes P., Bhambhani Y. (2007). A brief review of the use of near infrared 

spectroscopy with particular interest in resistance exercise. Journal of sports medicine, 2007, 

37 (7), 615-624. 

Sekulic D., Medved V., Rausavljevi N. (2006). EMG analysis of muscle load during 

simulation of characteristic postures in dinghy sailing. Journal of sports and physical fitness, 

2006, 46, 20-27. 

Sjogaard G., Jensen B.R., Hargens A.R., Sjogaard K. (2003). Intramuscular pressure and 

EMG relate during static contractions but dissociate with movement and fatigue. Journal of 

applied physiology, 2004, 96, 1522-1529. 

Spurway N.C. (2007). Hiking physiology and the “quasi-isometric” concept. Journal of sports 

sciences. 2007, 25 (10), 1081-1093. 

Spurway N.C., Legg S., Hale T. (2007). Sailing physiology. Journal of sports sciences. 2007, 

25 (10), 1073-1075. 

Stieglitz O. (1993). Fatigue and serum potassium in high-performance sailors. Medical 

science research. 1993, 21, 855-858. 

Tan B., Aziz A.R., Spurway N.C., Toh C., Mackie H., Xie X., Wong J., Fuss F.K., The K.C. 

(2006). Indicators of maximal hiking performance in Laser sailors. Journal of applied 

physiology. 2006, 98, 169-176.  



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

63 

 

Thompson A.M., Baxter-Jones A.D.G., Mirwald R.L., Vailey D.A. (2003). Comparison of 

physical activity in male and female children: does maturation matter? Journal of sports 

sciences. 2003, 35 (10), 1684-1690. 

Kahn J.F., Jouanin J.C., Bussière J.L., Tinet E., Avrillier S., Ollivier J.P., Monod H. (1998). 

The isometric force that induces maximal surface muscle deoxygenation. European Journal 

of  Applied Physiology, 1998, 78, 183-187. 

Van Beekvelt M.C.P., van Engelen B.G.M., Wevers R.A., Colier W.N.J.M. (2002). 

Quantitative near-infrared spectroscopy in human skeletal muscle. Methodological issues and 

clinical application. Neuromuscular disorders. 2002, 12 (7-8), 775. 

Vangelakoudi A., Vogiatzis I., Geladas N. (2007). Anaerobic capacity, isometric endurance, 

and laser sailing performance. Journal of sports sciences. 2007, 25 (10), 1095-1100. 

Vogiatzis I., Roach N.K., Trowbridge E.A. (1993). Cardiovascular, muscular and blood 

lactate responses during dinghy „hiking‟. Medical science research. 1993, 21 (23), 861-863. 

Vogiatzis I., Tzineris D., Athanasopoulos D., Georgiadou O., Geladas N. (2006). Quadriceps 

oxygenation during isometric exercise in sailing. International journal of sports medicine. 

2006, 29 (1), 11-15.  

Wong P.L., Chamari K., Dellai A., Wisloff U. (2009) Relationship between anthropometric 

and physiological characteristics in youth soccer players. Journal of strength and conditioning 

research. 2009, 23 (4), 1204-1210. 

Yamada E., Kusaka T., Miyamoto K., Tanaka S., Morita S. et al. (2003). Muscle oxygenation, 

muscle force and elektromyographic activity during isometric contraction. Isokinetics and 

exercise science. 2003, 11, 213-218. 

Yamada E., Kusaka T., Miyamoto K., Tanaka S., Morita S. et al. (2003). Relationship 

between changes in oxygenation during exercise and recovery in trained athletes. Optical 

review. 2003, 10 (5), 436-439 



Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

64 

 

5.2 BOEKEN 

Ell S. (2002). Dinghyzeilen. Utrecht, Veltman Uitgevers. 

Evans J. (2002) Praktisch handboek voor de zeiler. Utrecht, Veltman Uitgevers. 

Loeff I.R.J. (1977). De zeilsport. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon/ Antwerpen, 

Standaard Uitgeverij. 

Macarthur E.(2007). Zeilen. Houten, Focus/Unieboek bv. 

Perrin D.H., (1954). Isokinetic exercise and assessment. 

 

Sleight S. (2008). Het nieuwe complete zeilhandboek. Alkmaar, De Alk & Heijnen 

Watersport. 

 

Vrijens J., Bourgois J., Lenoir M. (2007). Basis voor verantwoord trainen. Sint- 

Amandsberg/Gent, PVLO vzw. 

Wilmore H.J., Costill D.L., Kenney W.L. (2008). Physiology of sports and exercise. United 

Kingdom, Human Kinetics.  

5.3 INTERNET 

Le Deroff J.Y., Iachkine P. (2001). Mesure de couple de rappel en Laser. http://www.voile-

bretagne.com/form_document/couple_rappel_Laser.pdf 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport 

http://www.euroszeilen.utwente.nl/wiki/images/thumb/d/d6/Winddriehoek.png/250px-

Winddriehoek.png 

http://www.scoutingniftarlake.nl/zeilen/cursus/images/loeflij.jpg 

http://www.thespadoctor.net 

5.4 PRAKTIJKLITERATUUR 

Declercq Dirk (2006-2007) Cursus biomechanica 2
de

 bach LO, universiteit Gent. 

Bourgois Jan (2007-2008) Cursus inspanningsfysiologie 3
de

 bach LO, universiteit Gent. 

http://www.voile-bretagne.com/form_document/couple_rappel_Laser.pdf
http://www.voile-bretagne.com/form_document/couple_rappel_Laser.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
http://www.euroszeilen.utwente.nl/wiki/images/thumb/d/d6/Winddriehoek.png/250px-Winddriehoek.png
http://www.euroszeilen.utwente.nl/wiki/images/thumb/d/d6/Winddriehoek.png/250px-Winddriehoek.png
http://www.scoutingniftarlake.nl/zeilen/cursus/images/loeflij.jpg
http://www.thespadoctor.net/


Quadriceps oxygenatie bij jonge zeilers tijdens intermittente statische contractie                  REFERENTIELIJST 

 

65 

 

Derave Wim (2007-2008) Cursus inspanningfysiologie 3
de

 bach LO, universiteit Gent.  

 

 


