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Deel 1 |  Situering en 
begripsafbakening 
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Hoofdstuk 1 Doelstellingen van deze cursus 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de doelstellingen voor deze cursus te begrijpen. 

 

1.1 Situering en uitgangspunten 

 

Een aantal jaren geleden werden generieke competenties per opleidingsniveau vastgelegd. Voor het 

niveau instructeur B (in ons geval trainer B) is een belangrijke plaats voorzien op het gebied van 

kennis van technische aspecten en kennis van (fouten)analyse door directe observatie van sporters.  

 

In dit vak zullen we de bewegingsanalyse en -evaluatie door middel van bestaande en toegankelijke 

multimediatechnieken bespreken. Dit kan sport overschrijdend gebruikt worden, maar in deze cursus 

zullen we vooral tips geven om deze technieken te gebruiken op het water en de evaluatie doen aan 

de hand van voorbeelden uit onze sporttak.  

 

Deze cursus is gebaseerd op de cursus Multimedia uit 2016, geschreven door de heer Huts Kristof. Ten 

tijde van deze cursus was multimedia een algemeen vak binnen het stramien instructeur B. Vandaag 

wordt deze cursus sport-specifiek gegeven.  

 

1.2 Doelstellingen 

 

In deze tekst ligt de nadruk op het bekomen van inzicht. De doelstellingen zijn om de trainers: 

• kennis te laten maken met de mogelijkheden van 2D-bewegingsanalyse en -evaluatie; 

• de mogelijkheden alsook beperkingen te begrijpen van 2D analyse en -evaluatie; 

• te leren kijken op een zo objectief mogelijke manier naar beelden (bewegingsanalyse); 

• te leren bewegingen te beoordelen op een zo objectief mogelijke manier (bewegingsevaluatie). 

 

1.3 Examen 

 

Voor dit vak is geen examen voorzien, enkel een opdracht. Voor deze opdracht zullen jullie een 

specifieke ‘beweging’ moeten filmen, binnen jullie specifieke discipline, volgens de principes en 

inzichten uit dit vak. Hierna zullen jullie ook een bewegingsanalyse en -evaluatie uitvoeren. Voor dit 
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vak is het voldoende om op een correcte manier de principes van deze cursus te volgen. De precieze 

analyse en evaluatie zal nadien bekeken worden met jullie docent in jullie specialisatie.  
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Hoofdstuk 2 Begrippen 2D-bewegingsanalyse/ -evaluatie 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de begrippen van de 2D-bewegingsanalyse te duiden; 

• de redenen op te sommen waarom we dit doen; 

• 2D-analyse te plaatsen tussen de visuele analyse en 3D-analyse. 

 

Trainers zijn zo goed als altijd op zoek naar methodes en technieken om hun atleten te verbeteren, 

te ontwikkelen en blessurevrij te houden. Dit onder het motto van ‘citius, altius, fortius’ (sneller, 

hoger, sterker). 

Beeldanalyse is hierbij steeds populairder geworden en zal nog meer en meer aan belang winnen. Tot 

een aantal jaren terug was dit bijna exclusief domein van topsport en biomechanici maar vandaag 

is dit een toegankelijk middel voor iedere trainer. Het maakt niet uit in welke sport, op welk niveau 

van de atleten of aan welke de leeftijdsgroep training wordt gegeven.    

 

Toch zien we dat het technologische aspect van beeldanalyse nog veel trainers afschrikt. De mogelijke 

voordelen worden daardoor niet altijd volledig benut. Na afloop van deze cursus zouden deze blockers 

niet meer aanwezig zijn, dankzij een gemakkelijke, gestandaardiseerde werkwijze. 

 

 

Figuur 1: Situering van de cursus 
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Figuur 1: Situering van de cursus toont de hoofddoelstelling van het vak ‘Bewegingsanalyse/ 

evaluatie’: een werkmethode aanreiken die zo veel mogelijk de sterktes van universiteiten/testcentra 

(links bovenaan) en het ‘oog van de meester’ (rechts onderaan) verenigt. Universiteiten en testcentra 

maken hoofdzakelijk gebruik van 3D-systemen (zoals Vicon, Qualisys) om relevante data te 

verzamelen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt 3D-analyse als de gouden standaard beschouwd. 

Deze systemen generen enerzijds grote hoeveelheden (doorgaans) valide, betrouwbare en 

nauwkeurige data, maar zijn anderzijds niet altijd even flexibel of gebruiksvriendelijk op het vlak van 

financiën, tijdsverbruik of praktijkrelevantie. Zeker in onze sport is het heel moeilijk om bewegingen 

op het water te simuleren in een labo-opstelling.  

 

Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich het ‘oog van de meester’. Bewegingsanalyse ‘op 

zicht’ wordt beschouwd als de tegenpool van 3D-bewegingsanalyse. De validiteit, betrouwbaarheid 

en nauwkeurigheid waarmee een bewegingsanalyse 'op zicht' uitgevoerd kan worden, zijn eerder laag 

door o.a. de beperkte waarnemingskwaliteit van het menselijk visueel systeem en de 

subjectieve/selectieve manier waarop mensen kijken (zie ook Hoofdstuk 3). Maar data en feedback 

zijn wel meteen en constant ter beschikking! 

 

Tijdens deze cursus stellen we een alternatief voor dat probeert om zoveel mogelijk de sterktes van 

beide systemen te integreren, en tegelijkertijd de zwaktes te elimineren. 2D-bewegingsanalyse, waar 

slechts gebruikt gemaakt wordt van een standaard videocamera en een softwareprogramma, is het 

meest gebruikte alternatief. Tegenwoordig wordt dit zelfs gebruikt om wetenschappelijk onderzoek 

te doen. Er verschijnen ook meer en meer studies die aantonen dat 2D-analyse een betrouwbare en 

valide tool is tegenover de gouden ‘3D’ standaard. 

 

Voor trainers kan dit een grote (potentiele) meerwaarde betekenen. Dit kan echter enkel bereikt 

worden als een aantal regels in acht genomen worden.  

