EINDVERHANDELINGEN LICHAMELIJKE OPVOEDING
1964-1965
NAAM
DEVROEDE Raoul
FAMAEY Paul
VAN DE MAELE Gaetan
VAN HASSEL John
DE RIDDER Denise
GROOTAERT Genoveva
ROSEEUW Anne

TITEL
Circuit training op school.
Proteinurie bij inspanning. Onderzoek van de
proteïnurie bij verschillende types van
inspanning.
Bloeddrukstudie bij houdingen, dynamische en
statische inspanningen.
Trampoline en zijn fysiologische gevolgen.
Opiniepeiling over de sportbeoefening bij
leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs.
Academische dans en lichamelijke opvoeding.
De gevoelige leeftijdsperiode voor het
ontwikkelen van de basiseigenschappen.

PROMOTOR

TITEL
Spiro-ergometrisch onderzoek van
trainingstoestand bij sportlui.
Onderzoek naar de fysische inspanning bij
voetbalspelers.
Bedrijfslichamelijke opvoeding.
Bijdrage tot de wetenschappelijke studie van het
ritme.

PROMOTOR

TITEL
Onderzoek naar de evolutie van de
trainingstoestand bij studenten in de lichamelijke
opvoeding.
De sneeuwklassen.
Overslag voorwaarts met verdeelde afstoot en
neerkomen op beide voeten. Cinematografisch en
electromyografisch onderzoek.

PROMOTOR

TITEL
Moderne vijfkamp.
Electromyografische studie van de aktiviteit der
abdominale spieren.
Bewegingsverwantschappen in de kipbewegingen.
Cinematografisch onderzoek.
Lichaamsbouw van de topatleet. Morfologisch en
constitutionele onderzoekingen betreffende de
lichaamsbouw van de topatleet.
Studie der lichamelijke geschiktheidstests voor
kandidaat officieren.
Het lichamelijke prestatievermogen der Belgische

PROMOTOR

1965-1966
NAAM
BOEYE Gerrit
CHRISTIAENS Joseph
ZONDERMAN Jan
DE PAEPE-DE VROEDE
Wilfrieda

1966-1967
NAAM
JONCKHEERE Gilbert
VOGELAERE Peter
LAMON-FAMAEY Annie

1967-1968
NAAM
BALTHAZAR Eddy
DE NIL Lucien
TRIEST Joseph
VAN GLABEKE Luc
VAN MEERBEEK Roger
WAUTERS Richard
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DE BRUYCKER A-M
DE BRUYCKER R-M

elitegymnasten. Vergelijkende studie met atleten
uit andere sportgebieden.
Proeven over intensieve en extensieve
uithouding.
Invloed van lichaamsoefeningen op het oudere
organisme. Biometrisch en medisch onderzoek.

1968-1969
NAAM
CLARIJS Jan
GOOSSENS Rudy
JACOBS Marc
NELISSEN Lucien
LIEVENS-DE RUYCK Gerda

TITEL
Waterpolo.
Kunstduiken.
Vergelijkend spirometrisch onderzoek.
De reuzenzwaai rugwaarts. Cinematografisch en
electromyografisch onderzoek.
Invloed van de sport bij gehandicapten. Het
gedrag van de fysiologische parameters voor,
tijdens en na het schermen bij gehandicapten
(paraplegiekers), niet gehandicapten in zit en niet
gehandicapten in stand.

PROMOTOR

TITEL
Voetbal.
Aard van de fysische inspanning tijdens
de wedstrijd.
Vergelijking met fysische inspanning bij
andere sporten.
Onderzoek naar de cardio-respiratoire
geschiktheid van de speler.
De schroefbeweging. Biomechanische verklaring,
kinematografische studie en didaktische
beschouwingen.
Zaalhandbal. Een studie over oorsprong en
evolutie van het handbalspel. Een experimentele
bijdrage tot de bepaling van de fysieke
inspanningen bij zaalhandbalspelers.
Invloed van lateraliteit op lichaamsstruktuur en –
prestaties.

PROMOTOR
W. Dufour
J.J. S’Jongers

TITEL
Het bepalen van fysieke conditie met de
musculaire prikkelbaarheid.
Variaties in intraoculaire druk en diameter der
retina bloedvaten.
Sport en L.O. in de reëducatie van de jonge
delinquent.

PROMOTOR
J.J. S’Jongers

TITEL
Verloop van bepaalde fysiologische parameters
gedurende de veronderstelde periode van het
dood punt en de tweede adem.
De minitramp en haar mogelijkheden.
Invloed van de fysieke inspanning op de
aandacht.
Vergelijkende studie van het dynamisch
evenwicht bij atleten, sedentairen en dansers.
De mens en zwaartekracht. Fysiologisch en
mechanisme beschouwingen over de problemen
die zich stellen in de ruimtevaart bij de toename
en de afname van de zwaartekracht en in de
toestand van gewichtloosheid.
De verdeelde afstoot bij langematsprongen.
Vergelijkende studie over aanloop, voorhup en

PROMOTOR
M. Hebbelinck

1969-1970
NAAM
D’HOE Aldo

DUQUET William
JANSSENS Marc

SINGELE-BORGERS Betty

M. Hebbelinck
W. Dufour

M. Hebbelinck

1970-1971
NAAM
DE DECKER Roger
VRIJSEN Mike
CEUPPENS-DE GEZELLE
Ann

M. Hebbelinck

1971-1972
NAAM
GEEROMS Ferdi
GOOSSENS René
VAN LIERDE André
CLAUS Claudine
DEHOUX Reinhilde

SPILTHOORN-VAN DE
CRAEN Diane
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W. Dufour

M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers

M. Hebbelinck

TYTGAT-VAN LIERDE
Sonia

inzet van basislangematsprongen met een
verdeelde afstoot.
Biologische gegevens bij sportlui van
verschillende klassen.

J.J. S’Jongers

1972-1973
NAAM
ANSEEUW Jacques
CRAENHALS José
TACK Rudy
VAN DEN BREMT Johan

VAN HOECK Ivo
VAN MOL Jo

DE BRABANTER Kristin
JANSSENS-VAN DER
MEULEN Irma
MEERSEMAN Hilde

REUSENS Linda
VAN UFFELEN Anne
DE BELDER Ann
BRACK-GUERMAN C.

TITEL
Sportdieet.
Cardio-vasculaire gegevens bij sportlui van
verschillende klassen.
Bijdrage tot de vergelijkende studie tussen de
sporthumaniora en de gewone humaniora.
Onderzoek van kracht en flexibiliteit.
De schroefbeweging. Kinematografische studie
en biomechanische verklaring van verschillende
schroefbewegingen.
Vergelijkende studie van de rekkenbeweging.
Evolutie van de PWC bij kandidaatreserveofficieren.
Wielrenner en wielersport: antropometrische
studie van de wervelzuilkrommingen bij jonge
renners, ex- en beroepsrenners. Bepalende
faktoren en gevolgen.
Onderzoek naar het verband tussen enkele
fysische geschiktheidstests en enkele
psychomotorische tests.
Enquête in verband met sportbiënnale 1970.

PROMOTOR
J.J. S’Jongers

Gevallenstudie van jeugdigen met diabetes
mellitus. Onderzoek naar lichamelijke
prestatiegeschiktheid, somatotype en
ontwikkelingstoestand.
Studie over de invloed van vijf verschillende
opwarmingsmethodes op een lokale krachts- en
uithoudingstest.
Studie van de reaktietijd op jongens uit het zesde
leerjaar van het lager onderwijs in België.
Invloed van apnea op het cardio-vasculair
apparaat.
Invloed van ritmische oefeningen op enkele
componenten van de motoriek bij kinderen
lijdend aan hersenverlamming. (doktoraatsthesis)

M. Hebbelinck

TITEL
Salto voorwaarts, met armzwaai voorwaarts of
rugwaarts.
De voorwaartse steunkeer.
Vergelijkende sociometrische studie in de
volleybal.
Hockey:
Historiek van de hockeysport
Aard van de inspanningen tijdens de
wedstrijd
Onderzoek naar de cardio-respiratoire
geschiktheid van de spelers.
Steady state of trage fase van aanpassing.
Vergelijkende studie tussen getrainden en
ongetrainden.
De evolutie van hartfrequentie en
zuurstofopname in rust, bij inspanning en
gedurende de herstellingsfaze van een maximale
inspanning. Bepalingen van de fysieke
geschiktheid van hockeyspelers in de Belgische
Nationale Ploeg 1974 aan de hand van deze 2
parameters.

PROMOTOR

M. Hebbelinck
M. Hebbelinck

M. Hebbelinck
M. Hebbelinck

M. Hebbelinck
M. Hebbelinck

M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers

1973-1974
NAAM
CLERCKX Leo
COSTERS Marc
DELAERE Eugeen
DERWEDUWEN Michel

MALFROOT Filip
BUELINCKX Eric
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M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
W. Dufour

J.J. S’Jongers
J.J. S’Jongers

MOERS Henri
REYMEN Marcel
BERTELS A-M
DE PAUW Aline
DE RAEVE Ghislaine
JANSSENS Anne
VAN VOOREN-SPAAS
Michèle

Reuzezwaai voorwaarts en rugwaarts.
Biomechanische en technisch-methodologische
studie van een correcte uitvoering.
Bijdrage tot de biotypologie en het
prestatievermogen van kulturisten.
Basisstudie aangaande de funktionele en de
psychosociale uitzichten van de zweefvliegsport.
Vergelijkende studie van het dynamisch
evenwicht bij skisters en niet-skisters.
Studie van het drijfvermogen bij vrouwelijke
zwemmers.
Problematiek van het Belgisch damesbasketball.
Een exploratief onderzoek bij turnsters en nietturnsters. Studie van houding, kracht en
lenigheid.

M. Hebbelinck

TITEL
Vergelijkende studie tussen de lichamelijke
opvoeding en de sport in de Duitse
Bondsrepubliek en de Duitse Demokratische
Republiek.
Situatieve schets van de turnverenigingen in de
provincie Antwerpen.
Rekturnen.
Jeugd, sportmotivatie en sportgedrag.
Vergelijkende studie van vier cardio-respiratische
tests:
Één minuut step test
Harvard step test
Één minuut skipping
P.W.C. 170
De omnisportvereniging: ideale organisatievorm
van de recreatiesport?
Sport en status. Vergelijkende studie betrekking
hebbend op vijf sociale klassen van de Vlaamse
bevolking.
De optie sport in het Vernieuwd Secundair
Onderwijs. (2 delen)
Studie van voetafdrukken bij jongens uit het
zesde jaar lager onderwijs. Deelstudie van het
onderzoeksproject “Prestatie & Talent” op
jongens uit het lager onderwijs in België, ’67-’68.
Antropometrie, morfologie en somatotypie van de
basketbalspeler. Vergelijkende studie van een
groep Belgische eersteklasse-basketspelers met
een steekproef van Olympische basketbalspelers.
Biologische leeftijd van jonge basketbalspelers.
Biochemische evaluatie van de glucoseassimilatie
gedurende fysische inspanning bij diabetes
mellitus iuvenilis patiënten.
Studie van de sportinfrastructuur in het gewest
Antwerpen.
Korfbal. Situatieschets – profiel van de korfballer.
Bijdrage tot bevordering van het
schoolzwemmen.
Sport: integratiemiddel voor de auditief
gehandicapten in de horende maatschappij?
Bijdrage tot de bepaling van de biotypologie en
het prestatievermogen van de Belgische roeier.
Antropometrie en typologie van midden en lange
afstandloopsters in verband met specialiteit en
prestatieniveau.
Jeugdbeweging en sport.
Onderzoek naar de werking van het
bestuurskader in enkele Vilvoordse

PROMOTOR
W. Dufour

M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers
M. Hebbelinck
P.S. Brouwer
F. Matthijs
M. Hebbelinck

1974-1975
NAAM
CALLAERTS Gustaaf

CALLAERTS Marc
DARDEN Constant
DECKERS Stefan
DULLAERTS Erwin

GITTENAER Marc
OTTOY Eric
STOOK Dirk
VAN CAMP Walter

VAN DE KEER Marcel

VAN ISEGHEM Karel
DAELEMANS Linda
DANCKAERS A-M
DE DECKER-VAN
EETVELDE Sonja
D’HONDT Martine
HAAREN Hermine
MEERSSEMAN Geertje
PEETERS Magda
PIONET-GEERENS Brigitte
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L. Bollaert
W. Dufour
L. Bollaert
M. Hebbelinck

L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
M. Hebbelinck

A.O. Barel
M. Loeb
F. Matthijs
L. Bollaert

L. Bollaert
M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
L. Bollaert
L. Bollaert

SCHRAEPEN Danielle
SCHWARTZ Catherine
VAN DER AUWERA Christa
VAN DER VEKEN Anne
VAN VAERENBERGH Greta

VAN VELTHOVEN Vera

sportverenigingen.
Een biometrische studie van de zelfportretten van
Belgische zesdeklassertjes.
Historiek en evolutie van zwemtechnieken.
Sport en recreatie bij bejaarden. Onderzoek in
een kleine landelijke gemeente.
Aanpassing van het organisme aan een cycloergometrische inspanning met 50% van de VO2
Max gedurende 60 minuten.
Jazzgymnastiek – Jazzdans. Wat is
jazzgymnastiek? Wat is Jazzdans? Onderzoek
naar de interesse van de leerkrachten lichamelijke
opvoeding.
Ulna en radius. Een kwantitatieve analyse van
genezingsvormen na fractuur. Het
vascularisatiepatroon.

M. Hebbelinck
C. Brack
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
W. Dufour

P.J. Brouwer

1975-1976
NAAM
BILE-VAN STEENKISTE
Sonja
BOONEN Mia
DE CORTE Ria

DERWEDUWEN Nadine
DESMET Linda
DEWAELE Miriam
GOBBENS Yvette
IMBRECHTS A-M
JANSSENS Hilde
MEYER Kathleen
ROELANDT Gerda
ROSSENBACKER Chris
SEVRIN Monique

STUBBE Els
ADDIERS Rudy
BERGMANS Benny
BUYL Ronald
CAREMANS Jan
DE BRAECKELEER Roger
DECKERS Bruno
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TITEL
De sportbeoefening in de gemeente
Blankenberge.
Cardio-respiratorische voordelen van de fit-ometer.
Literatuurstudie over de genetische structurele en
fysiologische verschillen tussen man en vrouw,
zowel bij getrainden als bij niet-getrainden en de
fysiologische normen van de HILOK-studentinnen.
De bedrijfssporten in Europa.
Vergelijkende studie over de evolutie van de
systolische en diastolische bloeddruk gedurende
verschillende yoga-houdingen.
Fosbury-flop. Een nieuw impuls voor
hoogspringen in school- en klubverband.
Fysiologische normen voor fysische geschiktheid
van HILO-studenten.
Testen van de fysieke geschiktheid op basis van
de maximaal gepresteerde inspanning en de
herstellingstijd.
Damesvoetbal.
Invloed van lokale spiervermoeidheid op het
elektromyogram.
Invloed van inspanning op de glucoseassimilatie
bij diabetische jongeren met gewone dosis
insuline.
Vrijetijdsbesteding van de Nederlandstalige
geïnstitutionaliseerde jeugddelinkwenten.
Evolutie van verschillende cardio-respiratoire en
biochemische parameters bij een inspanning =
75% van de VO2 max., volgehouden tot
uitputting.
Betekenis van de skeletleeftijd als
maturiteitsfaktor ten opzichte van lichaamsbouw
en prestatie voor zes- tot elfjarige jongens.
Onderzoek naar de gedragspatronen inzake
sport- en andere vrijetijdsaktiviteiten van een 1518 jarige populatie uit de gemeente Willebroek.
Bijdrage tot het descriptieve onderzoek van het
vormingsaspect in de lichamelijke opvoeding van
het secundair onderwijs.
Biometrisch profiel van de Karateka.
Evolutie van enkele fysiologische parameters
gedurende een saunabad bij matig getrainde
jongeren.
Observatietechnieken in volleybal.
Vergelijkende biometrische studie van
handbalspelers.
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PROMOTOR

DE GRAUWE Hugo
DE KNOP Paul
DE SMEDT Eddy
GORIS Wouter
MATTHIJS Marc
NAUDTS Arnold
STOELEN Ludo
VAN BASTELAER Hugo
VAN DAMME Johan
VAN DER HEYDEN Antoon
VAN ROMPAEY Luc
VAN SERVEYT André
VERTOMMEN Luc
WOUTERS Ludo
TEMMERMAN A-M
TEURLINGS-VAN GORP
Chris
VAN DEN BROECK
Godelieve
VANGEHUCHTEN Beatrice
VANHOYWEGHEN Maria
VAN LOOY-VRIJSEN Linda
VERLINDEN Lies
VOUWE Maria

Modern gewichtheffen.
Kennis en skilltest op het gebied van de
lichamelijke opvoeding.
Literatuurstudie over de zelfstandige
ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in
Nederland.
Multivariabel onderzoek op studenten
“lichamelijke opvoeding”.
Schoolsport in Brabant.
Situatieschets van de ruitersport.
Over de waarde en de betekenis van de
Olympische Spelen.
Het curriculum voor de leraar lichamelijke
opvoeding van het hoger secundair onderwijs.
De Barren. Studie over het toestel, de oefeningen,
de bestaande systematieken en ontwerp van een
eigen systematiek.
Sport. Onderdeel van het revalidatieproces voor
mentaal gehandicapten.
Rotatietechniek bij kogelstoten. Biomechanische
verklaring. Kinematografische studie.
Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in
België.
Lichaams- en hartmorfologie bij
waterpolospelers.
Voetbal. Situatieschets. Profiel van de voetballer.
Sociale analyse van de prof, de amateur en de
semi-prof.
Vertebrogene pijn. Mechanismen en preventie.
Onderzoek ter vergelijking van de dorsale kyfose
bij turners en niet-turners.
Vergelijkende studie van het evenwicht bij
mentaal gestoorde en normale kinderen.
De lichamelijke prestatiegeschiktheid en het
biometrisch profiel bij dove jongens van 8,5 jaar
tot 11,5 jaar.
Bewegingsopvoeding door muziek.
Didaktische en methodologische aspekten van
het motorisch leerproces toegepast op het
volleybalonderricht.
De konditietraining. Onderzoek naar de invloed
van de konditietraining op het klassement bij
Belgische badmintonspelers.
De geïntegreerde werkperiode: sneeuwklassen.
Pedagogische, organisatorische, biometrische en
sociologische studie.

1976-1977
NAAM
BOGAERTS Guy
DE SCHEPPER Patrick
DE STERCKE Freddy
GOEGEBEUR Hendrik

GORIS Rudy
LIMPENS Herman
PIETTE Guido
STEVENS Christian
VAN DEN HOUTE Marc
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TITEL
Voetbal.
Onderzoek naar het lichamelijk – socio –
psychologisch profiel van de licentiaat lich.opv. in
Vlaanderen.
Onderzoek naar de aerodynamische geschiktheid
van het menselijk lichaam.
Skiën. Historiek, vergelijking tussen de
belangrijkste methoden en voorstel tot het
opstellen van een eigen methode van Alpijns
skiën.
Specifieke volleybaltests.
Biochemische en cardio-respiratoire parameters.
Zwemmen.
Kennistests op het gebied van de lichamelijke
opvoeding.
Onderzoek perceptueel-motorische vaardigheden.
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PROMOTOR
W. Dufour
M. Hebbelinck
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
W. Dufour

W. Dufour
J.J. S’Jongers
E. Welch
L. Lewillie
W. Dufour
M. Hebbelinck

VAN DER STRAETEN
Roland
VANMARSENILLE Louis
VAN NUFFEL Luc
VAN ROELEN Ben
CAREMANS Marianne
CARLY Ingrid
CHARLE Nicole
COURBOIS Elise
DE VOS Corinne
JONCKERS Hilde
MEURANT Sonja
SNEYERS-BUTS Simone
TEMMERMAN-ROELANDT
Catherine
THOMAES-LEEMANS Ann
TIBAX Linda
VAN VELTHOVEN Karin
VERBERT-VANHILLE Linda

Invloed laagfrekwentie vibraties op vasomotoriek
van perifere bloed- en lymfevaten.
Invloed van fysieke inspanning op de aandacht.
Het testen van de motorische
prestatiegeschiktheid van eerstejaarsstudenten
lichamelijke opvoeding.
Facetten van rekreatiesport.
Studie van de hartfrekwentie bij gestimuleerd
autorijden.
Invloed van restrictieve attitudes van de ouders
op motorische spelaktiviteiten van de kinderen.
Biomechanische ontleding van vier startduiken bij
het zwemmen.
Studie van enkele cardio-respiratoire parameters
bij de ruiter.
Vergelijkende studie tussen twee methoden om
de maximale zuurstofopname te bepalen.
Biometrie van het zelfportret.
Informatieverwerkingsproces tijdens het
sportgebeuren.
Leeftijd en ponderale index van Olympische
atleten.
Ruitersport in België. Opleidingsvormen.

W. Dufour
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers
J.J. S’Jongers
M. Hebbelinck
J.E. Hueting
M. Hebbelinck
L. Bollaert

Zeilen. Studie hartfrequentie.
Literatuurstudie over bilateraal transfer en
mogelijke invloedsfaktoren.
Poging tot verbandlegging tussen de
pistoolscores en de prestatiegeschiktheid.
Lichamelijke “opvoeder” zijn in het V.S.O.

J.J. S’Jongers
W. Dufour

TITEL
Poging tot observatie van de reacties bij
specifieke volleybalakties.
Situatieschets van de IJsschaatssport in
Vlaanderen.
Poging tot onderzoek van enkele componenten
van het ritme.
Variabiliteit van enkele fysiologische parameters
bij dagelijks normaal leven. Case-study.
De tennisspeler in Brabant. Een exploratief
onderzoek.
Hordenloop over verscheidene hoogten.
Beschouwingen omtrent beheer en exploitatie van
zweminrichtingen.
Electromyografie van 3 voetbalbewegingen.
Biometrisch profiel van de Belgische
langeafstandloper.
Voetbal. Poging tot analyse van de wreeftrap.
Voetbal. Case-study.
Vergelijkend experimenteel onderzoek i.v.m. de
bepaling van het lichaamsbouwtype.
Een semantische differentiaal.
Kennis van het lichaamsschema en algemeen
motorisch ontwikkelingsniveau.
Kultuur-historische aspekten van de vrouw in het
zwemmen.
Ploegsport en individuele sport.
Facetten van de gehandicaptensport.
Pilootstudie. Sportinfrastructuur in GrootDendermonde.
Zwemmen. Electromyografie van de borstcrawl.
Trainingsbeleid voor kunstturnsters.
Sportvreemde vrouwen, vrouwenvreemde sport.
Verband tussen functionele cardio-respiratoire

PROMOTOR

J.J. S’Jongers
C. Brack

1977-1978
NAAM
BAYENS Dominique
DE BIE J-P
DE CLERCQ Lieven
DENIE Ferdy
DEWULF Michel
GYSELINCK Ronald
HOSTENS Lieven
PYNAERT Marc
SEBILLE Jan
SMETS Eddy
SOETAERT Yvan
WEERTS Guido
ZWAENEPOEL Tony
AERTGEERTS Gerda
ANNEMANS Greta
CADRON Mieke
DERAECK Riet
KELLER Yvonne
MASSEZ Christiane
MERTENS Patricia
PEETERS Sarah
SUCAET Annemieke
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W. Dufour

VAN DUN Hilde
VAN QUATHEM Linda
VAN UFFELEN-CALLEGARI
Elisabeth

gegevens en echocardiografische metingen bij
ongetrainden en bij sportlui.
Jongeren en sportbeoefening.
Ethiek en sport.
Onderzoek naar de indrukken van een aantal
lessen lich. expressie op de persoonlijkheid van
vrouwelijke adolescenten.

