Sportwetenschap

Voor optimale wedstrijdprestaties in het voetbal is een juiste
2
verhouding tussen belasting en herstel noodzakelijk. Het
monitoren van trainingen en het systematisch analyseren van
wedstrijden kan helpen bij het optimaliseren van prestaties
en het voorkomen van onder- en overbelasting.

Wedstrijdanalyse in het voetbal
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Het eerste deel van dit tweeluik, dat

Time-motion analyse

verscheen in Sportgericht 5/2014, was

Een veelgebruikte methode is time-

gewijd aan trainingsmonitoring. In dit

motion analyse, oftewel analyse van

tweede deel worden mogelijkheden

bewegingen van spelers in de tijd.

voor wedstrijdanalyse besproken, die

Deze methode is bedoeld om het

door de trainer/coach en zijn staf ge-

aantal, de duur en de intensiteit van

bruikt kunnen worden.

bewegingsactiviteiten – en daarmee
de fysieke belasting van spelers – te

Prestatieanalyse

bepalen tijdens wedstrijden. Daarbij

Prestatieanalyse is het objectief

worden de bewegingen van spelers

vastleggen en beoordelen van acties
van spelers tijdens wedstrijden.4,6

ingedeeld in categorieën, zoals staan,

Het belangrijkste doel is om uit die

formatie is dan bijvoorbeeld ‘10 sprints

verzamelde gegevens informatie te

in de eerste helft van de linker aanval-

halen over individuele spelers, groe-

ler’ of ‘25% van de tijd heeft een mid-

pen spelers of het hele team, die voor

denvelder gewandeld’. Door technolo-

de trainer/coach belangrijk is. Die

gische innovaties is er inmiddels ook

informatie kan verschillend van aard

informatie beschikbaar over afgelegde

zijn, bijvoorbeeld technisch, fysiek of

afstand, loopsnelheden en versnellin-

tactisch.

gen en vertragingen (richtingsverande-

Tot op heden is de meeste aandacht

ringen).10

uitgegaan naar technische en fysieke

Op basis van deze gegevens over de

aspecten, omdat video lange tijd de

afgelopen jaren is inmiddels duide-

enige bron was om informatie uit

lijk dat er grote verschillen zijn tus-

te halen. Inmiddels zijn er verschil-

sen competitieniveaus in binnen- en

lende technologieën ontwikkeld om

buitenland.3 Zo leggen spelers van

gedetailleerdere fysieke en technische

Europees topniveau in totaal niet per

analyses te kunnen maken. Ook is

sé meer meters af, maar wordt wel

inmiddels technologie inzetbaar om

méér van diezelfde afstand op hoge

tactiek te kunnen meten. Voorbeelden

snelheid afgelegd; hun acties zijn dus

daarvan zijn GPS- en elektronische

intensiever. Datzelfde geldt wanneer

trackingsystemen, waarmee soms 50x

je de Eredivisie vergelijkt met ama-

per seconde de positie van alle spelers

teurcompetities. Bovendien is inmid-

op het veld tegelijkertijd bepaald kan

dels duidelijk dat er grote verschillen
zijn tussen posities in een team.1,5 De

worden.3

wandelen, rennen en sprinten. De in-
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Figuur 1. Totaal afgelegde afstand in meters (y-as
links, grijze staven) en % afgelegde afstand op
hoge snelheid (y-as rechts, zwarte lijn) van de
spelers van één team in een eredivisiewedstrijd.
Grote individuele verschillen zijn zichtbaar.

van voetbal.6 Veel kilometers afleggen

haal. Dat geldt ook voor de speltechnigehouden (zoals het aantal omschakel-

sche kant. Als alle passes van een speler

momenten) of kan voor iedere speler
elk balcontact benoemd worden (zoals
een pass voorwaarts van de rechter
middenvelder op de helft van de te-

fysieke belasting van een spits, een

genstander in de 89e minuut).

middenvelder en een centrale verde-

Deze laatste en meest gedetailleerde

diger verschilt enorm (zie figuur 1) en

manier van werken geeft de mogelijk-

varieert bovendien van wedstrijd tot

heid om direct te analyseren wat er in

wedstrijd.7 Deze en andere bevindin-

een wedstrijd gebeurd is, maar geeft

gen zijn goed gedocumenteerd en plei-

tegelijkertijd de mogelijkheid om rap-

ten zéér sterk voor verdere individua-

portages te maken over kenmerken en

lisering van de training.

ontwikkeling van spelers en teams. Een

Een belangrijke kanttekening is, dat

voorbeeld daarvan is te zien in figuur 2.

de fysieke prestatie in wedstrijden erg

Ook voor deze analysemethode geldt,

beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de

dat er grote verschillen zijn tussen suc-

gekozen wedstrijdstrategie, de tegen-

cesvolle en minder succesvolle spelers,

stander en de stand.9 Dit bemoeilijkt

maar ook tussen succesvolle en minder

het ‘lezen’ van de informatie.

succesvolle teams of zelfs tussen thuis
en uit spelende teams.8,9

Figuur 2. Betrokkenheid van een speler in het
spel tijdens een wedstrijd (per kwartier). De
zwarte vierkanten geven het totale aantal acties
en de grijze cirkels het aantal succesvolle acties
in dat kwartier aan (beeld uit rapportage van
ORTEC Sports).