 

 

Sleutelbegrippen 

2D-bewegingsanalyse 3D-bewegingsanalyse Oog van de meester 
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Hoofdstuk 3 Relevantie van 2D-bewegingsanalyse/ - 

evaluatie 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• uit te leggen wat de relevantie is van 2D-analyse; 

• uit te leggen waarom het ‘oog van de meester’ beperkingen heeft. 

 

Zien we wat we zien of wat we willen zien? Ogen 

worden vaak beschouwd als het belangrijkste 

menselijke zintuig. 'Ik heb het zelf gezien', wordt vaak 

als argument aangebracht om anderen te overtuigen 

van het gelijk. Maar hoe betrouwbaar is het oog 

eigenlijk? Om op deze vraag een concreet antwoord te 

formuleren moet eerst een onderscheid gemaakt 

worden tussen de termen 'zien' en 'kijken', waarbij: 

 

• zien het waarnemen van beelden is (oog niveau). Hoewel binnen de wetenschappelijke 

literatuur geen eenduidigheid bestaat over het aantal beelden dat per seconde door het 

menselijke oog kan worden waargenomen, is het zeker dat het over meer dan 200 beelden 

per seconde gaat.   

• kijken de bewuste en aandachtige vorm van 'direct zien' is. Dit wil zeggen dat de kijker weet 

wat hij ziet en dit ook kan benoemen. ‘Kijken” is bijgevolg het resultaat van de interactie 

tussen ogen en hersenen. 

 

Wetenschappers zijn, rekening houdend met bovenstaande definities, het erover eens. Objectief kijken 

bestaat niet. Onderzoek heeft immers aangetoond dat wat we bewust waarnemen (kijken) vaak niet 

overeenkomt met wat er werkelijk door onze ogen waargenomen wordt (zien). Zonder te diep in te 

gaan op de anatomie of de exacte werking van het visueel systeem (interactie oog oogzenuw = 

hersenen) is het belangrijk om weten dat de nauwkeurigheid en objectiviteit waarmee we kijken 

eerder beperkt is. 

 

3.1 Beperkte waarnemingskwaliteit van het menselijk oog 

 

Onze ogen kunnen, per seconde, meerdere beelden waarnemen (zien). Echter, op ieder beeld is slechts 

een beperkte hoeveelheid informatie echt scherp waarneembaar. Concreet kan het menselijk oog 

slechts een gebied ter grootte van een muntstuk t.w.v. twee euro, geplaatst op armafstand van het 
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hoofd, gedetailleerd waarnemen. Als we details van een groter gebied willen leren kennen, moeten 

de ogen constant van richting veranderen, de zogenaamde 'oogsprongen'. 

 

 

Figuur 2: Waarnemingsbeperking van het menselijke oog 

 

Figuur 2: Waarnemingsbeperking van het menselijke oog toont dit proces. Tijdens de eerste 

oogbeweging ligt de focus op het schoeisel van de linker persoon. Tijdens de volgende 

oogbewegingen verschuift de focus van gezicht naar gezicht, terwijl de achtergrond nog steeds vaag 

blijft. Het komt erop neer dat op ieder beeld van de verschillende beelden die per seconde door onze 

ogen waargenomen worden (=zien), slechts een beperkte hoeveelheid informatie echt scherp 

waarneembaar is. Het menselijk oog kan per seconde ongeveer 16 tot 20 oogsprongen maken (20-60 

milliseconden/oogsprong) en dus evenveel scherp waarneembare informatie verzamelen. Tijdens een 

oogsprong is er immers geen waarneming mogelijk omdat deze beweging met een dermate grote 

snelheid gebeurt dat een scherp beeld vormen uitgesloten is. Met andere woorden, tijdens iedere 

oogsprong gaat er nogmaals informatie verloren, die in realiteit wel degelijk ter beschikking is.  

 

In onze hersenen wordt tenslotte de waarneembare informatie van opeenvolgende oogsprongen 

samengevoegd en verwerkt tot één herkenbaar geheel. 'Kijken' is bijgevolg niet de rechtstreekse 

reproductie van wat werkelijk te zien is, maar wel de som van informatie uit verschillende 

opeenvolgende oogsprongen. 
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3.2 Selectieve/ subjectieve aandacht 

 

Daarnaast is het zo dat het heroriënteren van onze ogen gebeurt volgens een proces van selectieve 

aandacht, waarbij we specifieke informatie uit het totale aanbod filteren op basis van o.a. ervaring. 

De hersenen van de mens worden in het leven constant gevuld met informatie. Bij elk individu gebeurt 

dit op een andere manier (andere informatie, andere opslagwijze, enz.). De werkzaamheid van de 

hersenen bij het 'zien' leidt bijgevolg ook tot een individuele manier van kijken. Vandaar dat iedereen 

ook op een eigen manier beelden visueel interpreteert. Bij eenzelfde prikkeling, objectief gezien, 

bestaat een grote kans dat twee individuen niet precies hetzelfde waarnemen. Dit stellen we ook vast 

in de sport. 

 

Wanneer verschillende trainers naar de uitvoering van een 

(top)sporter kijken, live of op een videobeeld, benoemt ieder 

van hen een aantal sterktes en zwaktes die niet noodzakelijk 

overeenkomen met deze van de collega-trainers. Kijken heeft 

dus te maken met geheugen, met relateren aan eerdere 

ervaringen, met inkleuren door gevoelens. Aandachtspunten 

die ze meekregen of die zij leerden tijdens opleidingen of uit 

boeken krijgen onbewust meer aandacht tijdens het bekijken 

en beschrijven van beelden. 