1978-1979
NAAM
BEMINDT Steven

TITEL
Een bijdrage van de Holter-techniek in de
lichamelijke opvoeding: een preliminaire studie.
Onderzoek naar vormspanning bij
turnvaardigheden.
Onderzwaai aan de brug: bewegingsanalyse.
De leraar lichamelijke opvoeding in het sekundair
onderwijs.
Literatuurstudie i.v.m. leiderschap.
Exploratief onderzoek naar de mogelijke invloed
van de financiële aspekten van de
sportbeoefening op de sportparticipatie.
Windsurfing in Vlaanderen.
De individualiseringstendens in de
sportbeoefening: een exploratief onderzoek.
Verband tussen funktionele cardiorespiratoire
gegevens en echocardiografische metingen bij
isotonisch en bij isometrisch getrainden.
Hardebietbepaling bij verschillende sportlui
ingedeeld volgens trainingsvorm.
Het belang van het spelelement aantonen in de
lichamelijke opvoeding.
Invloed van de lichamelijke prestatiegeschiktheid
op de serumenzymatische aktiviteitsverandering
tijdens een fysische inspanning.
Rekreatiesport in de Oostendse
sportverenigingen.
Invloed van warmte en vochtigheid op de
inspanning.
Dubbele gehurkte salto rugwaarts.
Onderzoek naar de achterstandsoorzaken bij de
Belgische kampsters.
Evaluatie van de glucose assimilatie en de
insulinemie tijdens een fysische inspanning in
funktie van de lichamelijke prestatiegeschiktheid.
Exploratief onderzoek naar het verband tussen
imitatief gedrag en motorische prestatie bij vijfen zesjarige kleuters.
Profiel van de gezinssportvakantiegangers.

PROMOTOR
J.J. S’Jongers

NAAM
BAMS Jo

TITEL
Sport en de vrouw.

BEMINDT Veerle

Vrije buikdraai rugwaarts tot handstand.

BOVEN Bart

Poging tot schatting van de fysische geschiktheid
op basis van fonocardiografische gegevens.
Onderzoek naar de faktoren die bepalend zijn
voor de uitvoer van een krachthandstand.
Observatie in voetbal. Een studie van een
observatiemethode voor voetbalwedstrijden.
Observatie in basketbal.
Observatie in voetbal.
Sportparticipatie bij de 3e leeftijd.
Echocardiografie en fysische inspanning.

PROMOTOR
L. Bollaert
A. Lamon
C. Brack
M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers

COPPENS Jan
COUSSEMENT Alain
DE DEYN Jos
D’HONDT Denise
GEYSEN Sonia
HOUBEN Walter
JANSSENS Patricia
LUYTEN Hendrik
LUYTEN Jos
MERTENS Els
PEETERS Eli
PIETERS Frank
SWIJSEN Mark
VANDEGHINSTE Stefaan
VAN HAUWERMEIREN Rita
VAN HOUDT Hélène
VAN POLLAERT Mireille
VAN TONGEL Martine

W. Dufour
W. Dufour
W. Dufour
L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
J.J. S’Jongers
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
W. Dufour
C. Brack
J.J. S’Jongers
M. Hebbelinck
L. Bollaert

1979-1980

BUFFELS Erik
DE BOUW Willy
DECROIX Ivan
DESCHEPPER Erik
DE VOS Ann
DE WITTE Frank

3/04/2018
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W. Dufour
W. Dufour
W. Dufour
W. Dufour
A. Lamon
J.J. S’Jongers

DUVIVIER Chris
GERIL Joëlle
GEYSELS Yves
GOOSSENS Mark
HEYKERS Guido
LAEREMANS Jan
LEDENE Mark
MAES Jenny
MASSET Martine
MEEUSEN Romain
PAUWELS Ann
PIONET Micheline
SEYNAEVE Kevan
TEMMERMAN Isabelle
VAN ACKER Marleen
VAN CAMPENHOUT
Josiane
VAN DROOGENBROECK
Piet
VANERMEN Paul
VERHOEVEN Michel
WILLEKENS Carine
WINDEY Anne-Marie
WUYTS Frieda

Geprogrammeerd onderricht versus
konventioneel onderricht.
De overslag over het paard.
Invoering van het mini-handbalspel in de
basisschool.
Invloed van een circuittraining op enkele faktoren
van de algemene lichamelijke
prestatiegeschiktheid.
Scoutingstechniek van volleybal. Bespreking van
enkele technieken. Opstellen van een nieuwe
techniek.
Invloed van een fysische inspanning op het
prostacycline metabolisme.
Electromyografische en krachtendynamische
studie bij de forehand, backhand en opslag.
Bijdrage tot het motivatie- en attitudeonderzoek
bij ruiters en niet-ruiters tegenover de
paardesport.
Biomechanische analyse van de 2 klassieke en
drie experimentele starttechnieken in de atletiek.
Bewegingsobservatie.
Sportonderzoek bij bandwerkers.
Sport van de 3e leeftijd.
Peilen naar de cardiorespiratoire geschiktheid van
de voetballer aan de hand van een specifieke
loopbandergometertest.
Pulsus carotis en fysische geschiktheid.
Sport en immigranten. Sportparticipatie van jonge
Marokkaanse immigranten te Brussel.
Bijdrage tot het historisch overzicht van het
dopingsprobleem en van de huidige antidopingsmaatregelen.
Tennissmah in volleybal.

W. Dufour
C. Brack
M. Hebbelinck
W. Dufour
W. Dufour
W. Dufour
J.J. S’Jongers
M. Hebbelinck
L. Bollaert
M. Hebbelinck
W. Dufour
L. Bollaert
L. Bollaert
J.J. S’Jongers
W. Dufour
J.J. S’Jongers
A. Lamon
L. Bollaert

W. Dufour

Ongevallen bij het beoefenen van judo.
Statistische beschrijving.
Bedrijfssport als vrijetijdsbesteding.
De sportinstuif met participatie van mindervaliden.
De sportparticipatie bij licht mentaal
gehandikapten.
Zwemmen en astma.

W. Dufour

TITEL
Validatie van een PWC 170-test ter voorspelling
van de VO2 max.
Breuken in de voetbalsport.

PROMOTOR
J.J. S’Jongers
P. Vogelaere
J.P. Clarys

L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
A. Lamon
J. Clarys
F. Alexander

1980-1981
NAAM
BOLLENS Erik
CLAERHOUT Danny
CLAES Sonja
DANCKAERS Gert
DE BACKER Anneke
DE JONCK Marc
DE SCHRIJVER Jean-Marie
DE VOS Ann

3/04/2018

Evolutie van de PWC 170 bij kinderen van 5 tot 16
jaar.
Lokale overheid en sport. Onderzoek naar de
situatie van het sportbeleid op lokaal vlak in vijf
lidstaten van de Raad van Europa.
Poging tot onderzoek naar het verband tussen de
motorische kreativiteit en de lichamelijke
prestatiegeschikheid bij meisjes.
Over lesgeefgedrag van aspirant-leerkrachten.
Exploratief empirische studie.
Dagelijkse en long-term variaties van enkele
fysiologische parameters bij gezonde mannelijke
individus met normaal levenspatroon.
Sportparticipatie bij de 3e leeftijd. Een
explorerend onderzoek in een klein stedelijke
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L. Bollaert
A. Van Lierde
C. Brack
W. Dufour
G. Tistaert
P. Vogelaere
F. De Meyer
A. Lamon
L. Bollaert

D’HULSTER Caroline
DIERKENS Daphne
DOBBELAERE Marc
FAUVART Hans
GOYVAERTS Francis
MEYERS Guy
NACHTERGAELE Luc

PEETERS Marina
PION Johan
ROELANDS Maria

ROGIERS Guy
SOHIE Anne
SPRANGHERS Werner
SWAEB Carine
VAN DE POEL Marc
VAN DER AUWERA Jan
VAN DER WAEREN Grete

kern.
Voeding en sport.
Vetstoffen in funktie van het maximaal
zuurstofverbruik in rust.
Exploratieve studie naar de rekreatieve
benadering van het schoolzwemmen.
Praktische hydrodynamische beschouwingen bij
prestatiezwemmen.
Voet- en enkelkwetsuren, typische
voetbalkwetsuren.
Alpijns skiën: biomechanische studie van
parallelbogen.
Bijdrage tot analyse van voetbalwedstrijden:
studie naar objektivering van prestatiemeeting
door middel van een ontworpen
scoutingssysteem.
De handstand overslag salto voorwaarts.
Methodologische en vergelijkende
kinematografische studie.
Bewegingsvoorstellingen en het motorisch
resultaat.
Verband tussen muziek en beweging. Poging tot
onderzoek naar de invloed van leeftijd en
geslacht op het sensomotorisch
synchronisatievermogen van kinderen.
Kinematografische en krachtdynamische studie
van de gyaku-tsuki.
Lichamelijke opvoeding en sport bij mindervaliden. Een explorerend onderzoek in scholen en
instellingen van Brabant.
Bijdrage tot analyse van voetbalwedstrijden:
studie en objektivering van prestatiemeting door
middel van een ontworpen scoutingssysteem.
Biomechanische analyse en vergelijking van de
loopoverslag en de vrije overslag op de grond.
Onderzoek op 7 en 12 jarige jongens naar
mogelijke verbanden tussen voetvariabelen en
andere antropometrische variabelen.
Vetstofmetabolisme, cardio-respiratoire
vermogen en rekuperatietijd.
Evolutie van de rekuperatiefase aan de hand van
cardio-respiratoire, melkzuur en ionen
parameters bij twee jonge mannelijke
bevolkingen, geselekteerd op basis van hun
maximale VO K-1.
Motivatie bij hardlopen. Manipulatie van het
aktivatie-aspekt (met amfetamine) bij inlopen,
tijdlopen en uitlopen.
Filmanalytische en krachtdynamische studie van
de afstoot voor flick-flack en tempo salto na
rondat.
Sport in een landelijke gemeente.
Studie van de efficiëntie van buikspieroefeningen
gebruikt ter delordosering toegepast op de lage
rugpijn.

J.J. S’Jongers
P. Vogelaere
J.J. S’Jongers
P. Vogelaere
L. Bollaert
J.P. Clarys
L. Vertommen
J.P. Clarys
L. Wouters
W. Dufour
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
W. Dufour

C. Brack
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
W. Dufour
C. Brack

M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
C. Brack
A. Lamon
W. Dufour
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
M. Hebbelinck
J.J. S’Jongers
P. Vogelaere
J.J. S’Jongers
P. Vogelaere

2

VAN DROOGENBROECK
Piet
VAN HEES Wilfried
VAN POYER Sonja
DE VLEESCHAUWER Pater

J.E. Hueting
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
A. Lamon

1981-1982
NAAM
AUDIENS Patrick
ACQUE Rony
BRUYNEER Willy

3/04/2018

TITEL
Volleybaltaktiek en spelsystemen. Overzicht van
de tactische mogelijkheden in de volleybalsport.
Vergelijkende studie bij ergometrische proef op
roltapijt over recuperatie bij warmte en koude.
Begeleiding van een topvoetbalteam. Verdere
uitwerking van het scoutingmodel van
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PROMOTOR
W. Dufour

W. Dufour

BUYSSE Mies
CALLAERT Jan
DECRAENE Lode
DEGREVE Pascale
DEPORTE Erik
DE VRIES Erik
JEHOUL Odra

LIEVENS Wim
NEERINCKX Yvette
PION Herman
PUT Anita
QUISENAERTS Anne
SERRIEN Deborah
STORMS Alain
THEEBOOM Marc
TOUSSAINT Maggi
VAN DER VEKEN Jose
VAN GENECHTEN Koen
VAN HERLE Patrick
VAN HOUDT Bea
VAN LIERDE Roland

VAN SERVEYT Martine
VERELST Dirk
WIJNS Katia
SLEECKX Richard

3/04/2018

Nachtergaele en Spranghers.
Recreatiesport in de windsurfclugs in Vlaanderen.
Een exploratief onderzoek.
Aard van de fysieke inspanningen bij
voetbalspelers.
De sportfunctionaris. Profiel en kritische analyse.
Profiel van de skeletale leeftijd bij 7-jarige
Leuvense kinderen.
Een pilootstudie van de wrijvingsproblematiek ter
hoogte van het raakvlak voetbalschoen kunstgrasoppervlak.
Dynamografische ontleding van de eenjarige
hoogtesprong.
Gedifferentieerd onderricht. Exploratieve studie
naar de waarde van de convergerende
differentiatie bij het aanleren van de handenstand
overslag.
Organisatie en structuur van de sport.
volksdans: een recreatiesport? Opiniepeiling
uitgevoerd bij humaniorastudenten en leden van
volksdansverenigingen.
Mental Training: alternerende afwisseling in
Mental Training en praktische training versus
bloksgewijze afwisseling.
Exploratief onderzoek naar het verband tussen 3
psychomotorische tests en de invloed van een
aantal sociale factoren bij 3-jarige kleuters.
Visueel gehandicapten en zeilen. Methodische
aanpak en vergelijkende studie van het
zeilonderricht aan visueel gehandicapten.
Vergelijking van de cardio-respiratoire evolutie bij
een exhautieve cyclo ergometrische proef, bij
0°C, bij 20°C.
Recreatiesportopleidingen in Vlaanderen en aan
de Belgische opleidingsinstituten.
Statische beschrijving van de ongevallen bij het
beoefenen van karate.
Gedragingen en persoonlijkheidskenmerken van
wedstrijdzeilers. Een exploratief onderzoek.
Vergelijkende studie van opleidingen in de
recreatiesport in binnen- en buitenland.
Vergelijkende studie over de recuperatiefase na
fietsergeometrische proef bij 0°C en bij 20°C.
Evolutie van de fysieke inspanningen bij het
handbalspelen.
Recreatietennis, een aanzet tot een gesprek.
Pilootstudie naar de belemmerende factoren voor
lidmaatschap.
Enquête inzake de interesse van de leerling voor
bepaalde sportactiviteiten, spelactiviteiten en
dansante bewegingen. In het kader van een
eventuele introductie van racketsporten in de
school.
Studie van de skeletleeftijd bij 9-jarige jongens en
meisjes uit het legs onderzoek.
Marktonderzoek naar de sportbeoefening in het
gezin.
De invloed van sociale determinanten, aanwezig
in het gezin, op de sportbeoefening van het 11jarige kind.
Vergelijkende studie bij ergometrische proef op
het roltapijt over inspanning bij warmte (20°C) en
koude (10°C).
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L. Bollaert

L. Bollaert
J. Borms
M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
C. Brack

L. Bollaert
A. Van Lierde
C. Brack
W. Dufour
R. Goossens
C. Brack
C. Brack
L. Bollaert
P. Vogelaere
S. Bekaert
L. Bollaert
W. Dufour
L. Bollaert
L. Bollaert
P. Vogelaere

L. Bollaert
L. Bollaert

J. Borms
M. Hebbelinck
L. Bollaert

P. Vogelaere

1982-1983
NAAM
BUSSELS Annemieke

TITEL
Paardrijden voor gehandicapten.

CLOSSET Ivan
COLOMBIE Bart

Onderzoek naar life-time sport: tennis.
Predictie van aerobe geschiktheid en maximaal
prestatievermogen op basis van biologische,
hematologische, biochemische variabelen en
lichaamsmaten.
Pilootstudie naar het zwemmersgedrag bij de
publieke zwemmers.
Evolutie van enkele bloedvariabelen en van het
lichaamsgewicht na een maximale
cycloërgometrische proef bij 20°C en 0°C.
Bijdrage tot analyse van voetbalwedstrijden.
Vergelijkende studie van de melkzuurconcentratie
en het zuurbasen evenwicht in het bloed tijdens
rust, maximale inspanning en recuperatie bij 0°C
en 20°C.
Evolutieschets en ongevallenstudie van de
bokssport.
Kaderproblematiek in de Vlaamse
windsurfverenigingen.
Outward Bound School vanuit een psychologisch
en groepsdynamisch oogpunt benadert.
De sportproblematiek van de Vlaamse Brusselaars.
Situatieschets aangaande vrijwilligerswerk en
professionalisering binnen het korfbal.
Fysieke conditie – Literatuur overzicht.
Obesiteit – magerte; lichaamsmetingen,
prestatiegeschiktheid en biologische maturatie bij
11-jarige meisjes.
Kaderproblematiek in nationale afdeling
damesvolleybal.

DECAVEL Terry
DE DEKEN Ria
DESCHEPPER Egide
DESCHEPPER Peter

FISSETTE Luciaan
GOELEN Maria
GYPENS Carl
HOLVOET Philippe
HUYBRECHTS Mark
PRIEM Rudy
SIMONS Diana
TACK Linda
TAILDEMAN Nancy
VAN DEN BERGH Luc
VAN DEN BOSSCHE Marc
VANDERWAEREN Maria
VAN ROMPAEY Benno
VAN ROY Gilbert

VERSE Alain

VISSERS Eric

1983-1984
NAAM
BAL Carl

BELMANS Danny

3/04/2018

PROMOTOR
C. Brack
A. Lamon
L. Bollaert
P. Vogelaere

L. Bollaert
S. Bedaert
P. Vogelaere
W. Dufour
P. Vogelaere
S. Bekaert
W. Dufour
L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
L. Bollaert
W. Dufour
J. Borms
M. Hebbelinck
L. Bollaert
P. De Knop

Sport en immigranten.
Vergelijkende studie tussen gehurkte en staande
start in de atletiek bij kinderen van 12-13 jaar.
speleologie: uitrusting, techniek en fysiologie.
Onderzoek naar het verband tussen de skeletale
leeftijd en de motorische en fysieke vaardigheden
bij zesjarige kinderen.
Evolutie van de nierfunctie bij maximale
cycloërgometrische inspanning in functie van de
omgevingstemperatuur (0°C en 20°C).
Vergelijkende studie van de rust-, inspannings- en
recuperatiefase na een maximale
fietsergeometrische inspanning bij 20°C en bij 0°C
aan de hand van cardio-respiratoire parameters,
rectale temperatuur en ionenparameters.
Invloed van temperatuur (20°C – 0°C) op enkele
metabole fuels zoals glucose, melkzuur en lipiden
gedurende rust, inspanning en recuperatie bij
maximale cycloërgometrie.
Voetbal: aard van de fysieke inspanningen bij
jeugdige voetbalspelers, meer bepaald 12-14
jarigen.

C. Brack
M. Hebbelinck

TITEL
Recreatieve beoefening van de skisport in
Vlaanderen: organisatie,
toepassingsmogelijkheden, toekomstperspectief.
Exploratief onderzoek naar prestatiebepalende
factoren in Judo.

PROMOTOR
L. Bollaert
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W. Dufour
J. Borms
H. Hebbelinck
S. Bekaert
P. Vogelaere
P. Vogelaere
S. Bekaert

S. Bekaert
P. Vogelaere
W. Dufour

W. Dufour

CALLENS Johan

CHRISTIAEN Jean
CLARYS Krist
CLERCKX Patrick
DE KERF A.
DE PROFT Eddy
DE RUYSSCHER Ilse
DE WILDE Luc
DOMMERSHAUSEN Ludwig
GERLO Diane
GYSELS Marc
ILEGEMS Daniel

JACOBS Marc
JANSSENS Frank
JANSSENS Peter

LIESMONS Michel
MEYERS Ann
MINNEN Chris

MOERS Jan

MULLIE Martine

PEIRTSEGAELE Lieven
POTTIE Katinka
RAMMANT Dirk

3/04/2018

Longitudinale studie van de lengtegroei en van de
rijpheidkenmerken van jongens (6 tot 18 jaar)
door middel van het preece-baines model 1 en de
probit-analyse.
Invloed van de amfetamine op een reeks van 50
m crawlspurts, op de vermoeidheid en op de
stemming tijdens en na de spurt.
Judo. Studie van de heupworp Koshi-guruma.
De optimale paslengte als onderdeel van de
economische looptechniek.
Wetenschappelijk onderzoek naar de differentiatie
tussen man en vrouw in het zaalkorfbalspel.
voetbal: de wreeftrap. Een electromyografisch en
biomechanisch onderzoek van de traptechniek.
Pronatie en endoratatie van de slagarm tijdens de
slagfase van de tennisservice. Een
driedimensionale cinematografische benadering.
Experimentele studie naar de timingmechanismen
van de volleybalsmash aan de hand van de
analyse van bewegingstijden.
Sport aan de Vrije Universiteit Brussel: onderzoek
naar het sportgedrag en de sportbehoefte van
studenten, personeel en oud-studenten.
Motorische aanleg en sportbekwaamheid: een
proeve van concretisering in het basisonderwijs.
De invloed van aerobic dance op het
cardiopulmonair stelsel.
Recreatievoetbal: een aanzet tot een gesprek.
Pilootstudie naar de belemmerende factoren voor
de ontwikkeling van de recreatiesport in de
voetbalvereniging.
Invloed van amfetamine op een maximaal gelopen
lange afstandsproef.
Poging tot het opstellen van een
handbalmotorische testbatterij die de individuele
aanvalsvaardigheden meet.
Vergelijkende studie van een inspannings- en
recuperatiefase bij een submaximale
fietsergeometrische inspanning, bij 20°C en 60%
relatieve vochtigheidsgraad, onder invloed van
een “dubbel-blind” onderzoek over Guronsan aan
de hand van biochemische parameters en het
relatieve zuurstofverbruik.
Evolutie van de nierfunctie bij submaximale
cycloëgometrische inspanning in functie van de
omgevingstemperatuur (0°C en 20°C.
Alpijns skiën: electromyografische studie van
skibogen.
Poging tot het opstellen van een betrouwbaar en
hanteerbaar observatieprotocol voor het
evalueren van een technische basketvaardigheid,
namelijk het jump-shot.
Evolutie van de ionenconcentratie bij
submaximale cycloërgometrische inspanning
(40% % Vo2) in functie van de
omgevingstemperatuur (0°C en 20°C).
Vergelijkende studie van de melkzuurconcentratie
en het zuurbasen evenwicht in het bloed tijdens
rust, submaximale inspanning en recuperatie bij
0°C en 20°C.
Experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van
“isokinetische” krachttrainingapparatuur.
Onderzoek naar de invloed van de
onderwijsmethodes op het aanleerproces van het
hardlopen.
Toepassing van een aan het HILOK uitgewerkt
scoutingsysteem. Een spelanalyse met indirect
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J. Borms

J. Heuting
W. Dufour
M. Hebbelinck
P. Vogelaere
L. Bollaert
W. Dufour
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
M. Hebbelinck
P. De Knop
M. Hebbelinck
W. Dufour
L. Bollaert

J. Heuting
W. Dufour
S.Bekaert
P. Vogelaere

S. Bekaert
P. Vogelaere
J. P. Clarijs
W. Dufour

S. Bekaert
P. Vogelaere
S. Bekaert
P. Vogelaere
W. Dufour
C. Brack
W.Dufour

ROOSE Patrick

SMEKENS Mireille
T’JOENS Steven

VAN BOVEN Luc

VAN DEN BOGAERDE
Françoise

VANDERKELEN Johan
VANDERLOOVEN Nadine
VAN HURCK Peter
VAN PUYMBROECK Eric
VERHULLE Patrick
WAUMANS Jan

WECKHUYZEN Johan
WILLEMANS Danielle

tactische informatie op bevorderingsclubWervik.
Vergelijkende studie van de melkzuurconcentratie
en het zuurbasen evenwicht tijdens rust,
submaximale inspanning en recuperatie bij
inname van het product Gurosan en van een
placebo.
Het belang van de psychomotoriek voor de
normale ontwikkeling van het kind.
De huidige ragesporten (aerobics,
bodybuilding,…) een socio-psychologisch
regressief fenomeen of een constructieve filosofie
in functie van een nieuwe mens?
Vergelijkende studie van inspannings- en
recuperatiefase bij een submaximale
fietsergeometrische inspanning bij 20°C, onder
invloed van het farmaceutisch product Gurosan;
en dit aan de hand van cardiorespiratoire
parameters en rectale temperatuur.
Vergelijkende studie van de rust, inspannings- en
recuperatiefase na een submaximale
fietsergeometrische inspanning, bij 20°C en bij
0°C aan de hand van cardio-respiratoire
parameters en rectale temperatuur.
Invloed van sportschoeisel op
grondractiekrachten en voetpronatie tijdens het
gaan en het lopen.
Invloed van een non-directieve onderwijsmethode
op de creativiteit van leerlingen tijdens de lessen
jazzdans op school.
Jeugdbeleid in de tennisclub.
Windsurfen. Electromyografisch onderzoek van m.
erector spinaem. brachioradialism. flexor carpi
radialism. triceps brachiim. biceps brachii
Onderzoek naar de prestatiebepalende factoren
voor het turnen bij sportaanvangsstudenten.
De tewerkstellingsmogelijkheden van de
licentiaten L.O. en de eisen waaraan zij moeten
voldoen om hun kans op tewerkstelling te
vergroten.
De sportinfrastructuur van Nieuwpoort in beeld:
behoefte, gebruik en evaluatie.
Laterale dominantie op hand- en oogniveau bij
meisjes van 6 tot 13 jaar.

