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ABSTRACT 
Zoals in vele sporten, bestaat er tegenwoordig een trend om te kwantificeren in het 

voetbal. Dit betreft niet enkel balbezit of aantal schoten, maar ook zaken als 

trainingsbelasting en tactisch gedrag. Recent onderzoek toont aan dat de subjectieve 

trainingsbelasting binnen voetbal relatief goed voorspeld kan worden door middel 

van allerhande metingen op en rond het veld. 

Tactisch gedrag vormt een betrekkelijk nieuw onderzoeksdomein, gebaseerd op 

patronen in ruimte en tijd op het veld. De genoemde onderzoeken tonen het nut van 

kwantificatie in voetbal. 

Wanneer men in de praktijk zaken wil kwantificeren is het belangrijk om, naast het 

beoordelen van validiteit en betrouwbaarheid, ook een goed gegronde reden achter 

de metingen te formuleren. 
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Inleiding 
We schrijven 7 november 2012, de wedstrijd tussen 

Celtic FC en FC Barcelona in de Champions League… 

Celtic leidt halverwege de tweede helft met 1-0, volledig 

tegen de verhouding in. Of het nu de vuisten van 

doelman Fraser Forster zijn, de lat of de benen van de 

spelers van Celtic, er zit altijd wel iets tussen om een 

doelpunt van Barcelona te voorkomen. De tijd begint te 

dringen voor Barcelona en na zoveelste schot op doel te 

hebben gepakt, ziet Celtic keeper Forster de jonge Watt 

vrij staan. Barcelona middenvelder Xavi Hernandez mist 

de bal waardoor Watt alleen voor de keeper komt te 

staan. Koelbloedig plaatst hij de bal in de lange hoek, 2-

0. Dat Lionel Messi er nog 2-1 van maakt mag de pret 

niet drukken, Celtic wint die avond tegen het grote 

Barcelona. Naast een onvergetelijke avond voor Celtic 

en spits Tony Watt, zorgt deze wedstrijd voor een 

opvallend lijstje statistieken (figuur 1) 1. Als de uitslag 

van deze wedstrijd zou moeten worden voorspeld op 

basis van de statistieken, dan zou een monsterzege voor 

FC Barcelona niet gek zijn geweest. Echter, wedstrijden 

worden uiteraard niet beslist op basis van statistieken, 

maar op basis van doelpunten. Gelukkig maar, althans, 

voor Celtic die avond. 

 

 

  Figuur 1: Statistieken uit het Champions League duel 
Celtic – Barcelona (2-1) (07/11/2012) 

 

 

 

 

Een dergelijk extreem voorbeeld kan een reden zijn om 

het gebruik en belang van cijfers en statistieken in de 

sport te verwerpen. In de praktijk is er momenteel 

desalniettemin een trend gaande van het verzamelen 

van grote hoeveelheden cijfers en statistieken. De cijfers 

die worden verzameld, hebben niet enkel betrekking op 

het aantal schoten of het percentage balbezit. Cijfers 

kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een 

inschatting te maken van de trainingsbelasting, of om 

tactisch gedrag te ontleden.  In dit artikel zullen de twee 

bovenstaande toepassingen van kwantificatie in de 

sport verder worden besproken. Beide onderwerpen 

zijn momenteel vrij actueel binnen het 

sportwetenschappelijk onderzoek. De besproken 

onderwerpen tonen aan dat cijfers ook op een 

constructieve wijze kunnen worden gebruikt in voetbal 

en in andere sporten.  

   

Deel 1: Trainingsbelasting 
Training in voetbal bestaat uit systematisch uitgevoerde 

oefeningen, met als doel de vaardigheden en fysieke 

capaciteiten te verbeteren. De adaptaties door deze 

trainingsstimuli vinden plaats op anatomisch, 

fysiologisch,  biomechanisch en functioneel niveau 2. De 

inhoud van de training wordt doorgaans 

voorgeschreven door de trainersstaf en kan worden 

gedefinieerd als de ‘externe trainingsbelasting’. Deze 

externe trainingsbelasting omvat alle acties die worden 

uitgevoerd door de speler tijdens de training. Denk hier 

bijvoorbeeld aan de totaal gelopen afstand of het aantal 

sprints. 