 

 

 

 

 

Kijken = subjectief 

Om de selectieve/ subjectieve werking van het menselijk visueel systeem (interactie ogen-hersenen) te illustreren 
raden we aan volgende twee filmpjes op youtube to bekijken: 

• Awareness test: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4  

• Double Dutch brain game: https://www.youtube.com/watch?v=iiEzf3J4iFk  

 

3.3 Snelheidsbeperking van het menselijk oog 

 

Tenslotte is het belangrijk om weten dat om een scherp, gedetailleerd beeld 

waar te nemen, bewegingen niet aan te grote bewegingssnelheden mogen 

plaatsvinden. Dit vanwege onder meer de beperkte mogelijkheid van de 

ogen om een bewegend object te volgen. Gezien iedere sport gekenmerkt 

wordt door een aaneenschakeling van snelle, complexe bewegingen, is het 

voor iedere trainer onmogelijk om 'op het zicht' alle aanwezige informatie 

bewust waar te nemen. 

 

Figuur 3: Subjectief karakter van kijken 

Figuur 4: Snelheidsbeperking van het menselijk visueel systeem 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=iiEzf3J4iFk
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Conclusie: zien vr. kijken 

'Kijken' is geen rechtstreekse vertaling van alles wat we zien! De mens 'kijkt' in de eerste plaats met zijn geheugen 
waardoor onvermijdelijk een grote hoeveelheid nieuwe en vaak relevante informatie verloren gaat. Rekening 
houdend met: 

• De wetenschappelijke onderbouw m.b.t. de werking en beperkingen van het visueel systeem; het 
detailwerk dat op nationaal niveau vereist is; 

• De internationale ontwikkelingen op het vlak van beeldanalyse; lijkt het aangewezen om 
bewegingsanalyses niet langer uitsluitend 'op het zicht' uit te voeren. 

Natuurlijk blijft 'het oog van de meester' een belangrijke rol spelen in de begeleiding van topsporters, maar 
daarnaast moet ook uitgekeken worden naar een werkwijze die van het dynamisch gegeven 'zien' een eerder 
statisch, objectief en beter reproduceerbaar iets maakt. 

In de praktijk komt het erop neer dat tijdens de training 'op het zicht' gefocust wordt op één of twee items (bv. 
de hoogte van de elleboog t.o.v. de schouder of de uitlijning van de knie). Daarnaast - complementair aan de 'op 
het zicht' analyses - is het aanbevolen om van tijd tot tijd een meer diepgaande analyse uit te voeren op basis van 
beeldmateriaal. 

Samenwerking en praktijkuitwisseling met trainers, bewegingsanalisten en wetenschappers uit o.a. Nederland, 
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië verschaften inzicht over de plaats, het belang en de voordelen 
van beeldanalyse binnen deze respectievelijke topsportwerkingen. Ze toonden tevens aan dat de mogelijke 
meerwaarde van beeldanalyse, door het gebrek aan een gestandaardiseerde werkwijze, vaak niet volledig benut 
wordt. 

 

 

Sleutelbegrippen 

2D-bewegingsanalyse 

Zien 

3D-bewegingsanalyse 

Oogsprong 

Kijken 

 

 

 

Studievragen 

1. Geef een aantal sterktes en zwaktes van 3D-bewegingsanalyse/-evaluatie? 

2. Geef een aantal sterktes en zwaktes van 2D-bewegingsanalyse/-evaluatie? 

3. Wat is het verschil tussen 'zien' en 'kijken'? 

4. Geef een aantal eigenschappen van het menselijk visueel systeem die een objectieve bewegingsanalyse/-
evaluatie in de weg kunnen staan? 

5. Waarom zou je een 2D-bewegingsanalyse doen? 
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Deel 2 |  Van 2D-bewegingsanalyse tot 
evaluatie 
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Hoofdstuk 1 Methodiek 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• inzicht te hebben in de methodiek van beeldopname tot bewegingsontleding en -evaluatie. 

 

We hebben reeds gesproken over een gestandaardiseerde werkwijze voor het uitvoeren van een 

objectieve, diepgaande 2D bewegingsanalyse/ -evaluatie. Hiervoor is het onderstaande stappenplan 

uitgewerkt. Volgens deze werkwijze moet - in volgorde - aandacht besteed worden aan drie fases: 

a) Fase 1: beeldmateriaal 

b) Fase 2: beweging 

c) Fase 3: interpretatie/implementatie 

 

Elke fase gaan we dan nog verder opsplitsen in verschillende deelstappen: 

• FASE 1: beeldmateriaal 

o 1a: beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal) 

o 1b: beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal) 

• FASE 2: beweging 

o 2a: bewegingsontleding (bepalen key-moments) 

o 2b: bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments) 

o 2c: bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie) 

• FASE 3: interpretatie/implementatie 

o 3a: interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten 

o 3b: bepalen algemene trainingsplanning (LT/ KT1) 

o 3c: opmaak trainingsschema’s (Techniek, Cardio, enz.) 

 

De theorie zegt dat het steeds consequent doorlopen van al deze stappen heel belangrijk is als we de 

potentiele meerwaarde van 2D-analyse willen bereiken. De praktijk echter toont aan dat het soms 

belangrijker is om zich te richten op één specifiek deel en daarop een snelle analyse te doen. In de 

volgende paragrafen gaan we dieper op de do’s and don’ts van de verschillende stappen.  

 

 

Sleutelbegrippen 

Beeldevaluatie 

Bewegingsbeschrijving 

Trainingsplanning 

Beeldfragmentatie 

Bewegingsevaluatie 

Trainingsschema’s 

Bewegingsontleding 

Interpretatie 

 

                                              

 

 
1 LT: Lange termijn, KT: korte termijn 
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Hoofdstuk 2 Fase 1: Beeldmateriaal 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• te weten hoe je best beelden kan maken; 

• het juiste materiaal en technieken te selecteren om kwaliteitsvolle beelden te maken; 

• door middel van software of apps een beeld te fragmenteren. 

 

2.1 Beeldkwaliteit (Fase 1a) 

 

Als we een 2D-bewegingsanalyse/-evaluatie gaan uitvoeren op basis van beeldmateriaal, dan moet 

deze in eerste instantie over een zekere kwaliteit te beschikken. Alhoewel dit evident lijkt, zul je verder 

in dit hoofdstuk zien dat de beelden aan een aantal elementaire voorwaarden moet voldoen, die niet 

(altijd) even gemakkelijk te behalen zijn in onze sport. Verder beschrijven we hier een aantal 

aandachtspunten en tips om over zo goed mogelijk materiaal te beschikken, maar zoals gezegd is het 

in onze sport niet altijd evident om dit te kunnen doen. 