S. Bekaert
P. Vogelaere

C. Brack
L. Bollaert

S. Bekaert
P. Vogelaere

P. Vogelaere

M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
C. Brack
L. Bollaert
M. Hebbelinck
W. Dufour
L. Bollaert

L. Bollaert
M. Hebbelinck

1984-1985
NAAM
ANNEMANS Lieven
BELLEN Rudi
BUYSE An
CHANTRAINE AnneCatherine
CLARYS Peter
COOLS Danny
DE BACKER WALTER
DE DECKER Wim
DE MEY Hubert

3/04/2018

TITEL
Algemeen electromyografisch en dynamografisch
onderzoek van borstcrawl bij tethered swimming.
“Scouting” in voetbal.
Hematologische variaties bij rust, maximale
inspanning en recuperatie bij 20°C en 0°C.
Het jeugdsportbeleid van de Vlaamse
Tennisvereniging belicht.
Invloed van de bodemvorm van zeilplanken op de
Hydrodynamische wrijving tijdens het planeren.
Evaluatie in voetbal. Individuele
wedstrijdevaluatie op basis van scouting.
Erfelijkheidsevaluatie van de cardio-respiratoire
variabelen bij inspanning van tweelingen.
Wielrennen op de piste: een elcetromyografische
studie van het onderste lidmaat bij elite
competitie wielrenners.
Scouting en wedstrijdanalyse toegepast op de
E.K. ’84. De waarde van balbezit in ons
hedendaagse voetbal.
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PROMOTOR
J.P.Clarijs
E. Bollens
W. Dufour
L. Wouters
P. Vogelaere
L. Bollaert
P. De Knop
B. Van Gheluwe
W. Dufour
L. Wouters
P. Vogelaere
S. Bekaert
J.P. Clarijs
E. Bollens
W. Dufour

DE SMEDT Peter
GILLET Marianne

HUYBRECHTS Paul
LAMBERTS Marc
MARTINY Chantal
MEYERS Peter
MORTELMANS Ina
MOYAER Johan

MULS Christel
PINTELON Ann
SABBE Marc

SLEECKX Raymond
TAEYMANS Jan

VAN DEN EYNDE Margar.
VAN DER SCHUEREN
S.openzit 15.12.85
VAN GENECHTEN G.
VANHOOVELS Paula

VANOOSTHUYZE Annick

VAN PASSEL Eveline
VAN PUYMBROECK Linda

3/04/2018

Nagaan van de reliabiliteit en validiteit van een
bestaand observatieprotocol voor een
sprongworpvariante in het handbalspel.
Beschouwingen bij de wettelijke, psychologische,
sociologische en pedagogische aspecten van de
jeugdsport en hun toepassing in het jeugdbeleid
in de Vlaamse Atletiekclubs.
Windsurfing: vergelijkend EMG onderzoek van de
oppervlaktespieren van de arm en de
schoudergordel.
Studie van het lipiden – metabolisme bij
tweelingen.
Vergelijkende studie van twee aanleerprocessen
in handbal voor de derde graad. Literatuurstudie
en experimentele evaluatie.
De kwalitatieve evaluatie van twee
basketbalvaardigheden nl.: het set-schot en de
dribbel.
Hematologische variaties bij rust, submaximale
inspanning (2h., P = 40 % v. P max.) en
recuperatie (1h) bij 20°C en 0°C.
Bijdrage tot analyse van voetbalwedstrijden;
Studie van het buitenspelreglement en de
tactische toepassing ervan aan de hand van
praktische scoutinggegevens tijdens het E.K. te
Frankrijk.
Psychomotoriek. Onderzoek naar de invloed van
een dagelijkse psychomotorische stimulatie op de
ruimtelijke- en tijdsperceptie van kleuters.
De muziekkeuze bij Jazzdans. Poging tot de
identificatie van de factoren die hierbij een rol
spelen.
Studie van de spelonderbrekingen in
voetbalstatistische observatie van het Europees
kampioenschap 1984 aan de hand van videoopnamen en enquête bij spelers, scheidrechters
en trainers.
Vergelijkende E.M.G.-studie van arm- en
schoudergordelspieren op Olympisch, sub-, topen beginnerniveau van boogschutters.
Vergelijkende E.M.G.-studie van arm- en
schoudergordelspieren van handboogschutters
op verschillende afstanden en met verschillend
materiaal.
Invloed van psychomotorische stimulatie bij
kleuters op hun lichaamsbesef, motorische
leeftijd en schoolrijpheid.
Voorspelling van de maximale zuurstofopname
aan de hand van de 12-minuten loop.
Poging tot observatie van de timingmechanismen
van de volleybalsmash bij ervaren en onervaren
spelers.
Vergelijkende studie van de BARYSCHNIKOV- en
OBRIEN KOGELSTOOTTECHNIEK.Onderzoek naar
de respectievelijke prestatie- en techniekevoluties
na een gelijklopend aanleerproces bij vrouwelijke
sportstudenten.
Invloed van temperatuur (20°C en 0°C)op enkele
metabole fuels zoals glucose, melkzuur en lipide,
gedurende rust, inspanning en recuperatie bij
submaximale cycloëgometrie.
Jeugd en sportbeoefening: school en/of club, het
ideaal milieu? Casestudie naar de jeugdwerking in
de sportvereniging.
Alpijns skiën.Invloed van skimateriaal op de
spieractiviteit bij gedifferentieerde
skibewegingen.
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W. Dufour
E. De Smedt
L. Bollaert
P. De Knop
M. Hebbelinck
B. Van Gheluwe
P. Vogelaere
C. Brack
E. De Smedt
W. Dufour
P. Vogelaere
W. Dufour

A. Lamon
C. Brack
D. Spilthoorn
W. Dufour
L. Wouters

J. P. Clarijs
E. Bollens
J.P. Clarijs
E. Bollens
A. Lamon
W. Dufour
M. Hebbelinck
L. De Wilde
C.Brack

S. Bekaert
P. Vogelaere
L. Bollaert
P. De Knop
J.P. Clarijs

VAN ROOY Walter
VENDERICKX Christel
VERLINDEN Johan

VERMEIREN Marc
VERRIJCKEN Vera
VLEUGELS Ilse

Alpijns skiën.Electromyografische studie van
skibogen. Vergelijking van de EMG-patronen van
determinerende spieren – Deel II.
Experimenteel onderzoek naar de haalbaarheid
van de minima criteria voor toestelturnen in het
rijksmiddelbaar onderwijs.
Descriptief onderzoek evaluatie op school.
Curriculum evaluatie van het turnen in het
secundair onderwijs. Voorstel van een
waarderingstechniek voor summatief evalueren in
turnvaardigheden in het secundair onderwijs.
Onderzoek naar de spieractiviteitefficiëntie van
vier handboogtechnieken.
Techniekbeschrijving van het werpen en vangen
van de tuigen inde sportieve Ritmische
Gymnastiek.
Experimenteel onderzoek naar de haalbaarheid
van de minima criteria voor toestelturnen in het
rijksmiddelbaar onderwijs.

J.P. Clarijs

TITEL
Biologische veranderingen bij de sportvrouw.
Amenorrhea bij atletes.
Damesvoetbal: een co-educatieve sport?

PROMOTOR
K. De Meirleir

C. Brack
W. Dufour
R. Goossens

J.P. Clarijs
E. Bollens
CL. Brack
D. Spilthoorn
C. Brack

1985-1986
NAAM
ANDRIES Andrea
BERTELS Ria
BORMS Conny

CALLENS Lieve
CEUPPENS Katja

CLAESSENS Carlo
COOLS Erwin
DE COCK Dirk
DE FEYTER Frankie
DE GENDT Bernice

DE GROOF Gregory
DE GROOTE Luc
DE HERDT Evelyne
DEPUYDT Kris
DE RUYSSCHER Jeannine
DE SMEDT Gilbert

3/04/2018

Scoutingsystemen in damesvolleybal.
Vergelijkende studie van scoutingsystemen van
de eigen ploeg, bij de damesteams van eredivisie,
landelijk en provinciaal niveau.
Het jeugdsportbeleid van de Vlaamse
handbalvereniging besproken.
Het periferisch zicht in het volleybalspel. Poging
tot begripsbepaling en studie betreffende de
trainingsmogelijkheden van het periferisch zicht
bij volleybalspelers.
Windsurfing. Vergelijkend oppervlakte EMG van
de onderste ledematen.
Het opstellen van een observatieprotocol ter
beoordeling van de basistechnieken bij initiatie
volleybal.
Fitnesscentra: analyse van diverse
beheersfactoren in de Brusselse regio. Specifiek
deel: infrastructuur en materieel.
Grondreactiekrachten tijdens de afworp bij het
speerwerpen van de Belgische elitewerpers.
Studie over het verwezenlijken van affectieve
doelstellingen in de lessen Lichamelijke
Opvoeding. Specifiek toegepast in de sportieve
acrobatie.
Evaluatie van turnvaardigheden door middel van
gestructureerde observatiemethoden.
De invloed van de terreinbodem op de
hartfrequentie van het melkzuur van de
tennisspeler.
Fitnesscentra: Analyse van diverse
beheersfactoren in de Brusselse Regio. Specifiek
deel: personeel en begeleiding.
De kwalitatieve evaluatie van twee
basketbalvaardigheden, met name:de
verdedigende houdingde verdedigende rebound
De verandering van melkzuur in het bloed bij
verschillende proefopstellingen bij mindervalide
atleten (rolstoelatleten).
Vergelijkende studie van de fysiologische
inspanning bij het lopen met of zonder bal bij
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L. Bollaert
P. De Knop
C. Brack
L. Van Looy
P. De Knop
C. Brack

B. Van Gheluwe
W. Dufour
L. Bollaert
B. Van Gheluwe
C. Brack

W. Dufour
K. De Meirleir
L. Bollaert
W. Dufour
K. De Meirleir
W. Dufour

DE VOS Patrick

DEWAEL Myriam
DOBBELAERE Saskia
DU VILLE Luc
FEYEN Eric

GEYPEN Martine

HAULET Rita
MAERTENS Tom
MARIEN Werner
PERSOONS Christine
PUYSTIENS Erik
RUYSCHAERT Kobe
VAN CAEKENBERGHE An
VANDEVELDE Peter

VAN MOL Luc
VANNESTE Francis
VERLINDE Koen
WAUMANS Jef

voetballers aan de melkzuur- en
hartfrequentiemetingen.
Bewegingsbeschrijvend versus
foutenbeschrijvend observatieprotocol voor de
schoolslag: een validiteits-, betrouwbaarheids- en
objectiviteitstudie.
Stretching en damesvoetbal. Het effect van
stretchingsoefeningen op de range of motion van
de ischio-crurale spieren.
Invloed van het zeil op de statische spieractiviteit
bij windsurfen.
Studie van de hartfrequentie en het
bloedlactaatgehalte bij voetballers.
Het opstellen van observatieprotocol voor de
atletiektechnieken: start, horden, ver-,
hoogspringen en kogelstoten, voor het
schoolonderwijs.
Een onderzoek naar de invloed van speloppervlak
en schoeisel op de wrijvingsmomenten en de
wrijvingskrachten die optreden bij de uitvoering
van een geselecteerde tennisbeweging.
Kleutertoestellen.Exploratieve studie naar de
waarde ervan voor de derde
kleutertuin.Onderzoek in de Brusselse scholen.
Electromyografische vergelijking van de
traditionele stijl met de moderne stijl in de
schoolslag.
Chronocyclofotografisch onderzoek naar het
verschil in balsnelheid tussen twee verschillende
servicemethodes.
Observatiesystemen in de Lichamelijke
Opvoeding.
Het sportbeleid binnen de Vlaamse
Volleybalfederatie.
Multi-dimensionele analyse van de geschreven
nabespreking van de lessen gegeven door
aspirant leerkrachten Lichamelijke Opvoeding.
Het jeugdbeleid van de Vlaamse sportclubs
belicht. Exploratief onderzoek in 67 clubs.
Validatie studie van de sporttester PL 3000 en
bijhorende telemetrie ten opzichte van
hartregistratie waargenomen door Holter
techniek.
Een onderzoek naar de opleidingsinstituten tot
toeristisch animator in Vlaanderen .
Algemeen elektromyografisch en dynamografisch
onderzoek van de schoolslag bij fully tethered
swimming.
Fitnesscentra: analyse van diverse
beheersfactoren in de Brusselse regio. Specifiek
deel: Prijzen en lidmaatschappenbeleid.
Invloed van de surfplankvormen op (statische)
spieractiviteit.

W. Dufour

J. Borms
J.P. Clarijs
W. Dufour
W. Dufour

B. Van Gheluwe

C. Brack
J.P. Clarijs
B. Van Gheluwe
C. Brack
L. Bollaert
C. Brack
P. De Knop
P. Vogelaere

L. Bollaert
J.P. Clarijs
L. Bollaert
J.P. Clarijs

1986-1987
NAAM
GEBELEN Vera
GEURTS Erwin
GEVAERT Nick
GYPENS WIM
PENNE Dominique

3/04/2018

TITEL
Studie naar de beoordeling van lijnfouten door
scheidsrechters volleybal.
Scouting in basketbal: opstellen van een
scoutingfiche voor het observeren van een speler
in verdediging.
Tewerkstelling in de sportsector.
De bedrijfssport in Vlaanderen. Een exploratieve
studie binnen de recreatiefederatie van de VLB.
Verschil in lesintensiteit bij het geven van
individuele sporten en ploegsporten, specifiek
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PROMOTOR

W. Dufour
L. Bollaert
P. De Knop
C. Brack

PLUYM Guy
PLUYM Pascal
SPANOGHE Denise
VAN HEMELRIJCK Tania
VAN REETH Guido

VAN WOENSEL Kris
VERSCHUEREN Yves
WILMS Rudi
ZINZEN Evert
BATON Samuel

MARCELIS Bart
VAN HECKE John
PEETERS Ingrid
VAN ONSEM Johan
VOSS Gert

toestelturnen en volleybal.
Opstelling van een algoritme op een
conceptkeyboard.
Wedstrijd observatie in voetbal. Verzameling en
classificaties van tactische spelfasen waarin
fouten voorkomen.
Onderzoek naar de associaties die ten grondslag
liggen aan het gebruik van dans in de reclame.
Fysiologische veranderingen bij het zwemmen in
koud water.
Handboogschieten (70 en 90 m). Vergelijkende
EMG-studie van arm- en schoudergordelspieren
van boog- en peesarm met stabilisatoren op de
boog.
Onderzoek naar een verantwoord tarievenbeleid
bij de sport- en recreatievoorzieningen van
erkende sportcentra in Vlaanderen.
Specialisatie van het motorische gedrag.
Toepassing op voetbal via een digitaal bord.
Onderzoek naar enkele invloedsfactoren op de
verspring-, kogelstoot- en hordentechnieken.
Effect van judolessenreeks op het
evenwichtsvermogen bij visuele gehandicapten.
Pilootstudie van de handgreepkracht in functie
van de flexibiliteit en de bespanning van de
tennisraket d.m.v. electrodynografische
metingen.
Belasting van het menselijke bewegingsapparaat
bij tennis: een onderzoek naar de invloed van
speloppervlak en schoeisel op wrijving.
Pilootstudie van de electrodynografie toegepast
op de hand bij de specifieke
volleybalvaardigheden.
Situatieanalyse van de leerkrachten lichamelijke
opvoeding in het onderwijs aan visueel en
auditief gehandicapte jongeren.
Alpijns skiën. Electromyografische studie. Invloed
van een variërende moeilijkheidsgraad bij
slalomskiën.
Vergelijkende EMG-studie van handboogschieten
op 70 m en 90 m.

W. Dufour
W. Dufour
C. Brack
K. De Meirleir
J.P. Clarijs

P. De Knop
W. Dufour
W. Dufour
C . Brack
B. Van Gheluwe

B. Van Gheluwe
B. Van Gheluwe
C. Brack
J.P. Clarijs
J.P. Clarijs

1987-1988
NAAM
ARICKX Iris
BEULEN Alex
DE SMEDT Christel
DE WAELE Peter
FRUYTIER Rudy
RENDERS Annick
VAN GESTEL Carine
VERMEIREN Kristel
VERREPT Jan

3/04/2018

TITEL
Voedingsgewoonten bij basketbal spelers.
De invloed van naloxone op de thermoregulatie
tijdens submaximale inspanning in verschillende
omgevingstemperatuur.
Literatuurstudie over het gecombineerde effect
van lichaamsbeweging en dieet als therapie voor
obesiteit.
Invloed van anaerobe lactaciede inspanning op de
uitvoeringskwaliteit van een basketbaltechniek.
Vergelijkend onderzoek tussen trainers, judoka’s
en scheidsrechters bij puntentoekenning.
Voedingsbehoefte en sport: een onderzoek naar
de voedingsgewoonten bij judoka’s in hun
trainingsperiode.
Casestudy van scouting met de computer in
basketball.
Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het
denkproces bij lesvoorbereidingen.
Computerscouting bij basketbal: de
wedstrijdcoëfficiënt.
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PROMOTOR
K. De Meirleir
K. De Meirleir
J. Borms
W. Dufour
W. Dufour
K. De Meirleir
W. Dufour
C. Brack
W. Dufour

1988-1989
NAAM
BALLEGEER Karine
BEUKELAERS Johan
CLAEYS Belinda
CORDEMANS Patrick
DE CLEENE Ann
DENEEF Nadine
HENS Evi

KIN Claudia
POLLERS Ludo
RENDERS Corinne
ROYBRECHTS Christian
SLACHMUYLDERS Vera
TEIRLYNCK Patrick
VAN DE WIELE Dirk
VAN ROY Patrick
VERBEEK Willem
VERLINDEN Marc
VERMEYLEN Marleen
WILLAEYS Mieke

TITEL
De golfsport. Integrale benadering en
vergelijkende kinematologische studie van de
golfswing.
De bepaling van de anaerobe drempel bij
duurlopers en de vergelijking russen labo- en
pistetest.
Beoordeling van lesgeefgedrag door leerlingen.
Door middel van de vragenlijst van TAVECCHIO.
Longitudinale studie van de stabiliteit van het
somatotype bij jongens en meisjes van 6 tot 17
jaar.
Studie van verschillen in motorische prestaties
tussen magere en zwaarlijvige meisjes van 6 tot
13 jaar uit het basisonderwijs.
Multi-dimensionele verwerking van
interactieresultaten tussen mentor en stagiair
tijdens supervisiegesprekken.
Alpijns skiën. De eerste en de laatste vertrekkers
in een speciale slalom competitie, of de
spieractiviteit in een vlakke en een uitgeholde
slalom.
Overzicht van de biofysische metingen en
fysiochemische metingen op de huid.
Studie over de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van electrodynografische
sensoren.
Vergelijkende studie tussen mentaal
gehandicapte zwemmers en niet-zwemmers bij 6
Eurofit test items.
Scouting in voetbal. Poging tot het opstellen van
een algoritme van één rating scale in voetbal.
Ergometrisch electromyografisch onderzoek bij
verschillende duikvinnen.
EMG en impactkracht van de waterpoloshot.
Ergonomisch fietsonderzoek bij het bergop
fietsen; Het kluisberg project.
Computerscouting in voetbal: opstelling van een
nieuw algoritme voor voetbalscouting.
Een vergelijkende studie van electrodynografische
meetapparatuur.
Relatie tussen electromyografisch signaal en de
geleverde kracht.
Invloed van het gebruik van het looptapijt op de
biomechanische krachtwerking van de voet
tijdens het gaan en het lopen.
De invloed van de koolhydratenstatus op de
lactaat diagnostiek.

PROMOTOR
C. Brack

TITEL
Analyse van de krachten die in het sportklimmen
op de laatste tussenzekering optreden bij een val
van een voorklimmer.
Fysiologische benadering van tennis: de
beoordeling van tennistraining aan de hand van
conditionele testen.
Testing in turnen voor aanvangsportstudenten.
Macolintest.
Een studie over Dropout- en participatie redenen
in vijf verschillende sporttakken.
Onderzoek naar stabiliteit van de groei van
antropometrische variabelen bij kinderen van 6
tot 18 jaar.
Vergelijking van massa’s en volumes in

PROMOTOR
B. Van Gheluwe

K. De Meirleir
C. Brack
J. Borms
W. Duquet
J. Borms
W. Duquet
C. Brack
J.P. Clarijs

A.O. Barel
B. Van Gheluwe
C. Brack
W. Dufour
J.P. Clarijs
J.P. clarijs
J.P. Clarijs
W. Dufour
B. Van Gheluwe
J. P. Clarijs
B. Van Gheluwe
K. De Meirleir

1989-1990
NAAM
DE BOE Jan
DE BOECK Dominique
DE SMET Jan
DE GREEF Alain
DE WISPELEIR Yves
DE VOS Pascale
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K. De Meirleir
W. Dufour
R. Goossens
P. De Knop
M. Hebbelinck
J. P. Clarijs

GOETSCHALCKX Barbara
JANSSENS Els
MICHIELS Werner
OOMS Yves
ROEYKENS Johan
VAN DER SMISSEN
Michaël
VAN DIEST Philippe
VERBOOMEN Herman
VEREYCKEN Mark
VERMEULEN Patrick
WILLEMS Pieter

verschillende kadaveronderzoeken en tussen
linkse en rechtse ledematen.
Alpijns skiën. Co-contractie in het bovenbeen
tijdens een speciale slalom .
Poging tot onderzoek naar het succesvol
bewegen van de leerlingen in de lessen
toestelturnen.
Situatieschets van de bowlingsport in Vlaanderen.
Thermisch effect van revulsieve zalven ter hoogte
van de huid, bij 5°C en bij 20°C, met en zonder
massage, bij rust en inspanning.
Conditionele evaluatie van de jonge voetballer.
Pilootstudie: De bedrijfssport in België.

J.P. Clarijs
C. Brack
P. De Knop
K. De Meirleir
W. Dufour
P. De Knop

Poging tot het objectiveren van tactische foute in
voetbal.
Electrodynografisch en electropodografisch
onderzoek bij gymnasten.
Bepaling van de anaerobe drempel bij zwemmers
en evaluatie van de klassieke zwemtraining.
Structuuranalyse van het blok in volleybal.
Het effect van Nebivolol op de cardiale en
metabole parameters bij dynamische inspanning.

W. Dufour

TITEL
Anoniem sportonderzoek. Bij KROO’s en KRO’s.
Anoniem sportonderzoek bij kandidaat-reservegegradueerden.
De introductie van slagsporten in het leerplan LO
van het basisonderwijs.
Balans en perspectief in de Lichamelijke
Opvoeding en de sport rond 1900. Een
vakhistorische bijdrage vanuit en in samenhang
met de sociaal-culturele achtergrond.
Vergelijkende studie van voorbereiding op
topprestaties bij Belgische kampsters.
Vergelijkende studie van de curricula van de
instituten voor Lichamelijke Opvoeding. Naar een
Europees model?
Sport aan de Vrije Universiteit Brussel: Onderzoek
naar de sportbehoefte van studenten.
De topsportstudent in Vlaanderen: een descriptief
onderzoek naar de specifieke situatie en
problematiek van de studerende topsporter in het
secundair onderwijs.
De topsportstudent in Vlaanderen: een descriptief
onderzoek naar de specifieke situatie en
problematiek van de studerende topsporter in het
hoger onderwijs.
Blessure preventie bij jonge voetballers: invloed
van de jeugdtrainer.
Biometrisch onderzoek naar de invloed van
toning-tafels op het menselijke lichaam.
De bepaling van het sebumgehalte van de huid:
een vergelijking tussen twee methodes.
Voedingsproblematiek bij krachtsporters, in het
bijzonder bodybuilders.