Het maken van al deze acties lokt een interne 

fysiologische en psychologische belasting uit bij de 

sporters. Deze belasting wordt de ‘interne 

trainingsbelasting’ genoemd. De interne belasting hangt 

echter niet enkel af van de externe trainingsbelasting, 

maar ook van de individuele karakteristieken van de 

sporters (figuur 2) 3.  

FC BARCELONA CELTIC FC 

DOELPUNTEN 1 2 

BALBEZIT 16,4 83,6 

955 AANTAL PASSEN 166 
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Kwantificeren van trainingsbelasting 
De reden dat trainingsbelasting in sport wordt 

gekwantificeerd, is om een meer gedetailleerd beeld te 

krijgen van een bepaalde inspanning. Zeker in topsport 

dient de trainingsbelasting nauwkeurig te worden 

afgemeten. Cijfers maken het mogelijk om op een meer 

objectieve manier trainingsbelasting bij te houden en 

voor te schrijven.  

 Factoren die betrekking hebben op de externe 

trainingsbelasting zoals afstand en acceleraties worden 

respectievelijk in (kilo)meter en aantal uitgedrukt. Het is 

ook mogelijk om de interne trainingsbelasting te 

kwantificeren door de intensiteit van de training te 

vermenigvuldigen met de trainingsduur 4. De duur van 

de training is te kwantificeren door middel van tijd, door 

het uit te drukken in minuten of seconden. Het 

uitdrukken van de intensiteit is minder eenduidig, maar 

deze wordt doorgaans gekwantificeerd aan de hand van 

hartslag of de Rate of Perceived Exertion 3. De hartslag 

wordt dikwijls geregistreerd tijdens activiteiten, maar 

zou de intensiteit onderschatten tijdens intermittente 

activiteiten 5,6. Bovendien vergt het opvolgen en 

interpreteren van hartslaggegevens enige technische en 

fysiologische kennis om bruikbare analyses te kunnen 

doen 7. Het alternatief is de Rate of Perceived Exertion 

(RPE), die de fysiologische en psychologische 

trainingsstress representeert 8.  

 

 

 

De RPE meet de ervaren trainingsbelasting, variërend 

van rust tot een maximale inspanning (figuur 3). 

Wanneer de RPE wordt genomen van een complete 

training, dan wordt deze de session Rate of Perceived 

Exertion (sRPE) genoemd. Deze wordt beschouwd als 

een valide indicator van intensiteit in voetbal 8–11. De 

sRPE wordt na een training opgevraagd bij de spelers, 

die hun ervaren trainingsbelasting uitdrukken in een 

cijfer op basis van een schaal zoals weergeven in figuur 

3. 

0 – 10 Rating of Perceived Exertion Schaal 

0 Rust 

1 Zeer makkelijk 

2 Makkelijk 

3 Gemiddeld 

4 Een beetje zwaar 

5 Zwaar 

6  

7 Zeer zwaar 

8  

9 Zeer zeer zwaar 

10 Maximale inspanning 

TRAININGSPROCES 
EXTERNE  

TRAININGSBELASTING 

Kwaliteit & kwantiteit Organisatie 

INDIVIDUELE  
KARAKTERISTIEKEN 

INTERNE  
TRAININGSBELASTING 

UITKOMST VAN DE TRAINING 

Figuur 3: De RPE-schaal (vertaald en aangepast) 4. 
Hoewel de schaal kan verschillen (scores van 0-10, 

6-20, 0-100), blijft het principe hetzelfde. 