 

2.1.1 Materiaal 

 

Zoals reeds gezegd wordt 2D-analyse steeds gemakkelijker voor iedereen omwille van een groeiend 

aantal technische mogelijkheden. De dagen dat je over een professionele videocamera met alle toeters 

en bellen moest beschikken zijn voorbij. In vele sporten zul je horen dat elke trainer met een 

smartphone vandaag de dag aan videoanalyse kan doen. In de watersport is dit echter niet zo evident 

en moeten we rekening houden met afstand, water en positionering. Het komt er dan ook soms op 

aan om inventief om te gaan met de middelen die we hebben.  

 

2.1.1.1 Smartphone 

 

(Bijna) iedereen heeft vandaag de dag een smartphone op zak. Zelfs als je geen analyse gepland had, 

kan je hiermee nog snel een aantal beelden nemen. 

 

Voordelen van een smartphone 

• beperkt in grootte; 

• meestal bij op zak; 

• heel gemakkelijk en snel te bedienen vanuit een boot. 
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Nadelen van een smartphone 

• Bokeh2 (out of focus areas); 

• focal length (28mm tot 35mm); 

• kwaliteit is meestal lager, zeker bij inzoomen op de skiër. 

 

2.1.1.2 Tablet 

 

Heel veel mensen hebben thuis een tablet waarmee ze kunnen filmen. Waarschijnlijk heb je deze niet 

altijd bij, maar voor veel mensen is het een ideaal toestel om snel even mee te nemen als ze lesgeven. 

 

Voordelen van een tablet 

• Je ziet gemakkelijker wat je filmt, zeker als je een skiër moet volgen (bijvoorbeeld bij slalom 

of wakeboard). 

 

Nadelen van een tablet 

• De kwaliteit van een camera op een tablet is in heel veel gevallen slechts een webcam, dus 

meestal een mindere kwaliteit dan een smartphone. 

• Meestal heel gevoelig voor water. 

 

2.1.1.3 DLSR/ Camera 

 

Meer en meer trainers beschikken vandaag de dag over een DLSR-camera. Met veel van deze toestellen 

kan je ook filmen.  

 

Voordelen van een DLSR 

• Het gebruik van verschillende lenzen waardoor je een veel beter beeld/zicht op je skiër(s) 

hebt. 

• Heel veel van die toestellen hebben ingebouwde stabilisatie wat het “schokken” of “trillen” 

van beelden verbetert, zeker als je filmt vanuit een boot. 

• Kwalitatief zal je hiermee veruit de beste beelden kunnen schieten. 

 

Nadelen van een DLSR 

• Weinig van deze camera’s kunnen tegen water. 

• De kostprijs kan een investering betekenen. 

• Het zicht op de skiër zelf is via een kijker of via een scherm, waardoor je het “oog van de 

meester verliest”. Daarom is het meestal aangeraden om iemand extra te laten filmen terwijl 

je zelf je skiër in het oog houdt. 

                                              

 

 
2 Bokeh: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokeh  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokeh
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2.1.1.4 Drones (toekomst) 

 

In een paar jaar voorzien we dat er meer en meer gebruik zal gemaakt worden van drones. Ze worden 

steeds goedkoper en krijgen heel veel functionaliteit aan boord. Maar je moet zeker in onze sport met 

een aantal zaken rekening houden.  

• Een goedkope drone heeft misschien een te beperkte radius om een skiboot en skiër te volgen.  

• Als je manueel moet vliegen, moet je al over heel wat ervaring beschikken 

• Je werkt nog steeds boven water en een “home” functionaliteit is niet altijd beschikbaar 

• Ook zit je met een wetgeving en moet je rekening houden met hoogten, afstand, gewicht van 

de drone om een licentie aan te vragen enzovoort. 

 

2.1.1.5 GoPro (of variant) 

 

De laatste jaren zijn GoPro’s of sportcamera’s heel hard opgekomen. Deze toestellen bieden dan ook 

wel wat voordelen vergeleken met andere opties, maar ook nadelen. 

 

Voordelen van een GoPro of variant 

• Veel waterdichte versies en mogelijkheden om deze te monteren op verschillende locaties, 

inclusief op de skiër zelf.  

• Handig om specifieke analyses te doen, inclusief andere posities (zie ook verder in dit gedeelte 

over positionering van de camera) . 

 

Nadelen van een GoPro of variant 

• Fisheye (ronding van je beelden). Er bestaat echter nu reeds software om de beelden “recht” 

te trekken. 

• Bij de meeste toestellen is hun zoomfunctie niet sterk genoeg om ermee beelden vanuit de 

boot te nemen. 

 

 

Conclusie: materiaalkeuze 

Om aan 2D-analyse te doen heb je geen duur en professioneel materiaal nodig. Wel is het belangrijk dat je een 
toestel kiest in functie van wat je doelstelling is en dat je rekening houdt met de voor- en nadelen van elk toestel. 

 

2.1.2 Perfectie is niet nodig 

 

Belangrijk om te weten is dat perfectie niet nodig is. Wanneer je beelden schiet, maak je deze in de 

eerste plaats om een analyse te kunnen doen nadien. Je doel is om de juiste beelden te maken die je 

nodig hebt om een bepaalde beweging beter te kunnen analyseren en niet om er een “YouTube” hit 

van te maken. 

 

Maar goede beelden helpen zeker. En behalve het juiste materiaal te gebruiken, geven we hieronder 

nog een aantal tips en tricks mee om betere beelden te maken 
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2.1.2.1 Tripod (statief) 

 

Alhoewel dit een extra investering vereist, moet het zeker niet het duurste model zijn. Een simpele 

tripod met een draaiarm is voldoende. Wel raden we aan om een tripod aan te schaffen die geen 

extra verbindingen tussen de poten heeft zodat hij gemakkelijker in een skiboot kan gepositioneerd 

worden. Hoe kleiner je breedte van je tripod, hoe beter. 

