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Dataverzameling maakt dat keuzes in sportwereld meer op feiten 
worden gebaseerd 
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Het was wereldnieuws in 2013. Na een wedstrijd van PSG bleek plotseling dat Zlatan 

Ibrahimovic een ‘beha’ droeg. De reden? Dataverzameling! En het verzamelen van 

informatie diende niet alleen om de prestaties te monitoren, maar ook om deze te 

verbeteren. De voetbalwereld, vol emoties, meningen en onderbuikgevoel, had er een 

nieuw aspect bij gekregen: feitelijke data. 

Prachtig natuurlijk. Maar wat kunnen trainers en coaches met die data? 
En wanneer wordt deze manier van werken bruikbaar en bereikbaar 
voor amateurclubs? 
Inmiddels is er, op het terrein van ‘beweegintensiteit’, veel gebeurd. 
De technieken zijn inmiddels gemeengoed geworden in de topsport. 
Meest gebruikt zijn kostbare systemen voor de elite, zoals Catapult en 
STATSports. Dat laatste product haalde deze maand nog 1 miljard euro 
aan investeringen op, genoeg potentie en ambities dus. En, de nieuwste 
systemen zijn inmiddels betaalbaar geworden, waardoor ook de breed-
tesport met het fenomeen dataverzameling kennis zal maken.
Met alle verzamelde data worden vooral conclusies getrokken op basis 
van positiegegevens en de gemeten versnellingen. Daarmee kunnen 
heatmaps worden gegenereerd die aangeven waar een speler zich 
wanneer op het veld bevindt. Waardevol voor tactische spelanalyses. 
Het meten van de afgelegde afstand en daarvan afgeleide belas-
tingintensiteit per speler geeft bovendien steeds meer aanleiding en 
onderbouwing voor verschillende, individuele trainingsschema’s, die 
nauw samenhangen met de fitheid van de spelers.

De nauwkeurigheid van de systemen is wisselend, afhankelijk van de 
gekozen meettechniek. Bakens langs het veld of gps via satellieten, 
gecombineerd met slimme berekeningen, hebben ervoor gezorgd dat 
de nauwkeurigheid steeds verder is vergroot. Zoals dat ook spoedig 
verbeterde na de lancering van de eerste TomTom-wegwijssystemen.
De bruikbaarheid van de systemen is inmiddels al bewezen, terwijl de 
nauwkeurigheid maar blijft stijgen. Met name door snelgroeiende datas-
ets én een groeiende adoptie door spelers en clubs. De data worden 
al met al ook steeds beter gestaafd met subjectieve bevindingen, zoals 
hoe de training is ervaren of welke blessures er opspelen. Zo blijkt de 
apparatuur inzetbaar om een beter beeld te krijgen welke spelers meer 
risico lopen op een blessure. Een exacte voorspelling maken, zoals 
soms wel beweerd wordt, is echter een brug te ver. Uiteraard spelen 
bij blessuregevoeligheid veel meer aspecten een rol: slaapkwaliteit, het 
door de spelers ervaren herstel, de training naast het veld en voeding. 
Maar, het meten van beweegintensiteit is – zo is wel duidelijk gewor-
den – een betere maat dan het meten van spierkracht.

Breedtesport zal ook met het 
fenomeen dataverzameling 
kennis gaan maken
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Dat Zlatan Ibrahimovic 

tijdens een wedstrijd 

een ‘beha’ droeg om 

data te verzamelen 

was in 2013 wereld-

nieuws. 
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Het voordeel van de applicaties is dat de gegevens realtime of soms 
direct na de wedstrijd beschikbaar zijn. Meerdere studies geven aan 
dat de gegevens vooral na de wedstrijd dienen te worden gebruikt voor 
prestatieverbetering en realtime data weinig meerwaarde hebben. Het 
is beter je ‘live’ vooral op de wedstrijd te focussen. Dat komt mede 
doordat de data van, bijvoorbeeld, de totaal afgelegde afstand veel 
nauwkeuriger zijn dan die van korte stukjes tijdens het spel. Deze zijn 
doorgaans nog niet door de slimme algoritmes verwerkt.

Teamstatistieken
Coaches blijken vooral behoefte te hebben aan teamstatistieken van het 
eigen team. Ondertussen willen ze graag inzicht krijgen in speeltech-
nieken van andere teams uit de competitie, vooral in relatie tot fitheid 
van die spelers. Dat is vanzelfsprekend ook heel interessant, maar lang 
niet altijd worden deze data beschikbaar gesteld. De spelers willen zelf 
allereerst hun eigen prestatiegegevens kunnen inzien en zijn geïnteres-
seerd in welke rol zij hebben binnen het team.
Ook wordt in korte tijd de fanbeleving anders als we bijvoorbeeld de 
hartslag van Jonas (Benfica) op een groot scherm in het stadion kunnen 
zien wanneer hij voor een penalty aantreedt… Een conversie van 
96,42 procent tot op heden doet bij de keeper wellicht ook de hartslag 
stijgen. Een nieuwe beleving voor de toeschouwers en tv-kijkers die dat 
tot nu toe van de gezichten van de spelers moesten aflezen…

Dat er nu meer kan worden waargenomen dan door alleen het menselijk 
oog, blijkt vanzelfsprekend ook uit artikelen in meerdere wetenschappe-
lijke tijdschriften. Zo worden de versnellingsdata gezien als een nieuwe 
indirecte maat voor intensiteit van de inspanning, waar tot op heden 
vooral op hartslag werd gefocust. Afgeleiden van het aantal accele-
raties én deceleraties en verplaatsingen op het veld blijken nu al even 
bruikbaar als hartslagzones om inspanning weer te geven.