Figuur 2: Model van het trainingsproces (vertaald uit Impellizzeri et al., 2005) 
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De session Rate of Perceived Exertion  
Verschillende factoren van externe trainingsbelasting 

zijn gerelateerd aan de interne trainingsbelasting. Zo zijn 

afstand aan hoge snelheid, impacten en acceleraties 

significant gecorreleerd met de sRPE. Verder is bekend 

dat sporters met een goede uithouding een zwaardere 

trainingsstimulus nodig hebben dan sporters met een 

minder goede uithouding, om gelijkaardige adaptaties 

te bekomen 12. Doordat in teamsporten vaak getraind 

wordt in teamverband, kan dit betekenen dat sporters 

binnen hetzelfde team niet de juiste trainingsstimulus 

krijgen 7. Coaches dienen dus rekening te houden met 

de individuele karakteristieken van de sporters tijdens 

het plannen van de externe trainingsbelasting, omwille 

van de variabiliteit in adaptaties ten gevolgde van een 

stimulus 13. Verder dient er enige mate van 

overeenkomst te zijn tussen de geplande sRPE van de 

trainer en de sRPE van de sporters na een training. 

In verschillende sporten wordt er echter een 

(aanzienlijk) verschil geobserveerd tussen de sRPE van 

de trainer en de sporters, waarbij coaches de neiging 

hebben om de sRPE van de sporters te onderschatten 14–

18. Algemeen gezien lijken coaches moeite te hebben om 

de trainingsbelasting juist in te schatten, en verhogen 

daarmee het risico op negatieve trainingseffecten 18 

zoals vermoeidheid, blessures en een vermindering in 

prestatie 3. 

Probleemstelling & methode 
Hoewel uit het trainingsproces (figuur 2 – model 

impellizzeri) is op te maken dat factoren van externe 

trainingsbelasting en individuele karakteristieken een 

impact hebben op de sRPE, is het nog niet duidelijk hoe 

groot deze impact is. Ook is niet duidelijk welke factoren 

nu de grootste impact hebben. Om dit verder uit te 

zoeken werd studie uitgevoerd om meer inzicht te 

krijgen in de beïnvloedende factoren van de sRPE. 

Verder is ook getracht  om de sRPE te voorspellen. 

Wanneer de sRPE accuraat kan worden voorspeld, 

kunnen deze voorspellingen mogelijk interessante 

toepassingen hebben in de teamsporten, met als doel 

om coaches te helpen met het juist afstemmen van de 

trainingsbelasting. In wat volgt wordt op een bondige 

manier de methodologie van het onderzoek besproken.  

 De studie werd uitgevoerd bij een voetballers van 

een club uit de Belgische Eerste Klasse, over een periode 

van anderhalf seizoen. Binnen 30 minuten na de training 

werd de sRPE opgevraagd. Andere gegevens die werden 

verzameld hadden betrekking op de drie verschillende 

categorieën, namelijk individuele karakteristieken, 

factoren van externe trainingsbelasting en tenslotte ook 

factoren van interne trainingsbelasting. Het kan 

tegenstrijdig lijken dat interne trainingsbelasting, naast 

de sRPE, werd gekwantificeerd met behulp van hartslag. 