Wat wel een nadeel is van een tripod is dat deze de vibraties overneemt van de motor van de boot. 

Hierdoor krijg je beelden met heel korte schokjes wat niet ideaal is om analyse op te doen. Sommige 

stabilisatietechnologieën op een lens zijn snel genoeg om dit op te vangen, bij andere, goedkopere of 

oudere lenzen kan je beter de stabilisatie afzetten. 

 

2.1.2.2 Zicht van de filmer 

 

Filmen in elke buitensport, en al zeker in de watersport, wil zeggen dat je in veel gevallen te maken 

krijgt met de zon. Naargelang de richting je vaart, zit je met zon in je lens of de zon achter je. Dit 

maakt dat je niet altijd goed je scherm kan zien en je niet altijd weet wat je juist aan het filmen bent.  

Als je een zonnebril draagt, dan verslecht dit het zicht op je scherm nog meer maar zonder zonnebril 

filmen is niet altijd mogelijk naargelang de sterkte van de zon. 

De meest gemakkelijke manier om dit te verhelpen, is het dragen van een pet of een doek over je 

camera leggen zodat je beter kan zien wat je aan het doen bent.  

 

2.1.2.3 Toestel kuisen 

 

Hoe je het draait of keert, in de watersport kan je toestel altijd nat worden. Van de waterspatten 

tijdens het varen tot een skieë aan de boom die valt. We raden dan ook aan om te allen tijde een 

doekje (ideaal een microvezel doekje) bij te hebben zodat je altijd snel je toestel en/ of lenzen proper 

kan houden om de levensduur van je toestellen niet te verkorten.  

 

2.1.3 Positionering van de camera 

 

Vooraleer je begint te filmen zou je je doelstellingen moeten gedefinieerd hebben. Dit kan je doen 

aan de hand van een aantal antwoorden op vragen zoals: 

• Welke beweging willen we filmen? 

• Waarom gaan we filmen? 

De doelstelling zal immers bepalen vanuit welk aanzicht de betreffende beweging idealiter moet 

gefilmd worden.  

Moet dit vanuit vooraanzicht gebeuren (dus vanuit de boot in veel gevallen) of moeten we een 

bepaalde beweging vanuit zijaanzicht of achteraanzicht bekijken? Kunnen we vanuit de boot “zien” 

hoe de achtervoet gepositioneerd is (denk aan mono-ski of swivel bijvoorbeeld). En soms zal een 

bovenzicht meerwaarde betekenen. 
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In de watersport zitten we hier met grote beperkingen. Terwijl het nog (relatief) gemakkelijk is om in 

vooraanzicht te filmen, is het al een pak moeilijker om zij- of achteraanzicht te filmen. Het is mogelijk, 

maar vereist extra planning, mensen en soms ook kosten. 

 

De ervaring leerde ons dat je best kan starten met vooraanzicht (tenzij je effectief al weet dat je 

daardoor bepaalde lichaamsdelen en hun posities/beweging niet goed kan zien) en dat je op basis 

van de analyse van die beelden eventueel kan beslissen om andere aanzichten te gebruiken. 

 

Je kan dit op verschillende manieren bereiken. Je kan bijvoorbeeld een andere skiër mee laten skiën 

en laten filmen met een GoPro of dergelijk waterdicht toestel. Je kan ook sommige van deze toestellen 

monteren op een ski/board/… en je kan werken met drones.  

 

Maar je kan ook met een tweede boot werken waarbij je vanop de zijkant of achterkant van de skiër 

vaart om te kunnen filmen (let wel altijd op de veiligheid van de skiër en de mogelijkheid op vallen, 

zeker als je achter de skiër vaart). 

 

Hou er rekening mee dat als je de camera verkeerd gepositioneerd hebt, je waarschijnlijk verkeerde 

informatie uit een beeld zal halen.   

 

 

Figuur 5: Camerapositionering 

 

Op bovenstaande figuur zie je, op een grappige manier, hoe een beeld iets volledig anders kan zeggen, 

puur en alleen door de positionering van de camera.  

 

Last but not least, zeker in de beginfase van een analyse, nog voor je weet welk deelaspect je specifiek 

wil bekijken, is het soms interessant om een globaal beeld te filmen. Zoom dan niet volledig in op de 

atleet of atlete maar neem een deel van de omgeving mee.  
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2.1.4 Belichting 

 

Bij het maken van goede beelden moet je rekening houden met allerhande omgevingsfactoren zoals 

o.a. richting van inkomend (zon)licht, tegenlicht, schaduwen, storende objecten (mensen die voor de 

lens lopen of een deel van de ski boot die het zicht belemmerd), enz. Deze factoren kunnen erg storend 

en zelfs beïnvloedend zijn wanneer effectief tot bewegingsanalyse wordt overgegaan 

 

Uit ervaring weten we dat de ideale positie aan bakboord is, zodat je het minst last hebt van storende 

elementen in je zicht. Sommige boten echter hebben heel grote “towers” waarbij je niets kan zien 

aan de linker- en rechterkant. Hou ook daar rekening mee. 

 

Maar het grootste probleem in onze sport is het zonlicht of bewolking naargelang het weer van de 

dag. Indien mogelijk schaf je een goedkope UV-filter aan of gebruik je een zonnekapje om te filmen. 

 

2.1.5 Uitlijning van de camera 

 

De theorie van 2D-analyse zal zeggen dat je je camera moet uitlijnen, liefst tegenover een vaste 

achtergrond (zie Figuur 6: Uitlijning van een camera). 