PROMOTOR
M. Hebbelinck
M. Hebbelinck

TITEL
Analyse van het beleid en de werking van de
Vlaamse zwemliga.
De topsportstudent in Vlaanderen: De
studieproblematiek van de topsportstudenten aan
de VUB: een vergelijkend onderzoek.

PROMOTOR
P. De Knop

R. Goossens
B. Van Gheluwe
K. De Meirleir
W. Dufour
K. De Meirleir

1990-1991
NAAM
CEUSTERMANS Bart
HENDRICKX Stefaan
ZAENEN Geert
LOMMEN Niels

LUCA Joan
PYCKE Gwendolyn
HAEGHEBAERT Jan
PLUYM Tania

BOGAERTS Karin

MENS Eric
WAMBACK Tom
POPPE Philippe
VAN DIERENDONCK Ludo

P. De Knop
W. Dufour

C. Brack
W. Dufour
P. De Knop
P. De Knop

P. De Knop

P. De Knop
J. Borms
W. Duquet
A.O. Barel
K. De Meirleir

1991-1992
NAAM
BOETS Dirk
DE MULDER Eva
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P. De Knop

DE SCHRIJVER Kim
DE WACHTER Elke
DUBRULLE Yves

FRANCQ Wim
GROOTAERS Alain
MAEGERMAN Sandy
SARENS Marc
THIELEMANS Rudi
VAN CLEEMPUT Sigfried
VAN SNICK Frank

VERRIJDT Kristel
WETS Laurens

Evaluatie van visco-elastische parameters van de
huid. Invloed van UV-straling en leeftijd.
De invloed van de bewegingspraktijk op de
psychomotorische ontwikkeling van de kleuter.
De invloed van extra motorische activiteiten bij
11-12 jarige kinderen op het longitudinale
verloop van een aantal antropometrische
componenten.
Het opstellen van een observatieprotocol voor
tennistechnieken bij topspelers. Forehand en
backhand lift in de nulsituatie.
Profiel van de motorische vaardigheid van 11-12
jarige kinderen uit het lager onderwijs met een
verschillende graad van sportparticipatie;
Kinematisch onderzoek van wielrenners met
knieklachten.
Sportfysiologie: de invloed van training in
hypoxie op de prestatie in normoxie.
Biomechanische evaluatie van de hielbeweging in
de schoen tijdens het lopen.
Computer assisted Football scouting and match
analysis.
Een vergelijkende studie tussen een labotest op
fietsergometer en een veldtest op een
mountainbike. Fysiologische evaluatie van
mountainbike.
Isokinetsche krachtevaluatie van de bovenste
ledematen bij karateka’s.
Optimalisering van de “Huidverblekingstest” in
het onderzoek naar het fenomeen van percutane
absorptie.

A.O. Barel

TITEL
Het huidige fysieke activiteitsniveau van oudHilok- studenten en hun biometrisch en
fysiologisch profiel.
Individuele longitudinale evolutie van
antropometrische groeiparameters van 6- tot 18jarigen uit het legs-project. Studie van de
toepasbaarheid van verschillende mathematische
modellen.
Analyse van het Europees Kampioenschap voetbal
’92 met behulp van het C.A.S.M.A. systeem.
Percutane absorptie van methyl nicotinaat:
invloed van occlusie en lichaamsregio.
Onderzoek naar de lichamelijke
prestatiegeschiktheid en het somatotype van
kinderen met het Syndroom van Down.
Motorische ontwikkeling en motorische
competentie.
Analyse en het opstellen van normenschalen van
de testbatterij van de Vlaamse Tennisvereniging
voor het opsporen van tennistalent bij 6 tot 8jarigen.
De invloed van vermoeidheid op de hielbeweging.
Objectieve meting van de biomechanische
eigenschappen van de huid. Deel I: studie van de
jonge leeftijdsgroep 18-25.
Het Biometrisch profiel van de Belgische triatleet.
Percutane absorptie van halcinonide na 12 uur
topische applicatie onder occlusie: invloed van de
halcinonide concentratie.
Percutane absorptie van halcinonide na 2 uur
topische applicatie onder occlusie: invloed van de
halcinonide concentratie en van ureum.

PROMOTOR
J. Borms
K. De Meirleir

A.Lamon
J. Borms
W. Duquet
W. Dufour
J. Borms
W. Duquet
B. Van Gheluwe
K. De Meirleir
B. Van Gheluwe
W. Dufour
K. De Meirleir

K. De Meirleir
A.O. Barel

1992-1993
NAAM
AMERIJCKX Marc
BREEMEERSCH Kristel

DE HERDT Michel
DE RYK Erik
DE VOS Willy
FERNANDEZ Barbara
GELENS Ann

KOPRIVA Nico
LAMBRECHT Renzo
SMET Kathleen
VAN DE CATSIJE
Dominique
VAN THIELEN Michel
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W. Duquet
J. Borms

W. Dufour
A.O. Barel
M. Hebbelinck
A. Lamons
J. Borms

B. Van Gheluwe
A.O. Barel
J. Borms
A.O. Barel
A.O. Barel

VANDEVIJVERE Kathy

Het meten van fysieke conditie door middel van
de eurofitbatterij. Vergelijkende studie turnsters
en andere doelgroepen.

R. Goossens

TITEL
Evaluatie van de fysieke conditie van studenten
K1 LO en MOREKI, vroeger en nu.
Rolstoeltennis: een descriptieve benadering van
uit de vergelijking tussen validentennis en
rolstoeltennis.
Sport aan de Vrije Universiteit Brussel. Onderzoek
naar het sportgedrag en de sportbehoefte van het
personeel.
Onderzoek naar de werking en het beleid van de
LBWB (Landelijke Bond voor
Watersportverenigingen in België).
Sport aan de universiteit. Een opiniepeiling bij 1ste
kandidatuur- en laatstejaarsstudenten over het al
dan niet invoeren van het vak “sport” in alle
faculteiten.
Meting van het trans epidermaal waterverlies van
de huid: studie van de invloed van externe
factoren en richtlijnen van optimale
meetcondities.
Onderzoek naar de evaluatie door jonge atleten
van de relatie tussen hun ouders en
trainers/coaches: aanzet tot de constructie en
validering van een vragenlijst.
Betrouwbaarheid, objectiviteit en validiteit van het
“Computer Assistend Scouting and Match
Analysis System”.
Correlatie-analyse van specifieke snelkrachttests.
Obesiteit op 16-,17-jarige leeftijd en verbanden
met het somatype op 6-,7-jarige leeftijd.
Somatotype en skeletale maturiteit bij 6- tot 17jarigen uit het LEGS-onderzoek.
Gemeentelijke sportsubsidies: een pilootstudie
naar het subsidiebeleid van gemeenten.
Seculaire trend van lichamelijke en motorische
karakteristieken van HILOK studenten, 19731974/1993-1994.
Inventarisatie van uitbatingnormen van
fitnesscentra in België.
Experimenteel onderzoek van de invloed van een
algenproduct op de pigmentatie van de huid
tijdens een gecontroleerde UV blootstelling
(zonnebank).

PROMOTOR
K. De Meirleir

TITEL
Een vergelijkend onderzoek naar de aard en de
frequentie van blessures bij professionele
dansers en amateurdansers.
Experimentele studie over het potentieel
irriterend vermogen van essentiële oliën (tijm,
salie en hysop) op de menselijke huid.
Objectieve evaluatie van het irriterende vermogen
van verschillende emulgatoren op de menselijke
huid door middel van niet-invasieve biofysische
metingen.
Onderzoek naar de integratie van
maatschappelijk kwetsbare jongeren via de sport.
Evaluatie van de campagne “Lokale
sportinitiatieven” van de Koning Boudewijn

PROMOTOR
C. Brack

1993-1994
NAAM
COLLIN Frederic
COMPERE Benoit
DE BACKER Steven
GODEFROID Sebastien
LOYENS Francis

OOMS Kirsten

SAVOIR Sigrid

SCHEIRS Johan
SCHOFFELEN Joeri
SERNEELS Michaël
STROOBANDT Vanessa
VAN HOVE Elly
VELDEMAN Jo-anne
VERMEULEN Vincent
VRANCKX Katia

C. Brack
P. De Knop
P. De Knop
P. De Knop

A. Barel

P. De Knop

W. Dufour
W. Dufour
J. Borms
W. Duquet
J. Borms
W. Duquet
P. De Knop
J. Borms
W. Duquet
P. De Knop
A. Barel

1994-1995
NAAM
ANTONE Tania
BAUDENELLE Catherine
BERWAERTS Inge

CAPLIN Ariane
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A. Barel
A. Barel

P. De Knop

DESMET Bart
KONINGS Veronique

LANGENDRIES Geert
ROBBENS Iris
VAN HANDENHOVEN
Chris
VAN HECKE WIM
VERLENT Dominique
VERMEULEN Vincent
WOLF Eva

stichting.
Het effect van boksen bij maatschappelijk
kwetsbare jongeren: evaluatie van een
boksproject in Limburg.
Evaluatie van een immunologische parameter in
de validatie van de vermoeidheidsgraad van
duursporters met het oog op de voorkoming van
overtraining.
Studie van de 1/1 situatie, W.K. ’94
efficiëntiemodellen.
Centrale vermoeidheid: het effect van een
dopamine agonis bij het uithoudingsvermogen bij
mensen.
Experimentele studie over het potentieel antiirriterend vermogen van essentiële oliën door
middel van niet-invasieve metingen op de
menselijke huid.
Relatie UKK-test en fietsergometrie.
Epidemiologisch onderzoek naar letsels in de
turnsport.
Kwaliteitsnormen in fitnesscentra.
Drop-out bij jongeren in de tennissport.

P. De Knop
K. De Meirleir

W. Dufour
K. De Meirleir
A. Barel

K. De Meirleir
J. Borms
P. De Knop
P. De Knop

1995-1996
NAAM
DE COSTER Chris
DE DECKER Steve

DE MALSSCHE Ann

DEDONCKER Inge

DERIJCKE Els
LAMBERT Patrick
LEYERS Heidi
LEYS Ellen
LOOS Michele

MOONENS Erik
NOLLET Isabelle
PAQUAY Olivier
PHILIPPE Tim
PONNET Stefan

3/04/2018

TITEL
C.A.S.M.A.S.: Studie van het pas type acties, W.K.
’94. Efficiëntiemodellen.
De invloed van extrinsiek toegevoegde video
feedback op het leerproces tijdens het aanleren
van eenvoudige turnvaardigheden bij
aanvangsstudenten.
Onderzoek naar de groei, ontwikkeling en
lichamelijke prestatiegeschiktheid van
vegetarische kinderen, adolescenten en
jongvolwassenen.
Het somatotype en het lichamelijke
prestatievermogen op jonge leeftijd (6-7jaar) en
het lichamelijke prestatievermogen op latere
leeftijd (16-17 jaar).
Evaluatie van de reservoirfunctie van het stratum
corneum door middel van de huidverblekingstest
met halcinonide.
Exploratief descriptief onderzoek naar
beïnvloedende probleemvelden op de lessen
Lichamelijke Opvoeding bij GON leerlingen.
Onderzoek naar de functie van schoolsport bij
leerkrachten van het secundair onderwijs in
Vlaanderen.
Inhoudsanalyse van de schoolsport in het
secundair onderwijs in Vlaanderen. Visie van de
leerling.
Integratie van maatschappelijk kwetsbare
jongeren via de sport. Evaluatie van de campagne
“lichte sportinfrastructuur in de buurt” van de
Koning Boudewijn stichting (1988).
C.A.S.M.A.S.: doelpuntenanalyse.
Prospectief en gemengd epidemiologisch
onderzoek naar letsels in de turnsport.
De invloed van orale L – Carnitine toediening op
de lichaamssamenstelling en de HPD bij studenten
LO en KINE.
Aangepaste sportstimulering als medium ter
gedragsregulatie bij gedragsmoeilijke jongeren.
Electromyografische studie van kortgegleden
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PROMOTOR
W. Duquet
R.Goossens

M. Hebbelinck

J. Borms
W. Duquet
P. Clarys
C. Brack
P. De Knop
P. De Knop
P. De Knop

W. Dufour
J. Borms
K. De Meirleir
K. De Meirleir
R. Goossens
J. P. Clarijs

VAN DEUN Hilde
VAN MALDEREN Karl
VAN ONSEM Bart
VAN PEER Friedel

VAN SLEMBROECK Joeri
VERLINDEN Karen

snowboardbogen en enkele gekoppelde
psychomotorische, antropometrische en
fysiologische parameters. Een piloot onderzoek.
Individueel begeleidende psychodiagnostiek in het
coachingsproces bij artistieke gymnastiek.
Descriptieve studie van de georganiseerde
vechtsportbeoefening bij de Vlaamse jeugd.
C.A.S.M.A.S.: het profiel van de Belgische nationale
voetbalploeg.
WIELRENNERS: ANEMIE OF SPORTANEMIE? Studie
naar de effecten van de hematologische
veranderingen op de lichamelijke conditie van 8
wielrenners uit een zelfde ploeg.
De ontwikkeling van de sportcarrière bij de jonge
topsporters. Invloed en steun van significante
anderen.
Onderzoek naar de validiteit van de “Monica
Optional Study of Physical Activity” vragenlijst
door het nagaan van de relatie met de “Minnesota
Leisure Time Physical Activity” vragenlijst.

R. Goossens
P. De Knop
M. Theeboom
W. Dufour
K. De Meirleir

P. De Knop
P. Wylleman
K. De Meirleir

1996-1997
NAAM
BEULEN Peter
COENEGRACHTS Kris
DE COORDE Kris
DE DEKKER Anja

DE MEYST Steven
DESOMER Caroline

DREESEN Eveline
EVERAET Ann

GAHY Inge
GIJSELS Yoeri
GODITIABOIS Fanny
LEERMAN Wim

MERTENS Steven
POPPE Tom
ROELANDTS Sylvia
SMET Mieke
THEYLAERT Dieter

3/04/2018

TITEL
Plantaire drukkrachten tijdens het speerwerpen.
Het blok in volleybal. Studie van de technische en
tactische aspecten van het blok in relatie met de
uitvoering door niveau 4 spelers.
Coïnstructie in de Lichamelijke Opvoeding,
bevraging van de leerkrachten.
Relatie tussen sponsor en atleet. Exploratief
onderzoek naar relatieproblemen bij zowel
individuele sporters als ploegsporters en hun
sponsors.
Geïntegreerde werkperiode in het secundair
onderwijs: bevraging van de begeleidende
leerkrachten.
De technische training en artistieke vorming als
onderdelen van de danspedagogie. Onderzoek
naar de uitbouw van deze componenten in het
amateur dansonderwijs.
Onderzoek naar de asymmetrie bij jeugdige
mannelijke en vrouwelijke tennisspelers.
Inter-persoonlijke relaties van jonge
competitiesporters: perceptie van de reële en de
wenselijke kwaliteit van de relaties tussen atleten,
trainers en ouders.
Objectieve evaluatie van revulsieve producten.
Het opstellen van een observatieprotocol voor een
tennistechniek bij topspelers.
Studie naar de effecten van een reiniging van het
gelaat met stoom.
Aangepaste wintersportactiviteiten voor personen
met een handicap. Een exploratieve,
multihandicapgerichte orthobewegingsagogische
benadering.
Sportbeoefening bij doven en slechthorende: een
totaalbenadering.
Gevolgen van het arrest Bosman voor het
jeugdbeleid van een voetbalclub.
Hartgeruis en fysieke inspanning.
De inter-persoonlijke relatie jongerentrainer in het
georganiseerd zwemmen.
Evaluatie van de reservoirfunctie van het stratum
corneum door middel van de huidverblekingstest
met halcinonide.

24

PROMOTOR
B. Van Gheluwe
R. Goossens
P. De Knop
L. Bollaert

P. De Knop
P. De Knop

J. Borms
P. Wylleman

A.O. Barel
P. Clarys
R. Goossens
A.O. Barel
R. Goossens

P. Verhaeghe
P. De Knop
K. De Meirleir
P. De Knop
P. Clarys
A. Barel

VAN HEDDEGEM Lies
VAN STEENBERGE
Katelijne
VAN WINDEN Philippe
VANSYNGHEL Carl
VERBEYST Sofie
VERCAMMEN Ljev
VERHEECKE Xavier
VERMEIREN Katrien

VERSTUYFT Hans
VERVALLE Melanie
WAUTERS Liesbet
WILLEMS Gunther

Competitie in de zwemsport: beleving van ouders
en jongeren tussen 12 en 16 jaar en
organisatorische begeleidingsaspecten.
Invloed van creatine op de electromyografische
activiteit bij een vegetarische en niet-vegetarische
populatie.
CASMAS: voorstel van een output algoritme:
analyseprotocol.
Onderzoek naar de inschakeling van belangrijke
sportfiguren in het sportpromotiebeleid van
sportfederaties, B.L.O.S.O. en B.O.I..C.
Studie naar het mogelijke misbruik van
transdermale toediening van ergogene
substanties. (Doping). Invloed van het vehikel.
CASMAS: Statistische studie naar de combinatie
van de verzamelingen der pas type acties en 1/1
situaties, W.K. ’94. Feedback.
Sportpsychologie, een essentieel onderdeel van de
opleiding L.O.
De invloed van creatinesupplementatie op de
krachtprestaties bij vegetariërs en nietvegetariërs.

P. De Knop

Coïnstructie in de lichamelijke opvoeding:
bevraging van de leerlingen.
Onderzoek naar de effecten van een aerobics
interventie op enkele fysiologische en
psychologische parameters.
Basketballetsels.
De evolutie van de georganiseerde zwemsport in
Vlaanderen.

P. De Knop

TITEL
CASMAS: opstelling van een technotactisch profiel
van het damesvoetbal a.d.h.v. observatie van
voetbalspecifiek motorisch gedrag. Vergelijkende
studie met herenvoetbal.
De visie van de ouders op de jeugdtrainer en de
werking van de club.
Onderzoek naar de spelverdeling in volleybal.
Studie van vijf topspelverdelers.
Somatotype van de Belgische snowboarders.
Biometrische kenmerken en lichamelijke
prestatiegeschiktheid bij vegetarische en nietvegetarische studenten.
Huidkleurmeting onder verschillende
experimentele condities: een vergelijking tussen
de Minolta chromameter CR-200 en de
mexameter MX 16.
Literatuurstudie over het wetenschappelijke
onderzoek met betrekking tot golf.
Saotype van universitaire ijshockeyspelers.
De ontwikkeling van de sportieve carrière van
getalenteerde atleten: een exploratieve studie
naar de invloed van psychosociale factoren.
Biometrisch profiel van de jeugdige tennisspelers.
Onderzoek naar het topsportbeleid in de stad
Antwerpen.
De 24 uur van Francorchamps: een beschrijvende
studie van enkele fysiologische parameters.
Temporele procesoverlapping bij het Simoneffect: invloed van vroegtijdige informatie over
stimulus identiteit.
Electromyografie van de homo- en heterolaterale

PROMOTOR
R. Goossens

P. Clarys
J.P. Clarijs
M. Hebbelinck
R. Goossens
L. Bollaert
P. Clarys
R. Goossens
P. Wylleman
P. Clarys
J. P. Clarijs

R. Meeusen
R. Meeusen
P. De Knop
K. De Martelaer

1997-1998
NAAM
CASTEELS Sandra

DE BACKER Philip
DE VITS Jurgen
DEJONGHE Vigdis
DERIEMAEKER Peter
GITSELS Els

HALLARD Jean-Luc
JOACHIM Franck
LIEBENS Alex
RAMAKERS Gert
RISKE Jos
STELTEN Tim
TAYLOR Kevin
VAN ASSCHE Wim
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P. Wylleman
R. Goossens
J. Borms
P. Clarys
M. Hebbelinck
P. Clarys

J. P. Clarijs
J. Borms
P. Wylleman
J. Borms
M. Theeboom
R. Meeusen
E. Soetens
J. P. Clarijs

VAN KERCKHOVE Brecht

VANLESSEN Micha

1998-1999
NAAM
ANSEEUW Lotte

BARTHOLOMEES Wim
BERTIER Bjorn
BOSMANS David
BROUNS Elke
BUSSCHAERT Bart
BUYL Ilona

CHABERT Greet
DE VOS Dominique
DEMARET Yannic
ENGELEN Luc
GERRITSEN Peter
GILLE Amy
JAMBON Mireille
MOORS Jochen

MORAND Stijn

PIANET Patrick
SCHEPERS Erwin

VAN CAUTERN Stein

3/04/2018

ritmische motoriek.
Het (sport)technisch kwaliteitsaspect van
volleybal. Onderzoek naar de interne
kwaliteitsbronnen met betrekking tot Vlaamse
Volleybal verenigingen, bekeken vanuit het
perspectief van de aanbieders.
Inter-persoonlijke relaties en agressief gedrag van
jonge competitievoetballers: perceptie van de
kwaliteit van de relaties tussen atleten, trainers en
ouders en de invloed ervan op het agressieve
gedrag van de atleten.

TITEL
De invloed van de balans van het racket op de
snelheid van de bal bij de vlakke opslag.
Scouting in het volleybal. Verkennende studie op
verschillende niveaus in herenvolleybal.
Onderzoek naar de voeding, algemene
lichaamsbouw en fitheid bij levenslange
vegetariërs.
Onderzoek naar enkele gezondheidsparameters
bij levenslange vegetariërs.
CFS: studie van cellulaire immuniteit bij patiënten
met of zonder bronchiale hyperreactiviteit.
Endocrinologische veranderingen bij overtrainde
atleten. Evaluatie van een nieuw testprotocol.
Veldonderzoek naar de relatie tussen
aanloopsnelheid, contacttijd bij afstoot en afstand
in het verspringen bij jonge atleten tussen 12 en
17 jaar.
Kinderen en hun vechtsport. Belevingsonderzoek
bij kinderen die verschillende vechtsporten
beoefenen.
Biomechanisch profiel van loopschoenen op de
Belgische markt.
Biometrisch profiel van Belgische in-line skaters.
Financiële en commerciële aspecten van de
wielersport.
Exploratief onderzoek naar de toepasbaarheid van
de clubaudit, behorende tot de IKGym, op
zwemverenigingen.
Inventarisatie van het volleybalaanbod in
Vlaanderen. Nulmeting voor het
Kwaliteitsverbeteringproces.
Kwaliteitsonderzoek van gymnastiekverenigingen
in Vlaanderen aan de hand van IKGYM 99.
Bewegingsanalyse tijdens de uitvoering van
verpleegtaken gemeten door middel van de
continue registratie van de rugbewegingen:
invloed van de individueel aangepaste
bedhoogten op de houding en beweging tijdens
verpleegkundige taken.
Provoline: een nieuwe evolutie in het
volleybalscouten; toegepast op het EK
kwalificatietornooi voor de juniormeisjes in Varna,
Bulgarije. Het effect van de libero.
Vechtsport en kinderen: kwalitatief onderzoek
naar de ervaringen van kinderen die aan een
vechtsport doen.
De invloed van extrinsiek toegevoegde
videofeedback op de bewegingsvoorstelling en
het motorische leerproces tijdens het aanleren
van eenvoudige turnvaardigheden bij
aanvangsstudenten.
Huidkleurmeting onder verschillende
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P. De Knop

P. Wyllemans

PROMOTOR
R. Goossens
R. Goossens
P. Clarys
M. Hebbelinck
M. Hebbelinck
P. Clarys
K. De Meirleir
R. Meeusen
R. Goossens

M. Theeboom
B. Van Gheluwe
J. Borms
R. Goossens
P. De Knop
P. De Knop
P. De Knop
E. Zinzen

R. Goossens

M. Theeboom
R. Goossens

P. Clarys

VAN DE VELDE Lise
VAN DEN BERGHE Adelin
VAN ONSEM Dirk
VAN PEER Joris

VAN WICHELEN Ivo
VAN ZAELEN Kurt
VANDAELE Bart

VANDEWALLE Wim
WILLEGEMS Dennis

experimentele condities: een vergelijking tussen
de Minolta Chromameter, de Mexameter MX16 en
de Cortexmeter.
Onderzoek naar de verwachtingen en wensen van
de externe (leden) klanten van de Vlaamse
volleybalverenigingen.
Onderzoek naar het effect van een fysisch
interventieprogramma op school bij zwaarlijvige
kinderen.
CASMAS studie van het voetbalmotorische gedrag
ter identificatie van Lines (WK ’98).
Topsport en studie aan de VUB. Beschrijvend
onderzoek naar de ervaringen van
topsportstudenten met het combineren van
topsport en studie aan de VUB.
Opstelling van een observatieprotocol met
betrekking tot het motorische gedrag in
basketbal.
Onderzoek naar het gebruik van een dagboek om
training en overtraining te volgen bij voetballers.
De invloed van de zelf remediërings leermethode
op de bewegingsvoorstelling en het motorische
leerproces tijdens het aanleren van eenvoudige
turnvaardigheden bij aanvangsstudenten.
Verband tussen menarcheleeftijd,
antropometrische variabelen en
maturiteitskenmerken bij meisjes.
Organisatie audit in gymnastiek- en
volleybalverenigingen.