Echter, hartslagdata worden dikwijls verzameld en 

kunnen vanwege hun linken met de sRPE beschouwd 

worden als een mogelijk belangrijke voorspeller. Onder 

factoren van externe trainingsbelasting werden 

variabelen zoals afstand, tijd, afstand in verschillende 

tijdszones en acceleraties meegenomen. Het onderzoek 

onderscheidt zich van voorgaand onderzoek 24 25 door 

een behoorlijk aantal individuele karakterstieken mee te 

nemen in de analyse. Zo zijn niet enkel factoren als 

leeftijd en fysieke prestaties (VO2max, sprintprestaties 

op 5 en 10 meter) meegenomen, maar bijvoorbeeld ook 

weersfactoren. Dit lijken niet direct de meest logische 

factoren, maar de sRPE omvat ook een psychologisch 

luik. Op deze manier kunnen weersomstandigheden als 

temperatuur of neerslag ook meespelen in de gegeven 

sRPE-score. Door een uitgebreid scala aan mogelijke 

voorspellende factoren mee te nemen in de analyse 

werd getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen 

van de voorspellers van de sRPE. Omwille van het grote 

aantal variabelen is er geopteerd om gebruik de maken 

van machine learning technieken. Deze methodes 

kunnen worden beschouwd als een vorm van artificiële 

intelligentie, aangezien er gebruik wordt gemaakt van 

‘lerende algoritmen’. Dit houdt in dat het systeem leert 

om bepaalde patronen te herkennen en deze te 

gebruiken voor de analyse. Het model dat wordt 

gegenereerd kon vervolgens gebruikt worden om de 

sRPE te voorspellen en de belangrijkste voorspellende 

factoren te identificeren. 
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Resultaten & implicaties  
Zoals valt te verwachten zijn factoren van externe 

trainingsbelasting (zoals de afgelegde afstand) de 

belangrijkste voorspellende factoren van de sRPE. Maar 

ook individuele karakteristieken blijken belangrijk te zijn 

voor de predicties, gezien het feit dat zo’n 30% van de 

predictie wordt bepaald door individuele 

karakteristieken. Eén van de sterktste voorspellende 

factor van de sRPE is de individuele afwijking ten 

opzichte van het groepsgemiddelde. Het feit dat 

sommige spelers systematisch een hogere of lagere 

sRPE-score geven dan hun teamgenoten blijkt een 

belangrijke factor te zijn voor het predictief model. Dit 

impliceert dat coaches voorzichtig moeten zijn met het 

interpreteren van de sRPE-scores, aangezien er tussen 

spelers verschillen blijken te zijn bij het interpreteren 

van de sRPE-schaal en het uitdrukken van hun ervaren 

belasting in een score. Het model voorspelt de sRPE 

bovendien vrij goed, zeker gezien het aantal factoren dat 

de sRPE kan beïnvloeden. In ruim 47 procent van de 

gevallen voorspelt het model de sRPE precies goed, in 

meer dan 91 procent van de gevallen zit de voorspelling 

één sRPE-punt boven of onder de geobserveerde sRPE-

waarde.  

 Op dit moment is het al mogelijk om een heel scala 

aan cijfers te verzamelen en te analyseren. Het 

voorspellen van onder andere trainingsbelasting lijkt 

een volgende stap te zijn, om te ondersteunen in het 

proces van ‘decision-making’ van de trainersstaf. 

Hypothetisch zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een 

inschatting te doen van bijvoorbeeld de afstand die 

tijdens een training zal worden gelopen, en daarmee 

voorafgaand aan de training een voorspelling te krijgen 

van de sRPE-score na te training. Op basis van deze 

voorspelling kan de coach vervolgens beslissen om zijn 

trainingsinhoud al dan niet aan te passen. Dit onderzoek 

toont aan dat door middel van een score op een simpele 

schaal meer inzicht verworven kan worden in het 

trainingsproces.   

 

 

 

Deel 2: Tactisch gedrag in voetbal 
Het tweede deel van dit artikel focust zich op tactisch 

gedrag in voetbal. Tactisch gedrag heeft doorheen de 

jaren minder aandacht gehad in wetenschappelijk 

onderzoek dan andere prestatiebepalende factoren in 

voetbal, zoals het technische, fysieke of mentale aspect 
19. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de complexiteit 

en onvoorspelbaarheid van de sport 20. Tactisch gedrag 

kan worden gedefinieerd als de resultante van alle 

individuele en collectieve acties van de sporter in functie 

van het bereiken van de doelen van het spel 21. 

Kwalitatieve observaties zijn de traditionele manier om 

tactisch gedrag in kaart te brengen, hoewel deze manier 

minder objectief en systematisch is dan kwantitatieve 

observaties 20. Meer recente ontwikkelingen in de 

computerwetenschappen 22 laten toe om tactisch 

gedrag verder in kaart te brengen met behulp van 

positionele data en daarmee de complexiteit van de 

sport verder bloot te leggen 23. Positionele data omvat 

informatie over zowel ruimte als tijd, ofwel spatio-

temporele informatie. Het veld kan gezien worden als 

een assenstelsel, waarbij de zijlijn als de x-as is, en de 

achterlijn als de y-as. De positie van elke speler kan 

vervolgens worden uitgedrukt als x- en y-coördinaten, 

die veranderen doorheen de tijd doordat de spelers over 

het veld bewegen 24. Een bekende toepassing hiervan is 

bijvoorbeeld de heat map (figuur 4) 25. 