 

 

Figuur 6: Uitlijning van een camera 

 

 

Zoals gezegd zal je technisch je camera uitlijnen aan de hand van een vaste achtergrond. Dit is echter 

onmogelijk vanuit een boot. Zelfs als je de camera zou uitlijnen op een horizon, dan zal het niet meer 

correct zijn het moment dat de boot vertrekt. Wat we meestal proberen is, zo goed mogelijk en “op 

zicht” de camera parallel te laten filmen met het wateroppervlak.  
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2.1.6 Grootte en positie 

 

Om degelijk te kunnen analyseren op beelden, is het belangrijk om te filmen met de juiste “zoom” en 

de juiste positie van het onderwerp. 

Ideaal zal je grootte van je onderwerp (de skiër, skiester) ongeveer op 70 percent hoogte van het 

beeld te vinden zijn. Ook probeer je zo veel mogelijk naar het midden van het beeld te werken. Dit 

zal vooral een groot voordeel opleveren als je nadien zal inzoomen om heel specifieke details te 

bekijken. Hoe kleiner je gefilmd hebt, hoe slechter de kwaliteit van zoomen zal zijn en hoe moeilijker 

het zal zijn om de exacte “fout” te zien.  

 

2.2 Beeldfragmentatie (Fase 1b) 

 

Als het beschikbare beeldmateriaal voldoende kwaliteit heeft, dan kan men daarna best enkel de 

beweging selecteren die je effectief moet evalueren. Deze stap heet de beeldfragmentatie en is het 

tweede stuk in het stappenplan. Het fragmenteren van de beelden heeft volgende voordelen: 

• De beperkingen van het menselijk visueel systeem worden beperkt. Door een kleine selectie 

van de relevante informatie zal de aandacht van de lesgever volledig richting de juiste 

beweging gaan. Elke afleiding of de aandacht verkeerd leggen zal zo geminimaliseerd worden. 

• Bestandsgrootte beperking: opnames kunnen snel heel groot worden en veel ruimte op harde 

schijven of andere mediadragers in beslag nemen. Het doorsturen van beelden naar de atleet, 

het uploaden op video platformen enz. zal dit enkel maar bemoeilijken.  

 

Een concreet voorbeeld: een trainer filmt telkens een volledige slalom reeks van een slalom skiër. 

Alhoewel de slalom skiër steeds de piste afwerkt, denkt de trainer toch dat de atleet een foutje maakt, 

telkens bij het keren van boei 3. Met behulp van wat software zal de trainer het totale beeldfragment 

herleiden tot kortere beeldfragmenten, telkens van het ronden van de boei (inclusief de helft ervoor 

en de helft erna.) 

 

 

Bronmateriaal 

Belangrijk, gooi niet onmiddellijk de volledige beelden weg. In hetzelfde voorbeeld kan het bijvoorbeeld zijn dat 
de fout al gemaakt is bij het keren van boei 2 en dan kan de trainer daar verder op focussen en opnieuw een 
stukje uitknippen. 
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Sleutelbegrippen 

2D-bewegingsanalyse 

3D-bewegingsanalyse 

Bokeh 

DLSR 

Drones 

Filmen en water 

Fisheye 

GoPro 

Grote van de skier/ skiester 

Kijken 

Oogsprong 

PositioneringFout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Smartphone 

Storende objecten 

Tablet 

Tripod 

Uitlijning 

UV-filter 

Verschillende aanzichtenFout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Wakeboard tower 

Wateropervlak 

Zien 

Zon 

Zonnekapje 

Zoom 

Zoom 
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Hoofdstuk 3 Fase 2: Beweging 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de key moments te definiëren; 

• deelbewegingen objectief omschrijven;  

• aan de hand van de key moments en de omschreven deelbewegingen een analyse kunnen uitvoeren op 
je atleet of atlete. 

 

3.1 Bewegingsontleding (Fase 2a) 

 

Nadat we de beelden gefragmenteerd hebben, kunnen we de eigenlijke beweging ontleden. Elke 

totaalbeweging bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende bewegingsfases, die op hun beurt 

bestaan uit een of meerdere deelbewegingen.  

Tijdens deze stap van het stappenplan gaan we de totaalbeweging, die we willen analyseren, ontleden 

in een aantal bewegingsfases.  

 

Elke bewegingsfase wordt begrensd door ‘key-moments’. Dit zijn (objectief) waarneembare, 

vaststaande, cruciale momenten in de totaalbeweging.  

Key moments kunnen best vooraf vastgelegd worden en kunnen nadien steeds opnieuw gebruikt 

worden. Of je nu dezelfde atleet gaat analyseren, of een andere.  

 

Om dit meer concreet te maken, bekijken we een voorbeeld van een totaalbeweging die we allemaal 

geregeld analyseren, bij het geven van initiaties.  

 

Een voorbeeld: selecteren van key-moments 

Als voorbeeld hebben we gekozen om iets heel herkenbaar voor iedereen te nemen. Een initiatie 

waterski is waarschijnlijk iets wat de meesten onder ons al honderden keer hebben gedaan (en meer). 

Bij elke initiatie vertrekken we quasi altijd met dezelfde uitleg. Maar als we nu zo een start zouden 

filmen, wat zijn dan de cruciale punten (key-moments) waaraan je kan zien wat er (eventueel) fout 

gelopen is? 

 

In de volgende tabel hebben we 4 momenten vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 



 

Trainer B Waterski & Wakeboard – Module 2A | Multimedia | Oktober 2020 | 29  

 

Key moment Foto ter illustratie 

1: klaar zitten 

De start. Dit keyframe is het moment 

juist voor de boot vertrekt. Hier kan je 

zien of de atleet of atlete in de juiste 

positie klaar zit. 

 

 

2: vertrek 

Dit keyframe zoek je als de boot 

vertrokken is, maar zeker nog niet op 

snelheid. Het moment is dat het achterste 

naar de hielen schuift, de atleet of atlete 

blijft zitten. 

 

 

3: bolleke 

Dit moment is juist voor de atleet of 

atlete kan rechtstaan. Een cruciaal 

moment bij de start. 
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4: rechtstaan 

Als de skiër of skiester effectief 

vertrokken is, is ons volgende belangrijke 

moment de houding van het staan.  