A. Barel

TITEL
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
volleybal.
Kwaliteitsonderzoek van gymnastiek verenigingen
in Vlaanderen aan de hand van IKGym.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
atletiek in Gent en Hasselt.
De invloed van de massa van het racket op de
snelheid van de bal bij een vlakke opslag.
Verandering in ß-endorphine-concentratie
gedurende een dubbel inspanningsprotocol.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
ruitersport en turnen.
Evaluatie van de kwaliteit van de algemene
clubwerking in Vlaamse wielerclubs met het IK
sport- meetinstrument.
Evolutie van de nachtelijke urinaire
catecholamines bij voetballers.
Tevredenheidanalyse bij trainers in Vlaamse
gymnastiekclubs.
Antropometrische, voedings- en bloedanalyse bij
duursporters tijdens trainings- en
detrainingsperiode.
Belevingsonderzoek naar de wensen en
ervaringen van de leerkracht L.O. tijdens de les
L.O. en schoolsport.
Biomechanisch onderzoek naar het comfort van
verschillende windsurftrapezes.
Mucoplasma-infectie in CFS.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen: basketbal.
Opstelling en kritische analyse van een

PROMOTOR
P. Wylleman

P. De Knop
J. Borms
R. Goossens
P. Wylleman

R. Goossens
R. Meeusen
R. Goossens

W. Duquet
J. Borms
P. De Knop

1999-2000
NAAM
BAUTMANS Katrien
BECKERS Heike
BEEK Sandra
BONNE Lieve
BUYL Ronald
D’HAVELOOSE Veerle
DE BREUCKER Jürgen
DE GEUS Sebastiaan
DE NEEF Natalie
DE PAUW PIET
DE TOBEL Natasja
DEFOORT Nick
DEJONGHE Merel
DIELS Arvid
GAUKEMA Gert
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P. De Knop
P. Wyllemans
B. Van Gheluwe
R. Goossens
R. Meeusen
P. Wylleman
P. De Knop
R. Meeusen
P. De Knop
P. Clarys
M. Hebbelinck
K. De Martelaer
B. Van Gheluwe
P. Clarys
K. De Meirleir
P. Wylleman
P. De Knop

HOSTEN Sophie
HUTS Kristof
JACOBS Pieter
LEBLICQ Sylvie
LUX BART
MARIEN Sven
MICHILS Francis
MIES Karl
ROUSSEEUW Sofie
SCHOUTERDEN Nele
SPER Evert
TUERLINCKX Ellen
VAN DE WIELE An
VAN DEN BERGH Kathy
VAN DEN
BOSSCHEGwendy
VAN ROEY Gerald
VERHEYEN Koenraad
VERLEYSEN Peter

VINCK Marjan

tennisspecifieke, conditionele testbatterij voor de
Vlaamse tennisvereniging, met als doel het
detecteren van tennistalent bij jongeren van 9 tot
18 jaar.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen: tennis.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen: badminton en
golf.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
voetbal.
Tevredenheidanalyse bij trainers in Vlaamse
gymnastiekclubs.
Veldonderzoek naar de verandering van de
prestatiebepalende parameters tijdens een 800 m
loop.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
judo en ski.
C.A.S.M.A.S.: opstellen van het technotactische
profiel van de doelwachter (WK ’98).
Evaluatie van de kwaliteitsmeting van de
algemene clubwerking van Vlaamse tennisclubs.
Voedings- en bloedanalyses bij vegetarische
ouders.
De atleet-trainer-ouders relaties in sport:
literatuurstudie en exploratief onderzoek.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
handbal in het KA II Hasselt.
De Franse memento Alpijns ski. Studie van de
evaluatie in de skitechnieken van 1973 tot 1994.
Inventarisatie en evaluatie van
schoolsportmodellen in binnen- en buitenland.
Wetenschappelijk onderzoek i.v.m.
voedingsgewoonten bij professionele dansers.
Onderzoek naar de factoren die de motivatie van
de fitnessbeoefenaar beïnvloeden.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
voetbal.
Evaluatie van de clubwerking van Vlaamse
gymnastiekclubs aan de hand van IKGym en IK
Sport.
Studie naar de betrouwbaarheid van
voetbalspecifieke technische tests bij gewestelijke
jeugdvoetballers (knapen) en hun sedentaire
leeftijdsgenoten.
Evaluatie van de organisatie en werking van de
topsportscholen in Vlaanderen met betrekking tot
tafeltennis en zeilen.
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P. Clarys
M. Hebbelinck
P. Wylleman
P. Wylleman
R. Goossens
P. De Knop
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P. Wylleman

2000-2001
NAAM
BREBAR THOMAS

BRUYNSEELS GEERT
CLAEYS DRIES
CLERCKX JOERI

3/04/2018

TITEL
Vergelijkende studie van loopschoenen op de
Belgische Markt. Vergelijking van de stabiliteit en
het schokabsorptievermogen van 14 verschillende
sportschoenen.
Contract jeugdsport 2000: evaluatie van de
Antwerpse sportacademie, een lokaal project in
het kader van contract jeugdsport 2000.
Kinantropologische en gezondheidsgerelateerde
kenmerken bij ouderen.
Kwaliteit in de Lichamelijke Opvoeding: een studie
ter bepaling van de betekenis van het vak
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B. Van Gheluwe

M. Theeboom
P. Clarys
M. Hebbelinck
M. Theeboom

COOLS CHRISTOPHE

COSTERS RUTH
DE CROOCK STEPHANIE
DE JONGE SABRINA
DE SMET JOKE
DE WILDE LIEN
EECKHOUT ANDY
FRONHOFFS JONATHAN
GOOVAERTS KEVIN
PRIEM EVA
STEURS KAREN
TOURLOUSE JOCHEN
VAN GORP BART

VAN GRIMBERGEN ELKE
VAN GYSEGHEM TOM
VAN PEER LIEVEN

VAN RUYSKENSVELDE
JOEL

VANNYVEL JOERI
VERBRUGGEN Steven
VERHEYEN Joshua
VERPOOREN Tim
WASTYN Jari

Lichamelijke Opvoeding vanuit het standpunt van
externen.
Tevredenheidanalyse bij trainers van Vlaamse
sportclubs. Onderzoek naar de tevredenheid van
trainers bij basketbal, voetbal, korfbal en
volleybal.
Analyse van de biomechanische veroudering van
loopschoen in functie van het kilometeraantal.
Trainingsvariabelen in een trainingsdagboek.
Onderzoek naar de onafhankelijkheid van
subjectieve trainingsgegevens.
Onderzoek naar de kwaliteit van de lessen LO in
Vlaanderen vanuit het standpunt van de
leerkrachten LO.
Kwaliteit van de LO vanuit het standpunt van de
leerlingen.
De aansluiting van de LO en de schoolsport op de
actuele bewegingscultuur van jongeren.
CASMAS: studie van de balbezitfase naar vorm en
inhoud, relatie met het scoren.
Planetaire voetdrukmetingen bij Hemiplege
personen tijdens stappen en lopen.
Contract jeugdsport 2000: onderzoek naar de
bevindingen en ervaringen van de deelnemende
gemeenten.
Kwalitatief onderzoek van de spelvormen 1 tegen
1 en 2 tegen 2 in het jeugdvolleybal.
Voorstelling van een online trainingsdagboek.
Antropometrie, voedings- en bloedanalyse
bijtriatleten tijdens detraining en training.
CASMAS: opstellen van een observatieprotocol
met betrekking tot het motorisch gedrag in
tennis. Betrouwbaarheid en objectiviteit van het
CASMAS voor tennis.
Elektrisch aangedreven fietsgebruik in het woonwerkverkeer bij een sedentaire populatie:
fysiologische aspecten.
Biometrische kenmerken en lichamelijke
prestatiegeschiktheid bij vegetarische senioren,
ouder dan 65 jaar.
Tevredenheidanalyse bij trainers van Vlaamse
sportclubs; onderzoek naar de tevredenheid van
trainers bij basketbal, voetbal, korfbal en
volleybal.
CASMAS: opstellen van een observatieprotocol
met betrekking tot het motorische gedrag in
tennis. Onderzoek naar de invloed van het
geslacht en het baanoppervlak op de strategie van
het elite tennis enkelspel.
Centrale vermoeidheid, effect van een
noradrenaline re-uptake inhibitor op
vermoeidheid gedurende langdurige inspanning.
Onderzoek naar de perceptie van ouders van
topsporters inzake de combinatie topsport en
studie in het secundair onderwijs.
Fysiologische aspecten van het fietsen met een
elektrisch geassisteerde fiets. Invloed van de
pedaalassistentie op de inspanningsintensiteit.
Testbatterij voor fysieke capaciteiten van
volleyballers.
Biomechanische analyse van plantaire
voetdrukken in snowboardboots.

J. Van Hoecke
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NAAM
BELLON Ken
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TITEL
Onderzoek naar de verwachtingen van ouders en
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J. Van Hoecke

CLEYMANS Greet
DE BOECK Pieter
DE DECKER Annelies
DE SUTTER Mariska

DE WACHTER Ad
DE WACHTER Jurgen
DECOSTER Sylvie

ELSHOUT Margriet
ENCKELS Barbara
GHYSELS Bram
GIELEN Yasmine
HELIN Pieter
HERMANS Katleen

LAEREMANS Wendy
MATTHYS Maya
MERLO Anniek
MERTENS Geert
MONTEYNE Joannes
MORTELMANS Gert

NYS Ken
OLIVA Fernando
RAMON Kim
SLEVEN Peter
THIELENS Davy
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spelers ten aanzien van de jeugdopleiding van
Belgische profclubs, als voorbereiding op ikfoot.
Karakteristieken van de drie tegen drie volleybal
competitie bij jongens van 8 tot 10 jaar.
Studie van het motorische gedrag: opstellen van
een observatieprotocol voor basketbal.
Invloed van varus-en valguswiggen op het
aangrijpingspunt van de verticale
grondreactiekracht.
Veldonderzoek naar de associaties tussen
morfologie, sprongvermogen en voeding
enerzijds en de behaalde wedstrijdscores
anderzijds bij artistieke gymnasten van A, B en Cniveau.
Vergelijkend onderzoek tussen het optojump
testapparaat en de wingate fietstest bij het
bepalen van het anaerobe vermogen.
Onderzoek naar het verband tussen de morfologie
en de sprongprestatie bij 6- tot 14 jarige
gymnasten
Onderzoek naar de wensen en de behoeften van
de gebruikers van de
openluchtsportinfrastructuur en de deelnemers
aan sportpromotionele initiatieven.
Onderzoek naar het effect van elektrostimulatie
op het gelaat met behulp van niet-invasieve bioengineering technieken deel II.
De invloed van de varus- en valguswiggen op de
plantaire drukken.
Verwachtingen en ervaringen van de leerkracht
lichamelijke opvoeding tijdens het proefproject
‘flexibele opdracht’.
Karakteristieken van de drie tegen drie volleybal
competitie bij meisjes van 8 tot 10 jaar.
Validering van de visual analog scale voor het
meten van subjectieve trainingsgegevens.
Onderzoek naar de invloed van morfologie,
voedings- en bloedsamenstelling en
creatineconcentratie in het bloed op de
sprongprestatie bij mannelijke en vrouwelijke
dansers.
Tevredenheidanalyse van Belgische
voetbaltrainers.
Onderzoek naar het effect van elektrostimulatie
op het gelaat met behulp van niet-invasieve bioengineering technieken.
Tevredenheidanalyse van Belgische
voetbaltrainers
Doorlichting van het proefproject ‘Flexibele
opdracht’ vanuit het standpunt van betrokken
instanties en deelnemers.
Onderzoek naar factoren die de zinkstatus
beïnvloeden.
Onderzoek naar de betrouwbaarheid en de
validiteit van het optojump-testapparaat bij het
meten van contacttijden, vluchttijden en
vluchthoogten.
Prestatiebepalende factoren van topsport.
Trainingsresponse op anaerobe prikkels bij
prepuber en puber atleten binnen de atletiek.
Invloed van gewichtsreductie op specifieke
lichamelijke basiseigenschappen van Judoka’s.
CASMAS: studie van de betrouwbaarheid en
objectiviteit van observaties/definities van het
voetbalspecifiek motorisch gedrag.
Onderzoek naar veranderingen in het looppatroon
bij steeplelopers tijdens de verschillende
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P. De Knop
W. Duquet
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TIMMERMAN Bram
VAN CAMP Jelle
VAN CAUTEREN Karen
VAN MULDERS Roeland
VAN VAERENBERG Karen
VANNYVEL Joren
WALRAVENS Jeroen
WINNEN Geert

doorkomsten.
Onderzoek naar de kwaliteit van de Belgische
Korfbalclubs en het beleid van de Koninklijke
Belgische Korfbalbond-Vlaamse Liga VZW.
CASMAS: poging tot het opstellen van een
observatieprotocol ter catalogering van
spelpatronen in voetbal.
De objectiviteit van de jurering in het
kunstzwemmen.
Volleyballetsels: retrospectief epidemiologisch
onderzoek
Aerobics binnen en buiten de school.
Ergospirometrie als evaluatietechniek ter bepaling
van de fysiologische belasting bij elektrisch
geassisteerd fietsgebruik.
Evaluatie van de lerarenopleidingen lichamelijke
opvoeding.
Inventarisatie en evaluatie van de
trainingsbelasting bij elite zwemmers d.m.v. een
“on-line” trainingsdagboek

P. De Knop
R. Goossens
K. De Martelaer
R. Meeusen
K. De Martelaer
R. Meeusen
K. De Martelaer
R. Meeusen
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BRUGGEMAN Nicolas
BRUNET Dave
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CLEYMAN Bart
COOLS Wauter
COX Leen
DE CAT Julien
DE COCK Olaf
DE MEYST Thomas

DE MUNTER Katrien
DE VOOGHT Bruno

EERAERTS Gert
EGGERS Goele
GOOSSENS Bert
HAESEVOETS Joke
LORRENTOP Tom
MENTEN Bert

3/04/2018

TITEL
Opstellen van een antropometrisch profile van de
fitnessbeoefenaar.
Snowboard en competitiestress.
Karakteristieken van de vier tegen vier
volleybalcompetitie bij jongens van 10 tot 12 jaar.
Een onderzoek naar de opleiding, begeleiding en
drop-out van basketbalscheidsrechters.
Het overtrainingssyndroom: invloed van een
intensieve trainingsperiode op de concentratie
van het adrenocorticotroop hormoon en vrij
cortisol bij een dubbele maximale
inspanningsproef.
Ontwikkelen van een instrument voor de
observatie van zelfcontrole bij atleten.
Het gebruik van ICT in de opleidingsinstituten
Lichamelijke Opvoeding in Vlaanderen.
Ontwikkeling van een topsportindex voor België.
De invloed van ervaring in het Freestyle
snowboarden op pshycho-emotionele stress.
Het gebruik van een voedingssupplement bij
topvoetballers
Veldonderzoek naar de invloed van de morfologie
en het sprongvermogen op het uitvoeren van
tumblingbewegingen. Vergelijkend onderzoek
tussen rondat flik flak salto rugwaarts gehurkt en
salto rugwaarts gestrekt.
Sport, een middel tot drugpreventie?
Veldonderzoek naar de invloed van de morfologie
en het sprongvermogen op de uitvoering van een
rondat flik-flak gestrekte salto rugwaarts op een
erkende tumblingbaan.
Evaluatie van een sportpromotieactiviteit, het
sportlint.
Vechtsporten op school: een Europese
vergelijking
Analyse van de werking van de betere tennisclubs
in Vlaanderen met betrekking tot
talentontwikkeling.
Opstellen van het profiel van de Vlaamse
fitnessbeoefenaar.
Een verkennend identiteit- en imago- onderzoek
van baseball en softbal in België.
Onderzoek naar de verwachtingen van ouders ten

31

PROMOTOR
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R. Goossens
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OKUNKOVA Oksana
RITS Rika
ROELANDS Bart

ROESEMS Pieter

SIMONS Cor
THILS Stephane

VAESEN Daan

VAN ACKER An

VAN BAELEN Peter

VAN BRABANT Kevin
VAN NIEUWENBORGH
Rinus
VAN NOOTEN Wendy

VANDER ELST Karen
VANNUFFEL Tina
VIJVERMAN Jan
WAUTERS Britt
WAUTERS Elke
WUYTEN Gert

aanzien van de jeugdopleiding van Belgische
voetbalclubs, als opvolging van IK Foot.
Biometrisch profiel van Belgische kajakatleten.
Inventarisatie van kwaliteitsinitiatieven binnen de
fitnesssector als voorbereiding op de
ontwikkeling van IKFITNESS.
Het overtrainingssyndroom: invloed van een
intensieve trainingsperiode op de concentratie
van vrije testosteronen de-hydro-epi-androsteronsulfaat bij een dubbele maximale
inspanningsproef.
Veldonderzoek naar de invloed van de morfologie
en het sprongvermogen op de uitvoering van een
rondat flik-flak dubbel gehurkte salto rugwaarts
op een erkende tumblingbaan.
Evoluties in gemeentelijk sportbeleid in de jaren
’90.
Veldonderzoek naar de invloed van de morfologie
en het sprongvermogen op de uitvoering van een
rondat flik-flak enkelvoudig gehurkte salto
rugwaarts op een erkende tumblingbaan.
Het opvolgen van de fysieke en mentale toestand
van de kandidaat paracommando’s tijdens hun
opleiding met aandacht voor
overreaching/overtraining.
Verbanden tussen schattingen van lichaamsvet
met behulp van antropometrie, de
onderwaterweging en de bio-elektrische
impedantiemeting bij sportieve jonge
volwassenen.
Het profiel van de fitnessbeoefenaar met
bijzondere aandacht voor het gezondheidsgedrag,
de sportparticipatie in de vrije tijd en de motieven
en motivatiefactoren voor fitnessbeoefening.
Bilaterale transfer van sequentieel leren bij linksen rechtshandige.
De verwachtingen en ervaringen van leerlingen in
het secundair onderwijs ten opzichte van de
vakspecifieke eindtermen Lichamelijke
Opvoeding.
Snowboard: het meten van een aantal
fysiologische en psychologische parameters bij
het nemen van een sprong door beginnelingen in
de freestyle discipline.
Onderzoek naar voedingsgewoonten, somatotype
en lichamelijke prestatiekenmerken bij dansers en
danseressen tussen 8 en 18 jaar.
Sport aan de Vrije Universiteit Brussel: onderzoek
naar het sportgedrag en de sportbehoeften van de
studenten
Tevredenheidanalyse bij trainers in Vlaamse
atletiekclubs.
Onderzoek naar de efficiëntie van een
gecombineerd bewegings- en
voedingsprogramma
Ontwikkelen van een instrument voor de
observatie van zelfvertrouwen bij atleten.
Het gebruik van een elektronisch portfolio bij de
screening van de trainingsinhouden van
competitieve gymnasten.
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R. Goossens
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2003-2004
NAAM
BAUCHE Jurgen
CASIER Marijke
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TITEL
Tevredenheidanalyse van Vlaamse
jeugdbasketbaltrainers
De betekenis van sport voor de sociale cohesie
binnen een multiculturele samenleving: een
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CYPERS Nika
DAINEFFE Anne
DANIELS Sofie
DE BLEZER Wim
DE RIDDER Birkje
DE ROOSTER Nele
DE SMET Thomas
DU MONT Ian

EELBODE Elke
HOREMANS Jo

LOOVERIE ROEL

MATTENS Sarah
PERSOONS Jef
SCHRAM Bram

SMET Nathalie
TEUGELS Kristof
VAN DAMME Katrien
VAN DESSEL Daphne
VAN ERUM Liesbeth
VAN KERCKHOVE Jochen

VAN RIET Ive
VAN STEENBERGEN Filip
VAN VOSSEL Amandine
VANGENEUGDEN Liese
WOUTERS Ilse
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kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de
sportbeleving bij allochtone meisjes en vrouwen.
Een verkennend onderzoek naar de populariteit
van sport in Vlaanderen.
Bewegingsprogramma bij prepuberale patiënten.
Analyse van de metabole parameters
antropometrie en fysieke fitheid.
Volleybal: vergelijkende studie van competitie 3
tegen 3 bij meisjes van 8 tot 10 jaar, voor en na
de reglementswijziging.
Voorlopige normering van evenwichtsfuncties bij
Vlaamse volwassenen vanaf 40 jaar.
Eetgewoonten bij de volwassen populatie in
Vlaanderen. Een tussentijdse evaluatie bij een
representatief staal van de Vlaamse bevolking.
Volleybal: vergelijkende studie van de 3 tegen 3
volleybalcompetitie bij jongens van 8 tot 10 jaar,
voor en na de reglementswijziging.
CASMAS: descriptieve analyse van de stilstaande
fasen en hun efficiëntie bij de Belgische Nationale
Ploeg tussen ’92 en ’96.
De gebruikerskwaliteit van de lichamelijke
opvoeding in Vlaanderen: verwachtingen en
ervaringen van leerlingen en leraren uit het
gesubsidieerd onderwijs.
Evaluatie van een krachtrainingsprogramma bij
vegetariërs en niet-vegetariërs.
Bewegingsprogramma bij prepuberale obese
patiënten. Invloed van fysieke activiteit, motivatie
en geslacht.
Thermoregulatie: invloed van een
dopamine/noradrenaline reuptake inhibitor op
uithoudingsprestaties in een warme
omgevingstemperatuur.
Commuter Cycling: psychosociale aspecten.
Sportletsels in Vlaanderen. Inventarisatie van
onderzoek in zake epidemiologie en preventie.
Een verkennend onderzoek naar de verwachtingen
en percepties van jonge windsurfers die
aangesloten zijn bij een club van de Vlaamse
Yachtingfederatie (VYF)
Cardiovasculaire aandoeningen en het gehalte aan
homocysteine bij vegetariërs.
Evaluatie van het trainingsvolume, proteïneinname en stikstofbalans bij krachtsporters in
trainings- en detrainingsperiode.
Commuter Cycling: opvolgen van weekboeken.
Biomechanische analyse van de zwik bij jonge
topbasketbalspelers voor en na het induceren van
een proprioceptief oefenprogramma.
Biomechanische analyse van enkele
basisbewegingen van tafeltennis.
IKFOOT: onderzoek naar de graad van
professionalisering en de toepasbaarheid van
ikfoot met betrekking op jeugdopleidingen van
Belgische Voetbalclubs op amateurniveau.
Commuter Cycling: invloed en omgeving.
Ontwikkeling van een instrument voor de
observatie van concentratie bij atleten.
Een verkennend onderzoek naar de populariteit
van sport in Vlaanderen.
Commuter Cycling: beïnvloedende factoren:
woon-werkafstand, fietsfaciliteiten op het werk,
fietspaden en tijdsgebrek.
Socio-economische impact van sportletsels.
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Literatuuronderzoek naar vragenlijsten met
betrekking tot parameters “fysieke activiteit” en
“gezondheid”.