 

 
 

Met behulp van deze spatio-temporele informatie 

kunnen interacties tussen spelers en de bal worden 

blootgelegd aan de hand van de configuratie op het veld. 

Op deze manier kan bijvoorbeeld de formatie op het 

veld objectief worden bepaald 26.  

Figuur 4: Heatmap van Kevin de Bruyne, in de 
wedstrijd Chelsea – Manchester City (0 – 1) op 

30 september 2017 
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Variabelen die tactisch gedrag beschrijven 
De literatuur beschrijft verschillende variabelen met 

betrekking tot tactisch gedrag in voetbal. Een eerste 

variabele is de oppervlakte die alle veldspelers samen 

vormen op het veld. Gebleken is dat de 

teamoppervlakte groter is in situaties wanneer een 

team in de aanval is, terwijl deze kleiner is tijdens het 

verdedigen 27. Naast de teamoppervlakte kan de 

spreiding tussen spelers nog worden bepaald. De 

spreiding blijkt groot te zijn wanneer het team in de 

aanval is, en klein wanneer het team verdedigt 27. Een 

andere variabele gelinkt aan tactisch gedrag is het 

‘zwaartepunt’. Op teamniveau kan het centrale 

zwaartepunt gezien worden als het punt dat gemiddeld 

gezien het centrum is van de positie van alle veldspelers, 

dat wordt bekomen door het gemiddelde te nemen van  

x- en y-coördinaten van iedere veldspeler 28. Dit centrale 

zwaartepunt maakt dynamische golfbewegingen in de 

lengte en breedte gedurende het spel, door de 

afwisseling tussen aanval en verdediging 29. In 11-tegen-

11 situaties werd een sterke koppeling in de beweging 

van de centrale zwaartepunten van de twee spelende 

teams geobserveerd 28. Hoewel er gesuggereerd werd 

dat een breuk in deze koppeling, bijvoorbeeld door een 

plotse tegenaanval, een voorspeller zou kunnen zijn van 

belangrijke wedstrijdmomenten (doelpunten of 

doelkansen) 20 werd dit niet teruggevonden 30. Het 

positie-specifieke zwaartepunt is een alternatief, omdat 

deze een betere marker zou zijn voor de individuele 

acties van spelers 31. Dit kwam ook naar voren wanneer 

gekeken werd naar variabiliteit van het zwaartepunt 

voor belangrijke wedstrijdmomenten. De variabiliteit in 

afstand tussen de verschillende positie-specifieke 

zwaartepunten was in 8 op 9 situaties hoger in de 30 

seconden voor belangrijke wedstrijdmomenten 20. 

Voorts werd duidelijk dat aanvallers minder goed te 

voorspellen zijn in hun beweging, wat niet verbazend is, 

gezien hun rol in het spel. Centrale verdedigers zijn dan 

weer de meest voorspelbare veldspelers 20.  

 Het onderzoek naar tactisch gedrag in voetbal is 

momenteel volop in ontwikkelingen. Huidig onderzoek 

beschrijft eerder nog wat coaches intuïtief al aanvoelen, 

zoals een groter teamoppervlak in de aanval (wanneer 

het team ‘breed’ of ‘groot’ moet spelen) en grotere 

onvoorspelbaarheid in de bewegingen van aanvallers. 

Desondanks is het een interessante ontwikkeling. Het 

gebruik van positionele data legt de dynamiek van het 

spel verder bloot. Deze dynamiek kan niet worden 

beschreven met andere veelgebruikte statistieken zoals 

het aantal passes en schoten 22, waardoor onderzoek 

naar tactisch gedrag een welkome aanvulling kan zijn. 