 

 

Waarom doen we dit? 

Als we op deze manier een totale beweging (de start) ontleden dan krijgen we zelf (maar ook de 

atleten) een beter begrip van wat er functioneel gebeurt.  

Tegelijkertijd vergemakkelijkt het ook de foutenanalyse omdat je de fase en/of het moment waarop 

het precies fout loopt nauwkeurig kan aanduiden. Op basis van deze stap zorgen we dat een trainer/ 

trainster zijn of haar selectieve/ subjectieve aandacht beperkt zal worden. In veel sporten liggen key-

moments per beweging dan ook al lang vast. 1 belangrijke nuance hier, sommige trainers zullen soms 

meerdere key-moments kiezen, andere minder.  

 

 

Meer? Minder? 

Persoonlijk vind ik niet dat de een of andere trainer/ trainster meer of minder gelijk heeft. Aan de 

andere kant is het altijd leerzaam om te vergelijken om samen tot een betere analyse te komen. 
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Conclusie: bewegingsontleding 

Beeldfragmentatie en bewegingsontleding zijn belangrijke voorbereidende stappen in het objectieve 2D-
bewegingsanalyse/-evaluatie stappenplan. Een kwalitatieve bewegingsontleding staat of valt bij de bepaling van 
'key-moments'. Belangrijkste richtlijnen: 

• 'Key-moments' komen overeen met cruciale momenten in de totaalbeweging. 

• 'Key-moments' worden vooraf gedefinieerd en blijven behouden. 

• 'Key-moments' worden gedefinieerd zodat ze objectief waarneembaar zijn op beeldmateriaal binnen de 
betreffende totaalbeweging onafhankelijk van uitvoerder, uitvoeringsmoment, uitvoeringniveau, enz. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Key-moments   

 

3.2 Bewegingsanalyse (Fase 2b) 

 

Nadat we de key-moments gedefinieerd hebben, gaan we alle (deel)bewegingen objectief beschrijven. 

Alle lichaamsdelen/gewrichten worden beschreven. Dit wil dus zeggen dat niet alleen de 

lichaamsdelen/gewrichten worden beschreven die jij, als trainer/ trainster, belangrijk vindt voor de 

routine.  

Nogmaals, de bedoeling hiervan is om objectief (deel)bewegingen te bekijken en beschrijven en niet 

te beoordelen of interpreteren. Om dit beter te duiden, keren we terug naar ons voorbeeld. Sommige 

trainers zullen heel sterk de nadruk leggen op de armen, terwijl anderen meer kijken naar het 

achterwerk dat naar de hielen moet schuiven. Doordat we allemaal een beetje subjectief kijken en 

onze accenten leggen, kunnen er andere zaken verloren gaan die ook mis lopen.  

 

Om deze stap tot een goed einde te brengen gaan we als volgt te werk: 

• rangschikken van de eerder bepaalde bewegingsfases en/of key-moments; 

• per bewegingsfase of per key-moment de beweging(en) per lichaamsdeel/gewricht objectief 

beschrijven. 

 

 

Opgelet 

Om de beschrijving zo objectief mogelijk te houden, worden enkel lichaamsdelen/ gewrichten beschreven 
die effectief zichtbaar zijn op het gebruikte beeldfragment. 
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In de volgende tabellen beschrijven we de eerste 3 key-moments van ons voorbeeld. 

 

Bewegingsanalyse Key-Moment 1: klaarzitten 

 Links   Rechts  

Voet/ Enkel Tenen omhoog   Tenen omhoog   

Knie Gebogen, zo ver mogelijk tegen 

de borstkas 

  Gebogen, zo ver mogelijk tegen 

de borstkas 

  

Heup  N/A   N/A   

Bekken  N/A   N/A   

Zitvlak  N/A   N/A   

Romp Recht   Recht   

Schouders N/A   N/A   

Bovenarm  N/A   N/A   

Armen Gestrekt   Gestrekt   

Elleboog Gestrekt   Gestrekt   

Pols/ hand Hendel vast, duimen rond hendel   Hendel vast, duimen rond hendel   

Hoofd Recht   Recht   

 

Bewegingsanalyse Key-Moment 2: vertrek 

  Links   Rechts   

Voet/ Enkel Enkel buigen + Enkel buigen + 

Knie Gebogen, zo ver mogelijke tegen 

de borstkas 

+ Gebogen + 

Heup   + Naar hielen + 

Bekken         

Zitvlak Naar hielen brengen +   + 

Romp Recht   Recht   

Schouders         

Bovenarm         

Armen Gestrekt   Gestrekt   

Elleboog         

Pols/ hand Hendel vast, duimen rond hendel   Hendel vast, duimen rond hendel   

Hoofd Recht   Recht   
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Bewegingsanalyse Key-Moment 3: ‘bolleke’ 

  Links   Rechts   

Voet/ Enkel Normaal, gewicht boven voeten   Normaal, gewicht boven voeten   

Knie Naar voor brengen + Naar voor brengen + 

Heup         

Bekken         

Zitvlak Tegen hielen houden   Tegen hielen houden   

Romp Recht   Recht   

Schouders Naar voor brengen + Naar voor brengen + 

Bovenarm         

Armen Gestrekt   Gestrekt   

Elleboog         

Pols/ hand Hendel vast, duimen rond hendel   Hendel vast, duimen rond hendel   

Hoofd Recht   Recht   

 

De vorige tabellen tonen een uitgewerkte bewegingsanalyse voor drie van de vier key-moments van 

het vertrek (op 2 ski’s) tijdens het waterskiën.  