2004-2005

NAAM
AERENHOUTS Dirk
BLANCKE Bram
BOSSU Jan

TITEL
Validering van een 3-daags eetdagboek en een
FFQ.
Commuter Cycling: incentives bij bedrijven.

PROMOTOR
P. Clarys
R. Meeusen
E. Zinzen

DE PAUW Kevin

Snowboarden en de invloed van verschillende
stancehoeken op de spierintensiteit.
Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces
en sportparticipatie in Vlaanderen.
Detraininseffecten na een post season
rustperiode bij goed getrainde wielrenners.
Invloed van een dopamine/noradrenaline
reuptake inhibitor op de uithoudingsprestatie in
warme omstandigheden.
Verschillende snowboardtypes op de
spierintensiteit.
Karakteristieken van de vier tegen vier
volleybalcompetitie bij meisjes van 10 tot 12 jaar.
De validering van de oxycon mobile.

DE SMET Sander

Commuter Cycling: het meten van de intensiteit.

R. Meeusen

DIEU Sofie

Verbanden tussen de fysieke activiteiten en de
voeding bij de werkende Vlaamse bevolking.

GUYOT Olivier

Fietsen in Vlaanderen: blijft het bij plannen?

W. Duquet
R. Philippaerts
J. Lefevre
R. Meeusen

JACOBS Connie

Analyse van het Belgisch Kampioenschap judo
2004.
Analyse van de bewegingsomgeving in de
kleuterschool.
Acute letsels in voetbal: retrospectief
epidemiologisch onderzoek aan de hand van
ongevallenaangiftes.
In vivo bepaling van de biobeschikbaarheid van
iontoforetisch toegediende diclofenac met behulp
van de nicotinaat test.
Ontwikkeling van IKLO : een evaluatie instrument
ter bepaling van de proceskwaliteit van het vak
lichamelijke opvoeding in Vlaamse secundaire
scholen.
Tennisletsels: retrospectief epidemiologisch
onderzoek.
Snowboarden en de invloed van verschillende
softbindingen op de spierintensiteit.
Ontwikkeling van een quickscan in functie van de
implementatie van kwaliteitsmanagement in
jeugdopleidingen van provinciale voetbalclubs.
Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces
en media-aandacht in Vlaanderen.
Invloed van sportsponsoring op de tevredenheid
en motivatie van topsportatleten.
Ontwikkeling van een specifiek
kwaliteitsinstrument voor jeugdopleiding in
Vlaamse basketbalclubs.
Biomechanische vergelijking van de hedendaagse
loopschoen.
Motorcrossletsels: prospectief epidemiologisch
onderzoek.
Sporttoerisme: analyse van het aanbod en de
marketingstrategie van touroperators die
skireizen organiseren onder de vorm van

BRAECKMANS Patty
BULTINCK Alain
CHRISTIAENS Wouter
DAUWE Wouter
DE BOITSELIER Trui

JANSSENS Ann
LALOUP Johan
LAMBREGT Maxim
MEEUS Bruno

MISERQUE Gwen
OP DE BEECK Pol
RITS Frank
SCHOUTEDEN Danny
SELIS Tristan
VAN CAUWENBERGH Kaat
VAN DROOGENBROECK
Lander
VAN GINNEKEN Marjan
VAN OYCKE Hilde
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“PACKAGETOURS”.
VAN PRAET Linus

Sport- en topsportcultuur: een exploratieve studie
tussen Nederland en Vlaanderen.
De betekenis van sport voor de sociale cohesie
binnen een multiculturele samenleving: een
kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de
sportbeleving bij allochtonen.

P. De Knop

VAN WINDEN Stephane

Heeft positiespecifieke training een invloed op de
fysiologische parameters?

R. Meeusen

VANDENBUSSCHE Gaël

Letsels bij competitie zwemmen, synchroon
zwemmen, waterpolo en schoonspringen.

R. Meeusen

VEHENT Carolien

De effecten van 8 weken “Whole Body
Vibration”op kracht en lenigheid bij voetballers.

R. Meeusen

VERBEKE Katrien

Energie-inname bij judoka’s 3 dagen voor en
tijdens de wedstrijddag.

P. Clarys
E. Zinzen

VERHAEGHE Ina

Voorlopige normering van evenwichtsvariabelen
bij Vlaamse volwassenen vanaf 40 jaar.

W. Duquet
R. Phillipaerts
J. Lefevre

VERMEIREN Thomas

Testbatterij voor handbal. Geselecteerde
fysiologische en antropometrische metingen met
aandacht voor niveau-, positie- en tactische
verschillen.

R. Meeusen

VILLANUEVA-ODRISCOLL
Sean

Fysiologische aspecten bij muurklimmen.

R. Meeusen

VINKEN Gudrun

Mentale training en begeleiding van Belgische
beloftevolle spelers, topspelers en ex-topspelers
in volleybal en voetbal.

P. Wylleman

NAAM
BAEYENS Karen

TITEL
Het zuur-base evenwicht bij vegetariërs en nietvegetariërs.

PROMOTOR
P. Clarys
M. Hebbelinck

BALUS Tine

Validering van een kinantropometrische
testbatterij voor talentdetectie in zwemmen.
Carrièretransities en mentale begeleiding van
jonge talentvolle tennissers.
Tevredenheidanalyse bij leerkrachten lichamelijke

W. Duquet

VAN SEVEREN Julie

M. Theeboom

2005-2006

BEYENS Kevin
BIGARE Joris

3/04/2018
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P. Wylleman
M. Theeboom

BIVACCO Julie
BLOCK Sophie
BRUNET Nick
BRUSSELMANS Dorine
COOLSAET Perrine
DE NIJS Arjan
DEKENS Franciska
DIBE Jani
DOM Els
DOM Leen
FARCY Nicolas
FREDERIX Ruben
GEERTS Vincent

GOOSSENS Roel
HELLEMANS Sam
HEREMANS Marleen
LINDEKENS Aline

LINDEKENS Tijl
LUYPAERT Evi

MAES Wim
MEEUS Inga
POTTERS Eveline
PROVINCIAEL Karlijne

3/04/2018

opvoeding m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid en
meerwaarde van het IKGO-instrument voor de
onderwijspraktijk.
Onderzoek naar professionalisme van street dance
binnen de Vlaamse dansclubs.
Tijds- en techniekanalyse judo EK dames 2005 te
Rotterdam.
De squatbeweging: vergelijking van de darttrainerevaluatie met plantaire vochtdrukmetingen.
Thermoregulatie. Invloed van een dopamine
reuptake inhibitor op uithoudingsprestaties in een
normale omgevingstemperatuur.
De fysiologische aspecten tijdens paardrijden.
Thermoregulatie-invloed van een dopamine reuptake inhibitor op uithoudingsprestaties ineen
warme omgevingstemperatuur.
Vergelijkende studie van de volleybalcompetitie
twee tegen twee tussen meisjes en jongens van
acht tot tien jaar.
Onderzoek naar de factoren die de zinkstatus
beïnvloeden.
Kwalitatief onderzoek naar de atleet-coach relatie
doorheen de topsportcarrière van Vlaamse
vrouwelijke topjudoka’s.
Kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de
beroepsgerichte na-carrièreplanning en de huidige
beroepssituatie van de Vlaamse ex-topjudoka.
Recuperatie in sportklimmen. Vergelijking passief,
actief en elektrostimulatie.
Inventarisatie buurtsport Vlaanderen en analyse
van de buurtsportmodellen.
De opbouw van sociaal kapitaal bij etnische nietwesterse minderheden: een vergelijkende studie
tussen sportdeelname in traditioneel
georganiseerd en in anders georganiseerd
verband.
De bewegingskansen van de kleuter in de
thuisomgeving.
Commuter cycling: kwantificeren van
energieverbruik door middel van dagboeken.
Beschrijving van het somatotype van WKaerobicsatleten.
Lage-rugproblemen bij tennissers:
betrouwbaarheidsstudie van een
zelfrapporteringsvragenlijst en onderzoek naar de
prevalentie van LRP en naar verschillen in zake
algemene risicofactoren voor LRP en
tennisspecifieke kenmerken.
Judo: technieks- en tijdsanalyse van het Europees
Kampioenschap 2005 voor heren te Rotterdam.
Onderzoek naar het fysieke patroon, het
menstruele patroon, het eetpatroon en het
blessurepatroon bij professionele aerobicsatleten
op internationaal niveau.
Mentale training en begeleiding van Vlaamse
vrouwelijke beloftevolle sporters, topsporters in
het judo en de atletiek.
Ontwikkeling van een specifiek
kwaliteitsinstrument voor jeugdopleidingen voor
Vlaamse korfbalclubs.
IKGYM (*NL): Analyse van de kwaliteit van Vlaamse
en Nederlandse gymnastiekclubs en de invloed
van IKGYM hierop.
Studie naar de evolutie en de beïnvloedende
factoren van het artistieke zelfvertrouwen bij
dansers.
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R. Meeusen
E. Zinzen
P. Clarys
M. Hebbelinck
P. Wylleman
P. Wylleman
R. Meeusen
M. Theeboom
M. Theeboom

K. De Martelaer
R. Meeusen
P. Clarys
R. Meeusen

P. Clarys
E. Zinzen
P. Clarys

P. Wylleman
J. Van Hoecke
J. Van Hoecke
K. De Martelaer

STROOBANTS Faith

SURMONT Josie
TACK Maarten
THIELEMANS Katrien

TIERENS Marijn
VAN ASBROECK Kim
VAN CAUWENBERGH Jelle
VAN DEN BRANDE Iris

VAN DEN STEEN Niels
VAN DESSEL Gaëtan
VAN DOOREN Jonathan
VAN GOMPEL Joran
VAN SCHUERBEECK
Willem
VER EYCKEN Stijn
VERBEIREN Katrien
VERHEEKE Katrien
VERTONGHEN Jikkemien
VETTERS Ward
VIERENDEEL Hans
WANTER Ann

Analyse van de invloed van het kwaliteitssysteem
Dexia Foot Pass (voorheen Q IK FOOT) op de graad
van professionalisering van de jeugdopleidingen
in professionele voetbalclubs.
Polsproprioceptie bij gymnasten.
Uittesten van een vakspecifiek kwaliteitsevaluatie
instrument voor het vak lichamelijke opvoeding in
Vlaamse secundaire scholen.
Uittesten van een vakspecifiek
kwaliteitsevaluatieinstrument voor het vak
lichamelijke opvoeding in Vlaamse secundaire
scholen.
Opbouw van sociaal kapitaal door sportdeelname
van jongeren in informeel verband.
Een identiteits-, imago- en reputatieonderzoek van
de opleiding LO aan de VUB.
Onderzoek naar de intenties tot veranderen van
het voedingsgedrag bij fitnessers.
Een gecentraliseerde versus gedecentraliseerde
organisatiestructuur: een vergelijking van twee
cases: de opleidingsstructuur van ijshockey in
Canada versus Finland.
Biomechanische analyse van de populaire
loopschoen.
De vergelijking van nutritionele inname binnen
een vegetarische groep met verschillen in
opleidingsniveaus.
Een vergelijking van de inname aan flavonoïden bij
vegetariërs en niet-vegetariërs.
Analyse van het opleidingstraject van Belgische
profvoetballers van eerste en tweede nationale.
Biomechanisch profiel van de populaire
loopschoen.
Buurtsport in Brussel: een analyse van de vraag en
aanbod in de wijk Kuregem.
Thesis: voedingsanalyse van Belgische en
Nederlandse vegetariërs.
Techniek- en tijdsanalyse van de wedstrijden van
de medaillewinnaars op het EK Judo 2005 te
Rotterdam.
Letsels bij judo, taekwondo en karate:
retrospectief epidemiologisch onderzoek.
Onderzoek naar het actuele kwaliteitsniveau van
de jeugdopleiding van Vlaamse basketbalclubs
aan de hand van basketpass.
Voeding bij adolescente wielrenners.
Carrièretransities en mentale begeleiding bij
getalenteerde zwemmers.

J. Van Hoecke

R. Meeusen
B. Van Gheluwe
M. Theeboom
K. De Martelaer

M. Theeboom
P. De Knop
P. Clarys
J. Van Hoecke

B. Van Gheluwe
P. Clarys
M. Hebbelinck
P. Clarys
J. Van Hoecke
B. Van Gheluwe
M. Theeboom
P. Clarys
M. Hebbelinck
P. Clarys
E. Zinzen
R. Meeusen
J. Van Hoecke
P. Clarys
P. Wylleman

2006-2007
NAAM
BILLEN Anne-Catherine
BOGAERT Inge
BOURDEAUD’HUY Nick

COCQUYT Thimothy
COOLS Yves

3/04/2018

TITEL
Analyse van de bewegingsmogelijkheden voor
kleuters in de kleuterschool.
Een SWOT-analyse van een gezondheidsbeleid
gericht op beweging in functie van Brede School.
Het effect van chronische toediening van de
dopamine/noradrenaline heropname inhibitor,
bupropion, op uithoudingsprestatie,
thermoregulatie en hormonale veranderingen bij
een hoge omgevingstemperatuur.
Energie-inname en energieverbruik bij mannelijke
triatleten: een vergelijking tussen ironmanafstand
en Olympische afstand.
Behoefte- en prioriteitenonderzoek naar extra
curriculaire schoolsport binnen Brusselse
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PROMOTOR
K. De Martelaer
K. De Martelaer
R. Meeusen

P. Clarys
K. De Martelaer

DE BOUW Jo
DE SMET Ellen
DENIES Karolien
GEERTS Michaël

GORIS Luk

LETEN Esther
LIEKENS Tine
LOUBRY Astrid

LYBEER Elke
MERTENS Inge
NARDI Laurent
PANNIER Jerom
SERRUYS Bieke

SMEKENS Greetje
TESSENS Katharine
UYTTENHOVE Leen
VAN DEN BLEEKEN
Yannick
VANGHELUWE Wout
VANTIEGHEM Stijn
VERLINDEN Katrijn

WAUTERS Jan
WILLEMS Kenny

Nederlandstalige scholen.
Hoe kan jeugdopleiding in het Belgisch voetbal
verder gestimuleerd worden?
De sportfunctionaris in Vlaanderen, een formeel
en informeel onderzoek naar een actueel profiel.
Een imago- en reputatieonderzoek van de
opleiding LO aan de VUB.
Biomechanica van de sprintstart: een
biomechanische analyse en een kwantitatieve
studie van het lichaamszwaartepunt bij de
sprintstart van talentvolle jongeren.
Onderzoek binnen de tumbling sport naar de
relatie tussen fysieke paraatheid en
wedstrijdresultaten aan de hand van een
sportspecifieke testbatterij.
Judo: tijd en techniek analyse van het Belgische
Kampioenschap 2006 voor 17-jarigen.
Effect van een stappenplan op de fysieke activiteit
van ziekenhuispersoneel.
Analyse van de bewegingsmogelijkheden van een
kleuter, 4 tot 6 jaar in zijn schoolomgeving in
relatie tot het ontwikkelen van de motorische
vaardigheden.
De onder- en overrapportering van de energieinname in functie van leefgewoonten en
lichamelijke karakteristieken.
Het effect van verschillende recuperatiemethoden
op de prestatie bij sportklimsters.
Een kwalitatief onderzoek naar motivaties en
barrières in zake fysieke activiteit bij senioren
met een osteoporose aandoening.
Bepalen van de sporttechnische ontwikkelingslijn
in Big Air Snowboarden.
Vergelijkende studie over een groep kleuters van
4 tot 5 jaar met niet-specifieke tennisopleiding,
met eenzelfde leeftijdsgroep met specifieke
tennisopleiding.
Evaluatie van het Dexia Foot Pass en Basket Pass
Project.
Integratie via breakdance in informeel etnisch
gemengd verband.
Stikstofbalans en antropometrische kenmerken
bij adolescente sprintatleten.
Vergelijkend onderzoek naar de invloed van
specifieke en aspecifieke training op het
sprongvermogen bij tumblers.
De Haalbaarheid van een bewegingsprogramma
ter bevordering van de mobiliteit bij senioren in
rusthuizen.
Validatie- en kwaliteitscontrole van Dual Energie
X-Ray Absorptiometrie (DEXA) door middel van
kadaveronderzoek.
Exploratief onderzoek naar de wenselijkheid en
toepasbaarheid van het PASS kwaliteitssysteem in
de jeugdwerking van Vlaamse pony- en
paardenclubs.
Toetsing van het temporele overlap model door
middel van voorkennis van de respons: invloed
van tijdsonzekerheid.
Submaximal exercise performance in
revascularised coronary artery disease patients:
effects of exercise training.

J. Van Hoecke
J. Van Hoecke
P. De Knop
B. Van Gheluwe

S. De Decker

P. Clarys
E. Zinzen
E. Zinzen
K. De Martelaer

W. Duquet
R. Meeusen
I. Bautmans
E. Zinzen
C. Samaey

J. Van Hoecke
GEEN PROMOTOR
P. Clarys
S. De Decker
I. Bautmans
J.P. Clarijs
J. Van Hoecke

E. Soetens
R. Meeusen

2007-2008
NAAM
BARRA Joke

3/04/2018

TITEL
Beleidsvisie en actieplan in muziekacademies met
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PROMOTOR
K. De Martelaer

BERTELS Jan
BODDIN Bart
BUYSE Jordi
CANT Bram
DE RIDDER Jeroen
DELIENS Tom
DEWAELE Wannes
EGGERMONT Koen
FRANCQ Arne

GABRIELS Renaud
GALLET Wim
GEERINCKX Dim
HAHN Winke
KEUSTERMANS Elisabeth
LAUWENS Floris

MUYLAERT Lien
OCKERMAN Lydie
ROLIN Lien
SCHAILLEE Hebe
SCHEYS Sigrid
SERCK Samuel
TAVERNIERS Stephanie
TROOST Kathleen
VAN BOXEL Kim
VAN DEN ABBEEL Arno

3/04/2018

een dansafdeling in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Onderzoek naar de fysieke activiteit van kleuters
tijdens de schooluren.
Evaluatie en effectmeting van basketpass: een
kwaliteitsverbeterend project voor
jeugdopleidingen in Vlaanderen.
Gezondheidsindicatoren bij personen
gerangschikt naar bewegingsgedrag volgens het
transtheoritsch model.
De ontwikkeling van een kwalitatieve
begeleidingsmethodiek bij jongeren die aan
laagdrempelige sportactiviteiten deelnemen.
De invloed van vechtsportbeoefening op het
gedrag van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Competentiebepaling van instructeur B en Trainer
A in ski.
Een vergelijkende studie over de kwaliteit van
opgenomen proteïnen bij vegetariërs en
omnivoren.
Het gebruik van bekende sporters in
personeelsadvertenties.
Onderzoek naar de conceptualisering van een
kwaliteitsmanagementsysteem voor zwembaden
aan de hand van de service Blueprinting
Technique.
Onderzoek naar de kansen voor optimalisering en
groei van het circuit van zolder gebaseerd op de
principes van strategische sportmarketing.
Competentiebepaling van een instructeur B en
trainer A in de discipline snowboard.
Het effect van de sportscape op de spectatorsatisfaction.
Onderzoek naar de competenties van een leraar
Lichamelijke Opvoeding in Vlaanderen.
De ontwikkeling van een kwalitatieve
begeleidingsmethodiek bij jongeren die aan
laagdrempelige sportactiviteiten deelnemen.
Recuperatie bij wielrenners. De toepassing van
lokale koudetherapie als recuperatiemethode
tussen twee opeenvolgende inspanningen bij
getrainde wielrenners.
De invloed van de fysieke ontwikkeling tijdens de
adolescentie op de sprintstart en verticale
sprongen.
Handgrijpkracht bij oudere niet-competitieve
gymnasten uit de “World Gymnastrada 2007”.
Onderzoek naar de competenties van een
sportmanager in Vlaanderen.
Bepaling van het psychologisch profiel bij
studenten die een dansopleiding volgen in de
kunsthumaniora.
Marktonderzoek bij Vlaamse tennisclubs inzake
de service van de Vlaamse tennisvereniging (VTV).
Internationaal marktonderzoek naar de vraag naar
kwaliteitsmanagement in de Belgische en Franse
rugbyopleiding.
Prevalentie en beïnvloedende factoren van het
metabool syndroom bij kinderen met overgewicht.
Carrièrebeëindiging bij elite atleten. Kwalitatieve
studie naar oorzaken bij beëindiging van de
topsportcarrière.
Status van de energie- en stikstofbalans bij
talentvolle adolescente sprinters.
Kwalitatief onderzoek naar de rol en invloed van
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B. Van Gheluwe
P.Clarys
J. Van Hoecke
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K. De Martelaer
J. Van Hoecke
L. Van Heddeghem
J. Van Hoecke
P. Clarys
I. Gies
N. Duvigneaud
P. Wylleman
P. Clarys
P. Wylleman

VAN DER EECKEN
Stephanie
VAN GOETHEM Rein
VAN HARCK Erik
VAN KERCKHOVEN
Vanessa
VAN PRAET Nelle
VANDEBOS Steve
VANDENBERGHE Thomas
VERBEIREN Katelijne
VERBEKE Emanuel
VERHEIRSTRAETEN Caro
VERMEYLEN Philip

WEYMANS David

ouders van jonge Vlaamse toptennissers,
studerend aan de Vlaamse topsportscholen.
Onderzoek naar de competenties van een
sportmanager in Vlaanderen.
De prevalentie en risicofactoren van anterieure
kniepijn bij gymnasten.
Trainingsomvang bij elite Big Air Snowboarders.
Kwaliteitscontrole van voorspellingsformules voor
het berekenen van paniculus adiposus bij mannen
door middel van Dual-energy X-Ray
absorptiometrie (DXA) en hydrodensitometrie.
Onderzoek naar de perceptie van ouders over de
bewegingsschool (ACHILLES VZW).
Invloed van een specifiek conditionele training op
de maximale vluchtafstand van de bal bij golfers.
Fysiologisch profiel van de spelers van een
Belgische 1ste klasse voetbalploeg.
Effect van een krachttrainingsprogramma op
Brain-Derived Neurotrophic factor.
Sport en reïntegratie van gedetineerden in de
maatschappij. Een onderzoek naar het
sportaanbod in de Vlaamse gevangenissen.
Onderzoek naar de motorische fitheid bij Vlaamse
ambtenaren.
Bepaling van de leerstijlen volgens Kolb bij
studenten Bewegingswetenschappen en
Lichamelijke Opvoeding en studenten
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.
Onderzoek naar de nutritionele kennis van
voetbalspelers op zowel professioneel als
amateurniveau.