Verder onderzoek naar tactisch gedrag in voetbal, 

gekoppeld aan ontwikkelingen in de 

computerwetenschappen, helpt de complexiteit van de 

sport verder te bloot te leggen.  

 

Kritische beschouwing 
Overal in de sport, en dus ook in het voetbal, spelen 

cijfers en statistieken een rol. Coaches en begeleiders 

lijken dus mee te moeten met deze (waarschijnlijk) 

blijvende trend. Men dient uiteraard voorzichtig te 

blijven met het (blind) interpreteren van cijfers. Ten 

eerste dient een waarde op een juiste manier bepaald te 

worden, het meetinstrument moet dus meten wat 

vooropgesteld is dat het zou meten (validiteit). Ten 

tweede dient het meetinstrument bij dezelfde 

omstandigheden dezelfde uitkomsten te geven 

(betrouwbaarheid). Als het meetinstrument voor de 

eerste twee tests geslaagd is, dan kan de gemeten 

waarde worden gebruikt, maar moet deze dan ook 

gebruikt worden? Is er een logische redenering te 

bedenken waarom een bepaalde uitkomst waarde zou 

hebben in de analyse? In het onderzoek naar 

trainingsbelasting is het uiteraard nutteloos om de kleur 

van de voetbalsokken uit te drukken in een getal en dit 

als variabele toe te voegen aan het model, zelfs wanneer 

we een valide en betrouwbaar meetinstrument 

gebruiken. Immers, niet alles dat telbaar is telt. Ten 

slotte dienen we spelers en stafleden ook niet te 

overladen met allerlei vragenlijsten en tests om 

bepaalde waarden maar te bekomen. Ter voorbeeld, in 

een interview met de Stentor gaf Kenny Teijsse, een 

Nederlandse verdediger spelend in de Verenigde Staten 

voor de San Fransisco Deltas, dat hij 24/7 een horloge 

dient te dragen, die verschillende parameters bijhoudt. 

Het is handig voor de club dat ze kunnen bijhouden hoe 

lang de spelers slapen, of hoe zij herstellen, maar men 

kan zich de vraag stellen of dit ethisch volledig 
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verantwoord is. Mag een club van een speler 

verwachten dat hij zich de hele dag laat monitoren? Er 

zullen bijvoorbeeld mogelijk intieme en minder intieme 

momenten zijn die de speler liever privé houdt. Kortom, 

een kritische blik op hoe cijfers worden verzameld en 

waarom deze cijfers worden verzameld is absoluut 

nodig.  

 

Conclusie 
Overal in de sport, en dus ook in het voetbal, spelen 

cijfers en statistieken hedendaags een rol. Zowel in de 

trainingsbelasting als in het identificeren van tactisch 

gedrag spelen cijfers een voorname rol. Het onderzoek 

naar de sRPE toonde aan dat een groot aantal factoren 

inzake trainingsbelasting kan worden gekwantificeerd. 

Met behulp van technieken uit de 

computerwetenschappen kunnen vervolgens 

voorspellingen worden gemaakt die coaches kunnen 

helpen hun trainingsmodaliteiten aan te passen. 

Onderzoek naar tactische variabelen in voetbal toont 

aan dat een domein dat redelijk ‘onbedreigd’ leek voor 

cijfers, door middel van technologische ontwikkelen nu 

op een efficiënte wijze kunnen worden uitgedrukt in 

cijfers. Een kritische blik op het verzamelen en 

interpreteren van cijfers en statistieken is echter nodig. 

We dienen namelijk niet enkel rekening te houden met 

hoe cijfers worden verzameld, maar ook goed 

beargumenteren waarom we bepaalde cijfers willen 

verzamelen. 

 

En of je nu fan bent van kwantificatie binnen voetbal of 

niet, de stunt van stunt van Celtic tegen grootmacht 

Barcelona blijft speciaal. En de cijfers bevestigen het. 
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