Trainingsintensiteit
Ook de discussie rondom trainingsintensiteit tussen inspanningsfysio-
loog Raymond Verheijen en voetbaltrainer Gertjan Verbeek kan hiermee 
mogelijk worden beslecht. Meten is immers weten, en een meer indivi-
duele aanpak lijkt wenselijk, ook bij een teamsport. In het KNVB-rapport 
Winnaars van Morgen staat: “Bevorder dat spelers, door een meer indi-

Dankzij data kan beter aan 
langetermijndoelstellingen worden 
gewerkt
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De fanbeleving gaat omhoog als we bijvoorbeeld de hartslag van Jonas (Benfica) op een groot scherm in het stadion kunnen zien wanneer hij voor een penalty aantreedt.
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viduele benadering, op een hoger niveau en met een hogere intensiteit 
kunnen spelen/trainen zonder geblesseerd te raken.”
Het is van belang te focussen op het opstellen van parameters per 
leeftijdscategorie die gebruikt kunnen worden bij de team- en talen-
tontwikkeling, op zowel club- als nationaal niveau. Meettechniek biedt 
hiervoor de uitkomst, maar deze moet dan wel bereikbaar worden voor 
de hele competitie.
De KNVB onderschrijft de noodzaak van een balans tussen trainings-
intensiteit en inspanningen op wedstrijdniveau en rapporteerde over 
een te lage inspanning op trainingen, waardoor prestaties tijdens 
de wedstrijd ondermaats bleken. Daarvoor kan met sensordata een 
‘training-match ratio’ worden berekend die de verhouding tussen de 
speelmomenten in beeld brengt en kunnen zinvolle aanbevelingen op 
de nodige intensiteit worden gedaan, daarbij – zo mogelijk – rekening 
houdend met activiteiten naast het veld. Speciale aandacht is hiervoor 
nodig tijdens de intensieve voorbereidingsperiodes in de zomer of 
winter.
Overigens kan een dergelijk systeem ook worden ingezet om realtime 
feedbacksignalen rond te sturen binnen het hele team. Met een trilsig-
naal zou, alsof het een groep korpsmariniers met oortjes is, iedereen op 
de hoogte kunnen worden gebracht van een te kiezen speelstijl.

Archiveren
Deze data kunnen vanzelfsprekend langdurig worden gemeten, wat 
het mogelijk maakt om trends op te slaan en te analyseren. Hiermee 
kan aan langetermijndoelstellingen worden gewerkt. Opvallend is dat 
momenteel slechts een minimaal aantal clubs dergelijke inzichten heeft, 
laat staan archiveert. Vaak vertrekken deze inzichten ook weer met de 
coach. Systemen, van de speler of club, zorgen ervoor dat de informa-
tie intellectueel eigendom wordt van de organisatie.
Wanneer dit vervolg op het Moneyball-principe bereikbaar wordt voor 
amateurclubs is afhankelijk van meerdere factoren. Kosten zijn al enorm 
gedaald door snelle recente technische ontwikkelingen, maar systemen 
zijn momenteel toch snel minimaal 150 euro, wat de gemiddelde ama-
teurspeler niet zal willen besteden. Vanaf deze zomer echter zal Skillvol 
met een nieuwe, voor iedereen bereikbare meettechniek - voor rond de 
30 euro – op de markt komen.
De meettechniek bepaalt momenteel voor een belangrijk deel de prijs, 
en ook de verwerking van al die informatie in de data kost geld. Echter, 
nieuwe verdienmodellen horende bij de systemen kunnen juist bijdragen 
aan de inkomsten van de clubs.
Ook moet beleid binnen de clubs worden bepaald, waarbij de gekozen 
systemen moeten aansluiten bij de doelgroep. Niet de gehele begroting 
kan naar het topteam gaan, ook een lager jeugdteam kan baat hebben 
bij nieuwe inzichten. 

Begrijpelijk
Sensordata moeten overigens begrijpelijk worden weergegeven én 
direct waardevolle inzichten kunnen geven aan coach en spelers. Naast 
de systemen zelf kan in de meeste situaties immers niet ook nog een 
embedded scientist worden bekostigd. Er zijn eindeloos veel mogelijk-
heden met de huidige techniek, maar het is voor een ieder van belang 
te beginnen met de basis. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden 
voordat de systemen worden geaccepteerd en hun meerwaarde in 
brede zin gaan bewijzen. 
Er komt trouwens een extra spelelement in de sport door dergelijke 
systemen en applicaties. Zo kun je de data gebruiken om meer gericht 
te trainen, maar ook om onderling lol te hebben en competities op te 
zetten. Een studentenelftal zou, als extra motivatie om meer te bewegen 
in het veld, af kunnen spreken dat de – na meting gebleken – traagste 
speler die middag alle biertjes haalt.
Afsluitend kan worden gezegd dat de meerwaarde van de data zit in 
nieuwe inzichten die binnen de massa worden verzameld, maar dat ze 
pas relevant worden wanneer individuele spelers profiteren. Daarnaast 
worden de data waardevol voor anderen, zoals de medische staf, als zij 
daadwerkelijk nieuwe inzichten krijgen. Onderbuikgevoel kan zo worden 
aangevuld met objectieve informatie, leidend tot een gericht onder-
bouwde discussie, effectievere selectiemethodes en betere scouting.

Fysiotherapeut Maarten Gijssel is eigenaar van Kinetic Analysis.

Een sensor helpt beter beeld 
te krijgen welke spelers meer 
risico lopen op een blessure
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