J. Van Hoecke
K. Huts
R. Meeusen
E. Cumps
E. Zinzen
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J.P. Clarijs

K. De Martelaer
V. De Bosscher
B. Van Ghelwue
R. Meeusen
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M. Theeboom
E. Zinzen
P. Clarys
E. Zinzen
K. De Martelaer
K. De Meirleir

2008-2009
NAAM
BERCKMANS Balder

BLONDEEL Erik
BROUWERS Jessie
BURRION Zita
CLIJMANS Geert
D’HOOGHE Joris
DE CLERCQ Ivo
DE ROOSTER Gert
GERMEAU Yannick

GHYS Laurent
HANSSEN Marloes
HERMANS Bieke

3/04/2018

TITEL
Recuperatie in handbal. Het effect van
koudetherapie tijdens de rust van een
gesimuleerde handbal wedstrijd op de prestaties
in de tweede helft.
Analyse van de prestatieprofielen van topatleten
op jonge leeftijd.
Exploratief onderzoek naar het verband tussen
prestaties op jonge leeftijd en later succes in
tennis.
Luchtverontreiniging tijdens het fietsen naar het
werk.
Bepalen van sporttechnische ontwikkelingslijn in
het half pipe snowboarden.
Wedstrijdvechten in Vlaanderen: een analyse van
en meningen over het beleid.
Situatieschets van personal trainers in Vlaanderen
en Brussel.
Socio-economische impact van sportletsels in
Vlaanderen.
Carrièretransities bij eliteatleten: onderzoek naar
de invloed van de Olympische Spelen en carrière
beëindiging op de carriëreontwikkeling van elite
zwemmers en floretschermers.
Onderzoek naar de invloed van de balsport op
positionering en verplaatsing bij 10-jarige
getalenteerde tennissers.
Het effect van detraining o brainderived
neurotrophic factor en congnitie bij getrainde
mensen.
Het effedt van uithoudingstraining op brain-
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E. Zinzen
M. Theeboom
P. Clarys
R. Meeusen
P.Wylleman

E. Zinzen
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HOLVOET Koenraad

JACOBS Geert
KELDERMAN Raf
KERCKX Kenny
KIEBOOMS Jasmin
LENAERTS Tine
MAGHERMAN Andy

MARREYT Harold
MEYERS Sepp
MOMBAERTS Sarah
MUYLDERMANS Eric

PIETERS Evy
PLANTEFEVE-CASTRYCK
Jens
RYS David

SONDERVORST Jeroen
STEVENS Jill
TASSENOY Sophie
VAN BREEDAM Melissa

VAN CAMP Elke
VAN DEN BROECK Sam
VAN HOEF Cilia
VAN LAERE Michiel
VAN TICHELT Dirk

3/04/2018

derived neurotrophic factor en geheugen bij
ongetrainde personen.
De korte en middellange termijn effecten van
statische en ballistische lenigheidtraining op de
sprongprestaties bij eerstejaarsstudenten
lichamelijke opvoeding.
Onderzoek naar het standpunt van toeschouwers
inzake buitenlandse spelders in de Belgische
Competitie.
Concretisering en realisering van de eindtermen
schoolzwemmen in Vlaanderen.
V-list soccer/voetbal pro: opstellen van
letselrisicoprofiel.
Geblokte en gerandomiseerde condities in een
seriele reactietijd-taak.
De sqautbeweging: vergelijking van de Dart
Trainer®-evaluatie met Vicon®-evaluatie.
Studie van de psychosociale factoren die de
bewegingsgewoontes van leerlingen uit het
laatste jaar Algemeen Secundair Onderwijs
beïnvloeden.
Invloed van de stratum corneum hydratatie op de
lichaamsvetbepaling door middel van bioelectrische impedantie analyse.
Exploratief onderzoek naar het zwembeleid in
Vlaanderen en Nederland.
Evaluatie van de leereffecten en ervaringen van
leerlingen met de gehanteerde werkvormen van
CPR in het secundair onderwijs.
Het effect van acute toediening van cafeïne op
uithoudingsvermogen. Thermoregulatie en
hormonale veranderingen bij een hogen
omgevingstemperatuur.
De validering van een veldtest ter bepaling van de
aerobe en anaerobe drempel bij lange
afstandslopers.
Duurzaamheid en corporate social responsibility
in de autosport: een Delphi onderzoek.
Een inhoudsanalyse naar geslacht, sport,
nationaliteit en ras van de berichtgeving in
Vlaamse kranten tijdens de Olympische
Zomerspelen van 2008.
Competentiebepaling van een instructeur B en
trainer A in de discipline snowboard.
Strenght training intervention in revascularised
coronary artery disease patients.
V-list Alpine Skiën: opstellen van een risicoprofiel
voor recreatieve en competitieve alpine skiërs:
een systematische review.
Peer-assessment van cardiopulmonaire
resuscitatie vaardigheden bij leerlingen in het
secundair onderwijs aan de hand van objectieve
resultaten van de computergestuurde
reanimatiepop en een observatiefiche.
De ontwikkeling van een jeugdprestatie-index in
artistieke gymnastiek heren.
Onderzoek naar de waardebepalende factoren
met betrekking tot het kernproduct voetbal
volgens toeschouwers.
Kwalitatief onderzoek naar begeleidingsmethoden
in initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren.
Laagdrempelige overdekte sportinfrastructuur in
de buurt. Een analyse van de sportloodsen en –
schuren in Vlaanderen.
KUMI-KATA analyse van het Europees
Kampioenschap Judo in 2008.
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VAN TRICHT Kevin
VANDE VELDE Gerd
VANDER AUWERA
VANMEDEGAEL Steven
VEELHAVER Geert

VERCAMMEN Gunter

Set-positie en startprestatie bij beloftevolle
Vlaamse sprintatleten.
Geene effect op de prestatie na cafeïne-inname bij
een normale omgevingstemperatuur.
Vergelijkingsstudie van de Metamax 3 B met de
Metalyser 2.
Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd
Jongens Volleybal 2007. Evaluatie van de
spelonderdelen.
Onderzoek naar de tevredenheid van de
toeschouwers over het aantal buitenlandse
spelers en eigen opgeleide spelers in de Ethias
League.
Lichaamsbeweging bij kleuters: het belang ervan
en een vergelijkende studie tussen
jeugdopleidingen in voetbal (voetbalspeeltuin –
U6-U7)

B. Van Gheluwe
R. Meeusen
R. Meeusen
E. Zinzen
J. Van Hoecke

M. Theeboom

2009-2010
NAAM
AELBRECHT Senne

AERTS Laure
BEULENS Evi
CEURSTEMONT Tim
COX Sam
D’HANIS Bert
DAAMEN Dieter

DE BRUIJN Vincent

DE KNOP Sam
DECKERS Kim
DERIJCK Allan
DEZUTTER Serge
DIELEN Sten

GHYSELEN Pieter
GOETVINCK Jonathan
GUETENS Tom
HENDRICKX Sofie

3/04/2018

TITEL
Vergelijkende ergometrische studie tussen
patiënten die lijden aan chronisch
vermoeidheidssyndroom en sedentaire
controlepersonen.
Psycho-sociale effecten van vechtsporten bij
jongeren (11-18 jaar).
Belevinsonderzoek bij de bewoners van de
gaststad van een grootschalig sportevenement.
case-study stad gent.
Een poging tot indeling van voetballers en
wielrenners naar hun trainingstoestand.
Vergelijking van de effectiviteit van Belgische en
Duitse jeugdopleidingen in profvoetbalclubs.
Gezondheidsbeleid gericht op beweging in het
secundair onderwijs. Een procesevaluatie.
Onderzoek naar het standpunt van de Belgische
voetbalsupporters inzake interne en externe
recrutering van voetbalclubs uit de Belgische
eerste klasse.
Onderzoek naar de correlatie tussen het
marketingcommunicatiebudget en het aantal
(nieuw te werven) leden binnen fitnesscentra in
nederland.
Behoefte-en haalbaarheidsanalyse naar de
vernieuwing/ nieuwbouw van de voetbalstadions
van de Vlaamse clubs in de pro-league.
Onderzoek naar de fysieke activiteit bij kinderen
uit het eerste leerjaar en de derde kleuterklas.
Fietsen naar en van het werk. Letselregistratie.
De internationalisering van Chinese vechtsporten
(wushu)
Recuperatie in het handbal. het effect van actieve
recuperatie tijdens de rust van een gesimuleerde
handbalwedstrijd op de prestatie in de tweede
helft.
Betrouwbaarheid van het meetinstrument om
sporttechnische ontwikkelingslijnen in half pipe
snowboarden te ontwikkelen.
Fysieke activiteit, motorische en fysieke fitheid
van leerlingen in het eerste jaar van het
basisonderwijs.
De impact van de financieel-economische crisis op
sportsponsering in Vlaaderen anno 2010.
Fysiologisch profiel van badmintonspelers: het
opstellen van een fysiologisch profiel bij elitejeugdbadmintonspelers.
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PROMOTOR
J. Nijs
P. Clarys
M. Theeboom
J. Van Hoecke
R. Meeusen
J. Van Hoecke
K. De Martelaer
J. Van Hoecke

J. Van Hoecke

J. Van Hoecke
K. De Martelaer
R. Meeusen
M. Theeboom
R. Meeusen

E.Zinzen
P. Clarys
P. Clarys
K. De Martelaer
J. Van Hoecke
R. Meeusen

HUYBEN Floris
JACOBS Pieter
KUMS Tania

LAMBRECHTS Jasper
MORTIER Charlotte
PORTAELS Sven
RAMAULT Margot

ROELS Tuur

VAN DUEREN Jesse
VAN PRAET Bert
VERBRUGGE Boris
VERMEIR Brecht

VERPOEST Maarten

WASTIELS Koen
WEEMAELS Matthias
WEEMAES Thomas

De blootselling aan particulate matter in het
verkeer: fietsers vs. autopassagiers.
Spierontwikkeling bij groeihormoonbehandeling
op kinderleeftijd: een transversale studie.
Acute en chronische effecten van statische stretch
en gemodificeerde pnf-methode op de actieve
lenigheid, de maximaal vrijwillige isometrische
kracht en de isometrische duurkracht van de
iliopsoas. Studie uitgevoerd op
eerstejaarsstudenten lichamelijke opvoeding.
Trainingsstatus van atleten: overzicht en
inventarisatie van de gebruikte terminologie in de
literatuur.
De betrouwbaarheid van een observatieprotocol
voor de bewegingskwaliteit als uitbreiding van de
mot 4-6 test.
De groenten en fruit consumptie van deelnemers
van het world gymnastrada
Onderzoek naar het verschil in energieverbruik,
intensiteit, actieve bewegingstijd en
plezierbeleving tussen een les dans, voetbal en
dancedancerevolution op school.
Onderzoek naar de doorstromingsmogelijkheden
en de hindernissen van talentvolle Vlaamse
jeugdspelers naar de Belgische 1ste nationale
basketbalcompetitie.
Evaluatie met als doel optimalisatie van de
sportpsychologische screening bij Vlaamse
topsportatleten.
Onderzoek naar de factoren die het vrij
buitenspelen van kinderen tussen 6 en 12 jaar in
de woonomgeving beïnvloeden.
Explorative research on the competitiveness of
finland in athletics.
Invloed van het aantal uren LO op de fysieke
activiteit en fysieke fitheid van leerlingen van de
eerste graad secundair onderswijs. Relatie met
andere gezondheidsgerelateerde gedragingen
(ontbijtfrequentie, groeten-en fruit consumptie,
slaapefficientie en sedentair gedrag).
Vergelijking van het energieverbruik, de
bewegingsintensiteit, de actieve beweginstijd en
de plezierbeleving tussen een les
uithoudingslopen, een les rope skipping en een
les DDR in een normale onderwijs setting.
De impact van het sport-voor-allen-decreet op de
sportbeleidsplanning van Vlaamse centrumsteden.
Invloed van verschillende posities op de
kinetische parameters van de sprint start.
De ontwikkeling van een website community en
haar effect op het bewegingspatroon. een
pilootstudie.

R. Meeusen

TITEL
Relatie tussen fysieke activiteit, sedentair gedrag
en levenskwaliteit bij oudere volwassenen.
Exploratief onderzoek naar organisatiestructuur
en –cultuur van jeugdgerichte sport+organisaties.
Vier Antwerpse sport+ organisaties.
Vergelijking van fysieke activiteit op jonge en
volwassen leeftijd: een longitudinale studie.
Analyse van de kwaliteitssystemen toegepast in
de Vlaamse fitnesssector.

PROMOTOR
B. Deforche

J. De Schepper
P. Clarys
E. Zinzen

R. Meeusen
K. De Martelaer
P. Clarys
J. Taeymans
E. Zinzen

J. Van Hoecke

P. Wylleman
K. De Martelaer
J. Van Hoecke
P. Clarys
K. De Martelaer

E. Zinzen

M. Theeboom
E. Zinzen
K. Huts
E. Zinzen
P. Clarys

2010-2011
NAAM
CASSIMAN Filip
COPPENS Christophe
D’HONDT Steve
DE CONINCK Veerle

3/04/2018
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M. Theeboom
P. Clarys
J. Taeymans
J. Van Hoecke

DE DOBBELEER Joke

DE RIDDER Riet
DEBASTE Ellen
DELCOURT Jan
DELMAS Stéphane
GEELEN Bart
HEYVAERT Abel
HUTJENS Nan

KOPS Giel
LECONTE Michaël
LEMMENS Nikola
MERTENS Evelien
PIRENS Jolien
RASSCHAERT Jonas
ROSSEELS Wouter
SIMONS Dorien
TOTH Robby
VAN BOXSTAEL Davy
VAN HOMBEECK Corinne
VAN PARIJS Jef
VAN ROMPAY Tim

VANDEWEEGHDE Mats

VERBEEREN Davy
VERDUYSTERT Gregory

3/04/2018

Sportdocenten zonder grenzen: onderzoek naar
de sociale meerwaarde en de effectiviteit van een
“Sport voor ontwikkeling”-project voor
townshipkinderen in Zuid-Afrika.
Welke omgevingsfactoren zijn gerelateerd aan
wandelen voor transport bij oudere vrouwen? Een
kwalitatieve studie.
Het effect van de dosis-respons relatie van
bupropion op de prestatie in warme
omgevingstemperaturen.
Vochtinname en analyse van vochtleverende
voedingsmiddelen bij adolescente sprintatleten.
The Blue Ocean Strategy toegepast op de
sportainment sector.
Bepaling van lichaamssamenstelling bij
adolescente judoka’s: een vergelijking van
verschillende methodes.
Bepalen van de sporttechnische ontwikkelingslijn
in HALP PIPE snowboarden bij vrouwen.
Ervaren barrières in (de poging tot)
sportparticipatie van Nederlanders met een
fysieke beperking en de rol en
verbeteringsmogelijkheden in werking van
sportorganisaties hierin.
Kwaliteit van dienstverlening in fitnesscentra
getoetst aan de hand van klanttevredenheid.
Sprong-landingstechnieken en letsels bij
volleybalers: een onderzoekende studie.
Kinematische analyse van de handbalworp: ht
belang van de romprotatie.
Onderzoek naar de hydratatiestatus van
basketbalspeelsters voor, tijdens en na een
training.
Onderzoek naar werkvormen in dans: een
vergelijking tussen een leerkracht gestuurde en
leerling gestuurde vorm.
Vergelijking in eetpatroon bij vegetariërs en
omnivoren.
Association between physical and neurocognitive
performance in Chronic Fatigue Syndrome: a casecontrol study.
Critical environmental factors related to walking
for transportation in older males: a qualitative
study.
Taken en competenties van een
Jeudsportcoördinator.
Kwalitatief onderzoek FOOT PASS: het effect van
doorlichting bij de primaire stakeholders in
Vlaanderen.
Maatschappelijke en sociale re-integratie van extopsporters.
Effects of air pollution and physical exercise on
cognitive function: a prospective intervention
study.
Evaluatie van FootPASS: onderzoek naar de
ervaring van de implementatie van het
kwaliteitsmanagementsysteem bij de voornaamse
skateholders.
De effecten van de fiscale gelijkschakeling tussen
buitenlandse en binnenlandse professionele
sporters in voetbal

M. Theeboom

Exploratief onderzoek naar de relatie tussen
topsportsucces en sportparticipatie.
Exploratief onderzoek naar het verband tussen
prestaties op jonge leeftijd en later succes in
atletiek.

V. De Bosscher
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B. Deforche
R. Meeusen
P. Clarys
J. Van Hoecke
P. Clarys
E. Zinzen
E. Zinzen
P. Clarys
M. Theeboom

J. Van Hoecke
R. Meeusen
J.P. Baeyens
P. Clarys
K. De Martelaer
P. Clarys
P. Mullie
J. Nijs
P. Clarys
B. Deforche
J. Van Hoecke
J. Van Hoecke
P. Wylleman
R. Meeusen
J. Van Hoecke

J. Van Hoecke

V. De Bosscher

WAUTERS Jeroen
WAUTERS Tim

Onderzoek naar de effectiviteit van het fitclass
programma.
CPR-vaardigheden van leeringen in het Vlaams
onderwijs.

P. Clarys
K. De Martelaer

2011-2012
NAAM
BERCKMANS Balder
CASSIMAN Niels

CHRISTLEVEN Laslo
CYX Nico
DAELEMANS Florence
DE BONDT Karen

DE BRANDT Koen
DE BROUWER Jill
DE GREEF Tine
DE KNOP Yati
DE MEIJER Steven
DE WACHTER Yentl
DERYCKE Jens
DEZUTTER Serge
DIERICKX Chantal
GEERTS Stijn
GESQUIERE Charles
HUYLEBROEK Sam
JALIENS Errol
LAPORTE Sofie
MANDERVELD Karlien
NOBELS Sandrine

3/04/2018

TITEL
EEG spectral analysis during consecutive supine
isometric postural control exercices.
Impact van het kwaliteitsproject (foot pass) op de
structurele verankering van de jeugdopleiding in
de club- doorstroming van jeugd naar eerste eftalvergelijking amateur en professioneel niveau
Het verschil in romparthrokinematica tussen de
sprongworp en de zijdelingse worp in handbal.
Beschrijving van de polsproblematiek binnen de
artistieke gymnastiek. Opstellen van oorzaken-,
indicatoren- en een nieuw preventiemodel.
Kwalitatief onderzoek naar fysieke activiteit en
motivatie tot bewegen bij Vlaamse leerkrachten.
Kwaliteit van CPR in functie van de tijdsduur en
het aantal hulpverleners, een verkennende studie
bij 1e bachelor studenten
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.
Relatie tussen de fysieke ontwikkeling en
prestatieparameters bij talentvolle adolescente
volleybalspelers: een longitudinale studie
Gevolgen van vleesconsumptie op diabetes type IIeen gezondheidseconomische benadering.
Evolutie in lichaamssamenstelling en fysieke
fitheid bij 1ste jaar studenten
De beleving van de ronde van Vlaanderen door de
host community
Stedelijke topsportondersteuning: een
vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland,
vanuit een stakeholdersoogpunt
Predictoren van therapiesucces bij jongeren met
overgewicht: welke factoren bepalen
gewichtsbehoud 2 jaar na behandeling?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het
voetbal: analyse van de Vlaamse proeftuin open
stadion
De internationalisering van Chinese vechtsporten
(Wushu)
The effects of dairy onsumption on cardiovascular
disease
Talentdetectie & - ontwikkeling binnen slopestyle
snowborden: een pilootstudie
Ervaringen bij lagere school kinderen (3e graad)
met fysiek actief spelen tijdens de speeltijd in
vergelijking met hun grootouders.
De kritische succesfactoren van
jeugddoorstroming in de Jupiler Pro League
Combinatie topsport en studie. Een beschrijvend
onderzoek naar de ervaring van afgestudeerde
topsporters aan de Johan Cruyff University.
De houding van studenten tegenover vegetarische
voeding
Validiteit en betrouwbaarheid van evaluatiecriteria
voor de eindtermen schoolzwemmen bij Vlaamse
kinderen (1e graad secundair onderwijs).
De relatie tussen fysieke activiteit en psychosocile
aspecten op het werk bij Vlaamse leerkrachten in
het secundair onderwijs.
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PROMOTOR
R. Meeusen
B. Roelands
J. Van Hoecke

J.P. Baeyens
E. Zinzen
S. De Decker
K. De Martelaer
E. Zinzen
K. De Martelaer

D. Aerenhouts
P. Clarys
P. Clarys
L. Annemans
P. Clarys
J. Van Hoecke
V. De Bosscher
B. Deforche
M. Theeboom
M. Theeboom
L. Annemans
E. Zinzen
P. Clarys
K. Huts
K. De Martelaer
J. Van Hoecke
V. De Bosscher
P. Clarys
B. Deforche
K. De Martelaer
E. Zinzen
K. De Martelaer

NOERENS Wouter
PONNET Sam
PREVOST Yannick
SERRIEN Ben
TERRYN Jarno
VAN DER HAEGEN Nick
VAN DER LINDEN Mathias
VAN DER VEKEN Pieter
VAN HECKE Linde
VAN ISEGHEM Tom

VAN KERCKHOVEN Sarah
VAN LAER Clara

VAN PRAET Lotte
VAN RODE Geo
VAN ROSSEM Nele
VAN ROSSUM Fenke
VANDEN DRIESSCHE Ines
VANDERSTRAETEN Sam
VANZEEBROECK Joeri
VONCK Steven

WILLEMS Jan
WITTEBOLS Sven

WOUTERS Nick

3/04/2018

Kwalitatief onderzoek naar jobstress, burnout en
fysiek actieve levensstijl bij de Vlaamse
leerkracht.
Aandeel van snelle en trage vezels van de M.
Gastrocnemius tijdens het uitvoeren van een
countermovement jump.
Onderzoek bij toptrainers naar het
topsportklimaat in Vlaanderen: 2-meting
Een 3D-kinematische analyse van het sprongschot
in handbal
Evaluatie van sensibilisering bij ouders
betreffende brede motorische basisvorming bij
jinge kinderen (3-8 jaar)
Onderzoek naar de omgevingsfactoren
gerelateerd aan fietsen voor transport bij
volwassenen
De invloed van de sprongstand en de
lichaamslengte op de maximale knie flexie hoek
tijdens de side hop test.
Determinanten van voedingsgedrag bij studenten,
een kwalitatieve studie aan de hand van
focusgroepgesprekken.
Predictoren van gewichtscontrole bij
eerstejaarsstudenten.
Zijn leerlingen in stedelijke Antwerpse lagere
scholen aan het einde van het curriculum klaar
om veilig te zwemmen? Een vergelijking tussen
twee zwemtesten.
Onderzoek naar de leerstijlen bij
universiteitsstudenten uit meerdere faculteiten.
Een exploratieve studie naar de
prestatiebepalende facotren in het paardrijden:
een benchmarkstudie van Vlaanderen en
Nederland.
Onderzoek naar de kritische omgevingsfactoren
van wandelen voor transport bij oudere
volwassenen
De relatie van fysieke activiteiten met het
welbevinden van de Vlaamse leerkracht secundair
onderwijs
Competentiebepaling trainers A en B binnen
gymnastiek
Stedelijke topsportondersteuning: een
vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland
Vergelijkende studie naar het energieverbruik bij
adolescente sprintatleten volgens de SenseWear
Pro en rapportering van activiteiten.
Onderzoek naar het topsportklimaat in
Vlaanderen: 2-meting.
De invloed van actieve recuperatie en passieve
rust op de fietsprestatie bij warm weer.
Vergelijking tussen MET-waarden en
energieverbruik gemeten met het “Compendium
of energy Expenditures for youth”, een Multisensor armband en pedometrie bij jonge, fysiek
actieve kinderen.
Studie naar de kritische succesfactoren bij het
voetbal die kunnen leiden tot de doorstroming
van jeugdspelers naar het eerste elftal.
Doorstroming van talentvolle jongeren in
professionele sportclubs: objectieve en
subjectieve analyse van het decision making
model en de kritieke succesfactoren
Onderzoek naar de sportorganisatie in Europese
gevangenissen
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K. De Martelaer
E. Zinzen
J. P . Baeyens
V. De Bosscher
J.P. Baeyens
K. De Martelaer
B. Deforche
J.P. Baeyens
R. Meeusen
B. Deforche
P. Clarys
B. Deforche
P. Clarys
K. De Martelaer

E. Zinzen
V. De Bosscher

B. Deforche
E. Zinzen
K. De Martelaer
E. Zinzen
V. De Bosscher
P. Clarys
V. De Bosscher
R. MEEUSEN
W. Cools
E. Zinzen
B. Jansen
J. Van Hoecke
J. Van Hoecke

M. Theeboom

2012-2013
NAAM
BOSSANT Anke
BROEKAERT Welmoed
CHABERT Nico
CRAUWELS Yenthe
DE BOUW Jan

DE COOMAN Stefanie
DE ROBIANO Marguerite
DE SCHOUWER Dries
DE SMET Jeroen
DECKERS Aiko
DIDDENS Nick
DOERANE Robin
GEERINCKX Kevin
GOETVINCK Stephanie

ISTIRY Sophie
KELDERMAN Roel
LIPPENS Lien
LOOTENS-STAEL Elke
LUPPENS Jurgen
MULLER Jimmy
PARIDAENS Joke

PETERS Bart

POFFÉ Kristen

3/04/2018

TITEL
Veranderingen in fysieke activiteit en
voedingsgewoonten bij studenten na 1,5 jaar aan
de universiteit
Gezondheidsgerelateerde predictoren van
studieresultaten bij eerstejaarsstudenten
Een evaluatie van de rol van de atletiekclubs met
betrekking tot het topsportbeleid in Vlaanderen
Invloed van omgevingskenmerken op fietsen als
transport bij kinderen.
Observeren van mentale vaardigheden binnen de
sport: ontwikkeling van een instrument voor de
observatie van concentratie, zelfvertrouwen,
zelfcontrole
Motoriek bij kleuters in relatie tot hun Body Mass
Index, sportieve voorgeschiedenis en niveau van
fysieke (in)activiteit
Het verloop van de junior-senior transitie bij
topsportstudenten
De motivatie van voetbalclubs voor deelname aan
een kwaliteitsevaluatie door Foot PASS. Een
vergelijking tussen verschillende niveaus
Analyse van de anders georganiseerde sport in
verschillende Vlaamse steden
Een 3D-kinematische analyse van de handbal
pivot-worp
Omgevingsdeterminanten van wandelen voor
transport bij oudere volwassenen
Motoriek bij kleuters in relatie tot hun Body Mass
Index en fysieke/sociale leefomgeving
3D-kinematische analyse van de
volleybalaanvalsbeweging
Determinanten van fysieke activiteit, actief
transport en sedentariteit bij
universiteitsstudenten: een studie aan de hand
van focusgroepsgesprekken.