Een tweede veel gebruikte methode

Beperking

zijn aangekomen is dat mooi, maar is

is de notatieanalyse, het traditionele

Time-motion analyses en notatie-me-

het wel belangrijk om te weten of het

turven.8 Bij deze methode worden

thoden zijn dus zeer geschikt om een

wellicht allemaal breedtepasses in de

voornamelijk de acties aan de bal van

overzicht te krijgen van de fysieke en

voeten van een medespeler waren, ter-

alle spelers handmatig of digitaal bij-

speltechnische wedstrijdprestatie van

wijl de speler een andere opdracht had.

gehouden. Er kan worden vastgelegd:

spelers of teams. Een grote beperking

Het is voor iedereen duidelijk dat fy-

– ‘Wie’ een actie uitvoert;

van deze methoden is echter, dat er

sieke, technische en tactische aspecten

– ‘Wat’ de actie inhield;

geen rekening wordt gehouden met

enorm met elkaar samenhangen. Dus

Notatieanalyse

– ‘Waar’ (op het veld) de actie plaatsvond;
– ‘Wanneer’ (op welk moment in de
wedstrijd) de actie plaatsvond;
– ‘Hoe’ de actie (succesvol of niet)
werd uitgevoerd.
Het bijhouden kan verschillen in
detailniveau, afhankelijk van de
vaardigheden van de analist, de
relevatie van de informatie voor de
desbetreffende coach of de beschikbaarheid van middelen. Zo kunnen
bijvoorbeeld teamfuncties worden bij-
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Figuur 3. Weergave van
de oppervlakte van
twee teams (in licht- en
donkergrijs, ontleend aan
Inmotio software) op
hetzelfde moment. Het
‘lichte’ team is in balbezit
(omcirkelde speler, links
onder de middencirkel)
en maakt de ruimte
groot.

Advies voor trainers
Amateurs

• Incidenteel videobeelden (tijdens voorbereidingsperiode, tweemaal per s eizoen).
• Kwalitatieve beoordeling door de trainer/coach.
Topamateurs

• V ideobeelden van thuiswedstrijden, met op vaste momenten (tijdens de

voorbereidingsperiode of aan het einde van een periodiseringscyclus) een rapportage van
acties aan de bal (speltechnisch).

Profs

• V ideobeelden van iedere wedstrijd, inclusief beoordelingen van acties aan de bal
(speltechnisch).

• Tracking in wedstrijden voor fysieke en tactische informatie.
waar het steeds om gaat is het samen-

zonder bal weerspiegelt de tactische

spel tussen teamgenoten, in relatie tot

beslissing van een speler in een speci-

de tegenstander, rekening houdend

fieke situatie. De snelheid en versnel-

met het doel dat de trainer voor ogen

ling waarmee dat gebeurt zegt iets

had. Daaruit blijkt eigenlijk dat er een

over de fysieke belasting die dat met

ultieme analysetechniek zou moeten

zich meebrengt. De beoordeling van

zijn die recht doet aan iedere unieke

de actie aan de bal is dan het speltech-

situatie en aan de teamfuncties aanval-

nische aspect. Met andere woorden, de

len, verdedigen en omschakelen. Voor

veranderende posities zijn de afspiege-

dergelijke allesomvattende informatie

ling van de interactie van spelers met

zijn juist de analysetechnieken en we-

alles wat er tijdens de wedstrijd om

tenschappelijke informatie erg beperkt.

hen heen gebeurt. De ontwikkeling

Een team, en ook een teamprestatie,

om dit beter te kunnen analyseren is

zijn dus méér dan de optelsom van alle

op dit moment in volle gang en wordt

individuele prestaties. Positiedata is

in Europa – en in Nederland in het

momenteel de bron van informatie die

bijzonder – al ingezet.

dit het dichtst benadert.

Conclusie en advies
Tactiekanalyse

Analyse van wedstrijdprestaties in

De technologische ontwikkelingen

het voetbal is zeer complex vanwege

zorgen er voor dat er steeds meer en

de aard van de sport, waarin fysieke,

betere zogeheten trackingsystemen

technische en tactische prestaties nauw

beschikbaar komen. Dat wil zeggen

met elkaar samenhangen en elkaar ook

dat van iedere speler iedere beweging

beïnvloeden. Op dit moment kan op

gevolgd wordt. Zo wordt duidelijk

een goede en bruikbare manier infor-

hoe spelers handelen in tijd en ruimte.

matie worden verzameld over de fy-

Uit de opeenvolgende posities van

sieke en speltechnische wedstrijdpres-

spelers op het veld is af te leiden welke

tatie. Inmiddels wordt zwaar ingezet

afstand iemand aflegt en met welke

op het beschikbaar krijgen van infor-

snelheid dat gebeurt. Maar ook de

matie waarin fysieke, speltechnische

interacties tussen teamgenoten en te-

en tactische analyses samenkomen.

genstanders worden inzichtelijk, door
bijvoorbeeld analyse te maken van
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