PROMOTOR
P. Clarys
B. Deforche

Vergelijking van fysieke activiteit op jonge en
volwassen leeftijd bij Vlaamse mannen: een
longitudinale studie
Energieverbruik tijdens indoor slalom skiën
Factoren die de transportkeuze voor
verplaatsingen over korte afstand beïnvloeden bij
studenten hoger onderwijs
Fysieke activiteit, sedentair gedrag, voeding en
gewichtsverandering bij overgang van secundair
naar hoger onderwijs: een longitudinale studie
Factoren die de transportkeuze voor
verplaatsingen over korte afstanden bepalen bij
werkende jonge volwassenen
Krachttraining aan verschillende intensiteiten bij
oudere personen
Gewicht, lichaamssamenstelling, voeding, fysieke
activiteit en secundair gedrag van studenten bij
de overgang van secundair naar universitair
onderwijs
Studie van de gewijzigde relatie tussen
voetbalclubs en hun omgeving onder invloed van
de top down implementatie van het
kwaliteitssysteem ‘Foot PASS’
Post-inspanning koud water onderdompeling
beïnvloed serum BDNF niveau’s

P. Clarys
J. Taeymans
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B. Deforche
P. Clarys
V. De Bosscher
B. Deforche
P. Wylleman

E. D’Hondt
P. Wylleman
J. Van Hoecke
M. Theeboom
J.P. Baeyens
B. Deforche
J. Van Cauwenberg
E. D’Hondt
J.P. Baeyens
B. Deforche
P. Clarys

D. Aerenhouts
B. Deforche
B. Deforche
B. Deforche
I. Bautmans
P. Clarys
B. Deforche
J. Van Hoecke

R. Meeusen

ROOSENS Evelien
ROSSENUE Cynthia
STOCKX Quintin
T’JOENS Elias
TORBEYNS Tine
VAN DAMME Mathias
VAN DER AA Ellen

VAN DROOGENBROECK Evy
VAN ELEWIJCK Simon
VAN VEELEN Laurens
VANGELOOVEN Ruben
VERCAMMEN Wim
VERHEES Pieter

VERHOEVEN Hannah
VERMEIREN Nils
WAUTERS Dorien

De relatie tussen de fysieke gezondheid, mentale
gezondheid en de voedingsinname van Vlaamse
volwassenen
Analyse van de gehanteerde lesgeefbenaderingen
door vechtsporttrainers, met judo in het bijzonder
Onderzoek naar de kritische omgevingsfactoren
van fietsen voor transport bij volwassenen.
De fysieke fitheid & gezondheid van muzikanten:
een pilootstudie bij studenten van het Koninklijk
Conservatorium Brussel.
Verandering in BMI en vetpercentage na 1.5 jaar
universitaire studies: een prospectief verklarende
studie
3D kinematische analyse van de volleybalslag
Gebruik van antropometrische en bio impedantie
metingen als veldtest voor de bepaling van de
lichaamssamenstelling bij adolescente
sprintatleten. Vergelijking met onderwaterweging
denitometry.
Voedingsgewoonten en fysieke activiteit in functie
van de leeftijd: een cross-sectionele studie
How does brain neurotransmission influence
fatigue during intermittent isometric muscle
contractions.
Gevolgen van de vegetarische voedingsstijl op
BMI: een gezondheidseconomische benadering
Evaluatie van multimediale onderwijsmethoden
voor observatievaardigheden in het
zwemonderwijs
Het effect van fysieke training op de lenigheid bij
oudere personen.
Ontwikkelen van een predictie formule voor het
bepalen van subcutaan adipeus weefsel door
middel van echografie en dual energy X-ray
absorptiometry bij professionele volleyballers.
Determinants of dietary habits in university
students: a cross-selectional explanatory study
De impact van de kwaliteitsproject Foot PASS op
organisatie en structuur van de jeugdopleidingen
bij amateur voetbalclubs
Veranderingen in gewicht, licaamssamenstelling
en fysieke fitheid bij studenten na 1,5 jaar na de
universiteit

B. Deforche
P. Clarys

TITEL
Valideren van een judospecifieke uithoudingstest
in vergelijking met een vrijgevecht (randori) en
reële wedstrijdsituatie.
Uitdagingen voor topsportstudenten bij de
transitie naar hoger onderwijs.
Redenen van drop-out in de sport. Volleybal als
case.
Determinanten van alcohol, frisdrank en
energiedrank gebruik bij universiteitsstudenten.
De transitie naar hoger onderwijs: veranderingen
en uitdagingen voor topsportstudenten.
De relatie tussen sedentair gedrag, de
voedingsgewoonten, de lichaamssamenstelling en
de fysieke fitheid bij volwassenen in Vlaanderen.
Veranderingen in fysieke activiteit, sedentair
gedrag en voeding bij studenten na 2,5 jaar
universitaire studies.
Promoting active transport in older adolescents.
De transitie van junior naar senior atleet in

PROMOTOR
E. Zinzen
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LAENEN Frederik
LEFÉBVRE Yannick
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MALFROOT Frederik
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PIERLÉ Natascha
RAMAKERS Thomas
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VANHOLST Maarten
VIERENDEEL Katrien
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Vlaanderen: Perceptie van de coach.
Leereffect van zelfstudie op basis van
beeldmateriaal op reanimatievaardigheden bij
leerlingen secundair onderwijs.
Kwalitatief onderzoek naar het verlagen van
participatiedrempels voor etnische minderheden
en de potentiële meerwaarde van sport.
2-max protocol bij gezonde jonge wielrenners.
Analysis of the competition within the Olympic
sports.
Impact van het WK Artistieke Gymnastiek 2013 op
het imago van de stad Antwerpen en een evaluatie
van het evenement.
Ontwikkeling van het sociaal kapitaal bij jongeren
in maatschappelijk kwetsbare situaties: een
kwalitatief onderzoek naar de voorwaarden
binnen sportclubs.
Invloed van professionalisering, a.d.h.v. het
kwaliteitssyteem “Foot PASS”, op de werking en
het sociaal engagement van trainers en
coördinatoren bij jeugdopleidingen uit het
amateurvoetbal.
Analyse van het consumentengedrag van ouders
bij de keuzebeslissing van een jeugdopleiding in
(semi-) professionele voetbalclubs.
Beïnvloedende factoren van dopinggedrag tijdens
de atletische carrière van topatleten.
Verschillende componenten van kracht in functie
van leeftijd: een cross-sectionele studie.
Invloed van verschillende didactische werkvormen
van reanimativaardigheden (compression only) in
de 3e graad van het secundair onderwijs.
Hoe ervaren beloftevolle spelers in transitie naar
het eerste elftal binnen (semi-) professionele
voetbalclubs.
Verandering in lichaamsgewicht,
lichaamssamenstelling en fitheid bij studenten na
2,5 jaar universitaire studies.
Omgevingsfactoren gerelateerd aan fietsen voor
transport bij volwassenen: een studie met
fotomateriaal.
Schatting van de zweetproductie tijdens
inspanning bij twee intensiteiten gebruikmakend
van verschillende methodes.
The health benefits of physical activity over a 10year fellow-up period.
Verkennend onderzoek naar Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen in de sport. Een
casestudie van het professionele basketbal in
Vlaanderen.
Een experimentele studie met foto’s naar de
relatie tussen fysieke omgevingsfactoren en
fietsen voor transport bij volwassenen.
Schatting van de zweetproductie tijdens
inspanning bij twee intensiteiten gebruikmakend
van verschillende methodes.
Effect van sportinterventie bij moslimvrouwen op
de motorische fitheid.
De relatie tussen sedentair gedrag, de
voedingsgewoonten, de lichaamssamenstelling en
de fysieke fitheid bij volwassenen in Vlaanderen.
Longitudinale studie naar de leerstijlen van
Vermunt bij universiteitsstudenten Lichamelijke
Opvoeding en Bewegingswetenschappen.
Motivatie om te bewegen bij obese jongeren na
het volgen van een gewichtsreductieprogramma.

49

K. De Martelaer
M. Theeboom
S. De Geus
V. De Bosscher
V. De Bosscher
M. Theeboom

J. Van Hoecke

J. Van Hoecke
P. Wylleman
P. Clarys
B. Deforche
K. De Martelaer
J. Van Hoecke
P. Clarys
B. Deforche
P. Clarys
B. Deforche
M. Theeboom

B. Deforche
P. Clarys
P. Clarys
E. Zinzen
B. Deforche
E. Zinzen
B. Deforche

2014-2015
NAAM
BAL Jennifer
BOLKAERTS Elien
COCHET Nele

CROON Bram
DE BELEYR Laurie

DE GREVE Cyril
DE MEULENAERE Wim

FONTEYN David

KHEDHIR Loïc
LEDENS Julie
MEGANCK Thomas
MEULEMANS Stijn
MOUSAID Jasmin

OOIJEN Jeroen
SMETS Tina
STAATS Marion
VAN CROMBRUGGEN Rob
VAN HOOF Silke
VAN ROSSEM Nicky
VERBRUGGEN Sofie
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TITEL
The influence of a thermal challenge and hypoxia
on exercise performance and physiological
variables.
Sport en detentie: onderzoek naar de
mogelijkheden en randvoorwaarden van een
georganiseerd sportaanbod binnen de gevangenis
Het ‘Long Term Athlete Development’ model, de
‘Learning to Train’ fase: Coördinatietesten bij 10tot 12-jarige Vlaamse voetballers.
The ‘Long Term Athlete Development’ model, the
‘Learning to Train’ stage: Cooordination tests with
10-12 year old Flemisch soccer players.
Onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de
carrièrekeuzes van een talentvolle jeugdvoetballer
A longitudinal study about the influence and the
effect of different determinants on motiation
towards physical activity in adolescents treated
for obesity
Sport en detentie: onderzoek naar de
mogelijkheden en randvoorwaarden van een
georganiseerd sportaanbod binnen de gevangenis
E-learning als alternatieve methode voor het
aanle”ren van reanimatievaardigheden in het
secundair onderwijs: Effectiviteit van een online
leerplatform.
E-learning as an alternative method for teaching
CPR skills in secondary education: Effectiveness of
an online learning platform.
Alterations in Muscular Usage during Savate
Matches; Recruitment pattern of muscle fibers as
a function of fatigue in savateurs by middle of
EMG, wavelet analysis and velocity decay.
De Junior-Senior transitie in topsport: het
perspectief van de ouders.
Parental Influence on Peer Bullying of Children in
Sports
Evaluatie van sensibilisering bij ouders
betreffende brede motorische basisvorming
(belang en inhoud) bij jonge kinderen (3-8 jaar).
Energy expenditure in function of playing surface
in elite Belgian tennis players.
Ontwikkeling van een gegevensdatabank voor
trainingsadvies met betrekking tot
zwemvaardigheidskarakteristieken in borstcrawl
bij mannelijke Belgische jeugdzwemmers.
Biomechanics and coordination of a volleyball
spike motion in junior top level volleyball players:
First outcomes of a longitudinal follow-up.
De voetafwijking bij gymnasten: een
crosssectionele studie
Promoting active transport
Effect of price increases on French fries
consumption in a Belgian on-campus university
restaurant.
Het academisch succes van topsportstudenten.
Competenties van topsportstudenten bij de
transitie naar hoger onderwijs
Effect of price increases on French fries
consumption in a Belgian on-campus university
restaurant.
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TITEL
Onderzoek naar de kritische succesfactoren van
talent ontwikkelingssystemen in professionele
voetbalclubs. Een vergelijking tussen RSC
Anderlecht en professionele voetbalclubs in
Frankrijk.
Research on the critical succes factors of talent
development systems in professional football
clubs. A comparison between RSC Anderlecht and
professional football clubs in France.
Sportprogramma’s voor jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties: een
discoursanalyse van gehanteerde
maatschappijbeelden over de rol van sport
Sports programs for youths in socially
disadvantaged situations: a discourse analysis of
societal image on the role of sports

PROMOTOR
J. Van Hoecke

Female athletes' athletic career development
De invloed van een pedometer interventie op
psychosociale aspecten bij personeelsleden van
het secundair onderwijs.
The influence of a pedometer intervention on
psychosocial aspects of secondary school staff.
Onderzoek naar kritische succesfactoren van
talent ontwikkelingssystemen in professionele
voetbalclubs. Een vergelijking tussen Belgische en
Nederlandse profclubs.
Research on critical succes factors for talent
development systems in professional football
clubs. A comparison between Belgian and Dutch
professional clubs.
Uitdagingen voor sportclubs 2020: een mixedmethods analyse van de moeilijkheden waarmee
sportclubs met jeugdwerking kampen. De
Vlaamse volleybalclubs als case study.
Challenges for sports clubs in 2020: A mixed
methods analysis of the difficulties faced by youth
sports clubs. The Flemish volleyball clubs as case
study.
Influence of a pedometer-based intervention on
sedentary behavior among school employees:
10,000 steps at school
Ontwikkeling en toetsing van een multimediainstrument voor observatie aan de hand van
onderwateropnames bij Studenten LOBW en
REVAKI.
Development and review of a multimediainstrument for observation based on underwater
footage in LOBW and REVAKI students.
Vergelijkend onderzoek naar de profielen van
jongeren in verschillende sportcontexten,
toegepast op basketbal
A comparative study of Flemish youth' profiles in
different sports contexts, applied to basketball
The influence of caffeine and glucose nasal spray
on exercise performance.
Influence of a pedometer-based intervention on
sedentary behavior among school employees:
10,000 steps at school
Veranderingen in voedingskwaliteit bij eerstejaars
studenten. IS er een invloed van geslacht en
verblijfplaats?
What is the significance of sport for youth in
detention?
Een cross-sectionele studie van de fijn motorische

P. Wylleman
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SWAELENS Yono

TAS Mart

VAN DEN BRANDE Seppe

VAN DER AUWERA Karl
VAN DER MAUTEN Jinne
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ontwikkeling bij jonge kinderen (5-10 jaar)
A cross-sectional study on the fine motor
development in young children (5-10 years old)
Onderzoek naar de kritische succesfactoren van
talent ontwikkelingssystemen in professionele
voetbalclubs. Een vergelijking tussen RSC
Anderlecht en professionele voetbalclubs in
Frankrijk.
Research on the critical succes factors of talent
development systems in professional football
clubs. A comparison between RSC Anderlecht and
professional football clubs in France.
Wedstrijdanalyse met Neurale Netwerken. Een
studie in NBA-basketbal.
Analyse van sEMG-patronen met wavelet analyse
tijdens repetitieve counter motion jumps: een
pilootstudie
Analysis of sEMG patterns with wavelet analysis
during repetitive counter motion jumps: a pilot
study
Muscle Use in Slalom Skiing. A comparison of
muscle use in skiing slalom and free short turns
in elite adolescent alpine skiers.
The relationship between changes in dietary
habits, physical activity and sedentary behavior in
university students according to gender
Non-invasive biophysical skin evaluation of the
short- and long term effects of halcinonide
applied with and without occlusion
Onderzoek naar kritische succesfactoren van
talent ontwikkelingssystemen in professionele
voetbalclubs. Een vergelijking tussen Belgische en
Nederlandse profclubs.
Research on critical succes factors for talent
development systems in professional football
clubs. A comparison between Belgian and Dutch
professional clubs.
Een holistische kijk op de competenties van
topsportstudenten in het hoger onderwijs: het
perspectief van ouders en coaches
A holistic view on the competences of elite
student-athletes in higher education: a parent’s
and coaches’ perspective
Sport en detentie: een kwaliteitsanalyse van het
voetbalaanbod in Vlaamse gevangenissen
Sports and detention: a quality analysis of soccer
programmes in Flemish prisons
Hoe ziet het sportgebeuren eruit binnen de
Vlaamse gevangenisinstellingen?
Sport and detention: a survey of the sports offer
in the Flemish prisons.
De relatie tussen zelfregulatie, coping en
resilience met het oog op een optimale
sportprestatie.
The relationship between self-regulation, coping
and resilience in order to achieve an optimal sport
performance.
De rol van sport binnen revalidatiecentra voor
personen met een fysieke beperking
The role of sports in a rehabilitation setting for
people with a physical disability.
Evaluation of ball skills in 7- to 10-year-old artistic
gymnasts compared to peers according to gender
and level of expertise
Effecten van een 10,000 stappeninterventie
a.d.h.v. pedometers op de fysieke activiteiten van
schoolpersoneel in secundaire scholen.
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Effects of a 10.000 pedometer intervention on
physical activity among secondary schools
employees.
Sport en detentie: een kwaliteitsanalyse van het
voetbalaanbod in Vlaamse gevangenissen
Sports and detention: a quality analysis of soccer
programmes in Flemish prisons
Wat zijn de effecten van de 10.000 stappen
interventie op de algemene activiteitsgraad van
schoolpersoneel in secundaire scholen?
What are the effects of a 10.000 steps program
on the activity level of school personnel in
secondary schools?
Een holistisch en ontwikkelingsperspectief op het
(anti-) dopinggedrag van beloftevolle atleten en
topsporters.
A holistic and developmental perspective on the
(anti-) doping behavior of promising and elite
athletes.
Hoe ziet het sportgebeuren eruit binnen de
Vlaamse gevangenisinstellingen?
Sport and detention: a survey of the sports offer
in the Flemish prisons.
Veranderingen in voedingskwaliteit bij eerstejaars
studenten. IS er een invloed van geslacht en
verblijfplaats?
Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013: het
effect op de kwantiteit, aard en kwaliteit van het
Antwerpse sportaanbod.
Antwerp European Capital of Sports: the effect on
the quantity, the nature and the quality of the
Antwerp sports offer.
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CAS Jan
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TITEL
Carrièreontwikkeling van topcoaches in het
volleybal: een holistische benadering
Development of the career of international top
coaches in volleyball: a holistic approach
Evidence based evaluatie van een bestaande
observatietool voor mentale vaardigheden bij
tennissers.
Evidence based evaluation of an existing
observation tool for measuring mental skills of
tennis players.
Gezondheidseffecten van sport en fysieke
activiteit bij mannelijke gedetineerden in de
gevangenis van Oudenaarde.
Health benefits of sport and physical activity
among male inmates in the prison of Oudenaarde.
Een prospectief onderzoek naar de redenen
waarom beloftevolle atleten en topsporters de
combinatie topsport en hoger onderwijs (niet)
aangaan.
A prospective study on the reasons why promising
and elite athletes (do not) initiate the combination
of elite sport and higher education.
Invloed van topsportsucces en sporthelden op de
Vlaamse clubsportparticipatie van jongeren
Influence of elite sporting success and sporting
heroes on youth sportparticipation in Flemish
clubs
Effecten van high-impact stepaerobics vs lowimpact stepaerobics bij gezonde, jonge mensen
en het verschil tussen twee meettoestellen.
Effects of high-impact stepaerobics vs. low-impact
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stepaerobics in young, healthy people and the
difference between two methods.
Het effect van trainen met vaste toestellen versus
losse gewichten of een combinatie van beide op
krachtprestatie (M. quadriceps femoris) en balans
bij beginnende beoefenaars.
The effect of resistance training using machines
versus free weights or a combination of both on
progression in strength (M. quadriceps femoris)
and balance in novice practitioners.
Het effect van sportprestaties op het nationale
trotsgevoel van Belgen: een case study bij
Franstalige studenten
The effect of sport performance on national pride
among the Belgian population: a case study with
French-speaking students
Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces
en nationale trots bij studenten lichamelijke
opvoeding en kinesitherapie.
Research into the relationship between elite sport
success and national pride in physical education
and physiotherapy students
Wat is de impact van sport-gebaseerde
programma’s op sociaal kwetsbare jongeren in
super-diverse grootsteden?
The impact of sport on young, socially vulnerable
children in super divers urban cities
Een prospectief onderzoek naar de redenen
waarom beloftevolle atleten en topsporters de
combinatie topsport en hoger onderwijs (niet)
aangaan.
A prospective study on the reasons why promising
and elite athletes (do not) initiate the combination
of elite sport and higher education.
Motivatie en doelstellingen bij beginnende
fitnessbeoefenaars. Zijn fitnessprogramma’s
opgesteld in functie van specifieke doelen?
Motivation and goals in novice fitness
practitioners. Are fitness programs composed in
line with specific fitness goals?
The effects of a caffeine-maltodextrine mouth
rinse on mental fatigue
Invloed van topsportsucces en sporthelden op de
Vlaamse clubsportparticipatie van jongeren
Influence of elite sporting success and sporting
heroes on youth sportparticipation in Flemish
clubs
Het effect van sportprestaties op het nationale
trotsgevoel van Belgen.
The effect of sport performance on national pride
among the Belgian population.
The effect of mental fatigue in exercise
performance in a two-bout exercise protocol
Zijn (talige)-bewegingstussendoortjes werkbaar in
taallessen in de eerste graad secundair onderwijs?
Are movement-breaks workable in language
classes in the first grade of secondary education?
Evolutie van kracht in Vlaamse volwassenen
volgens hun fysiek activiteitsniveau: een 10-jarig
longitudinaal onderzoek
Evolution of strength in Flemish adults according
to their physical activity level: A 10-year follow-up
study
Fysieke activiteit, nutritionele inname en slaap
tijdens de opleiding “Physical Training Instructor”
van het Belgische leger: een cross-sectionele
studie
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Physical activity, nutritional intake and sleep
during the course “Physical training Instructor” of
the Belgian army: a cross sectional study
Het meten van mentale vaardigheden voor
topsporters: vergelijking van onderzoek en
praktijk.
The measurement of mental skills of elite athletes:
comparison between theory and practice.
Een kwantitatieve studie over de “duale carrière”competenties van topsportstudenten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A quantitative study on the dual career
competences of elite student-athletes in the
brussels-Capital Region.
Sports based programs for youth development.
What mechanisms and processes lead to personal
development in urban youth?
Het effect van trainen met vaste toestellen versus
losse gewichten of een combinatie van beide op
krachtprestatie (M. quadriceps femoris) en balans
bij beginnende beoefenaars.
The effect of resistance training using machines
versus free weights or a combination of both on
progression in strength (M. quadriceps femoris)
and balance in novice practitioners.

P. Wylleman

P. Wylleman

M. Theeboom
D. Aerenhouts
E. D’Hondt

Stabiliteit van musculaire fitheid bij Vlaamse
volwassenen met verschillende fysieke
activiteitsniveaus over een periode van 10 jaar.
Stability of Muscular Fitness in Flemish Adults
with different physical activity levels over a period
of 10 years.

P. Clarys

TITEL
Caffeïne-maltodextrine monspoeling compenseert
mentale vermoeidheid
A caffeïne-maltodextrice mouth rinse counters
mental fatigue

PROMOTOR
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