 

We hebben hierbij vooral aandacht voor:  

• een volledige beschrijving van alle zichtbare lichaamsdelen/gewrichten. Zoals je kan zien zal 

men standaard starten met de beschrijving vanuit het voet-enkel complex, over de 

tussenliggende lichaamsdelen/gewrichten (knie, heup, bekken, romp, hoofd, schouder, 

bovenarm,  elleboog) tot aan het pols-hand complex. Omgekeerd kan natuurlijk ook zolang 

steeds eenzelfde gestructureerde werkwijze gehanteerd wordt 

• een correcte, nauwkeurige en begrijpbare beschrijving van alle lichaamsdelen/gewrichten. In 

deze context moet benadrukt worden dat voor de beschrijving van lichaamsdelen/gewrichten 

- i.f.v. latere communicatie doeleinden idealiter gekozen wordt voor een terminologie die door 

alle actoren (bv. trainer, kiné, atleet, psycholoog, enz.) begrepen wordt. Hiermee bedoelen we 

dat sommigen eerder zullen spreken van “extensie”, terwijl anderen zullen spreken over 

“gebogen”. 

• een beschrijving van beweging/verandering ter hoogte van een lichaamsdeel/gewricht. Dit 

kan door in de smalle grijze kolom achter iedere beschrijving aan te geven of en hoe de positie 

van het betreffende lichaamsdeel veranderd is t.o.v. het voorgaande key-moment. Een “+” wil 

zeggen dat de houding is toegenomen, een “-“ wil zeggen dat het verminderd is. “Leeg” wil 

zeggen dat er niets veranderd is. Let op, ook dit kan verschillen van trainer tot trainer.  
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Conclusie: objectieve bewegingsanalyse 

Vanzelfsprekend zijn er verschillende - vaak software gestuurde - manieren om een bewegingsanalyse uit te 
voeren of voor te stellen. Maar voor welke voorstellingwijze ook geopteerd wordt, een bewegingsanalyse is enkel 
kwalitatief wanneer deze correct, nauwkeurig, volledig, begrijpbaar en 'last but not least' reproduceerbaar is, 
zowel in de tijd als tussen afzonderlijke beoordelaars. Dit laatste wil zeggen dat wanneer een beweging op 
verschillende tijdstippen geanalyseerd wordt of twee verschillende beoordelaars eenzelfde beweging analyseren, 
de gekozen werkwijze ervoor zorgt dat steeds eenzelfde valide eindresultaat bekomen wordt. 

 

3.3 Bewegingsanalyse (Fase 2c) 

 

In de volgende stap van ons stappenplan gaan we over tot de effectieve analyse van onze atleet/ 

atlete.  

Evaluatie wil eigenlijk concreet zeggen dat je een “waardeoordeel” kunt toekennen. Als je naar de 

theorie kijkt, dan kan je enkel een correcte, objectieve en dus relevante evaluatie uitvoeren indien: 

• correcte en objectief verzamelde gegevens gebruikt worden (vandaar het belang van een 

objectieve bewegingsanalyse); 

• en vooraf een na te streven standaard gedefinieerd werd op basis waarvan de beoordeling 

zal gebeuren. 

 

 

Voorbeeld 

In een onderwijscontext bepaalt iedere docent vooraf per examenvraag niet alleen de maximumscore maar ook 
een 'referentie '-antwoord dat volgens hem/haar overeenstemt met deze maximumscore. Tijdens het verbeteren 
vergelijkt hij/zij vervolgens de antwoorden van de respectievelijke studenten ten opzichte van het 'referentie '-
antwoord en kent een overeenkomstige factor van de maximumscore toe. Mocht er vooraf geen 'referentie’ 
antwoord gedefinieerd zijn, zou het voor de docent onmogelijk zijn om op een correcte, objectieve manier de 
studenten te beoordelen, de beoordeling nadien te verantwoorden en/of een relevante remediëring te voorzien. 

 

Nogmaals willen we benadrukken dat een referentiebeweging of -techniek in de praktijk niet voor 

iedere trainer exact dezelfde zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan Atletiek waar de trainers Usain Bolt, 

Justin Gatlin en Asafa Powell zouden zijn. 3 fantastische atleten, maar elk hebben ze een afwijkende 

techniek. 

 

Verschillende trainers kunnen een verschillend beeld of visie hebben over de ideale, bij voorkeur na 

te streven 'referentie'-beweging/techniek. Met andere woorden, de beweging/techniek die hij/zij aan 

de eigen atle(e)ten probeert bij te brengen. Gender, antropometrie, fysieke mogelijkheden enz. zijn 

slechts een paar factoren die de uiteindelijke keuze van een trainer kunnen verantwoorden. Het 

belangrijkste in deze methodiek blijft echter dat iedere trainer zijn/haar 'referentie'-

beweging/techniek vooraf vastlegt.  

 

Als trainer is het echter niet altijd mogelijk om zelf de gewenste beweging op te nemen (bv. 

onvoldoende apparatuur, onbereikbaarheid van de 'referentie'-atleet enz.), maar technologische 

ontwikkelingen zoals  Youtube' in combinatie met software programma's zoals 'Keepvid' (Free Open 
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Source Software) of 'Camtasia-Studio' maken het tegenwoordig voor iedereen mogelijk om de  

gewenste referentiebeweging toch te bemachtigen. 

 

Nadat de referentiebeweging bepaald en geanalyseerd is, kunnen we per bewegingsfase de 

verschillende deelbewegingen vergelijken met onze referentie om op die manier tot een correcte, 

objectieve beoordeling te komen.  

 

Er zijn nu verschillende manieren om dit te beoordelen. In ons voorbeeld gaan we terug werken met 

ons voorbeeld van daarnet en beoordelen we de start van iemand die “fouten” maakt. 

 

 

 

 

 

Eigenlijk komt het erop neer dat je elk deeltje van de beweging moet kunnen beantwoorden met JA 

(het is correct) of NEE (in ons geval een rode X) het is niet zoals het zou moeten.  
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Hoofdstuk 4 Fase 3: Interpretatie 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• de volgende stappen te definiëren van ons actieplan, in samenwerking met verschillende actoren. 

 

Als alle voorgaande stappen uitgevoerd zijn, kan men overgaan tot het interpreteren van alle 

bevindingen (Fase 3a). 

 

Dit gedeelte is buiten dit specifiek vak, maar alle kennis daarvoor doen jullie op tijdens de 

verschillende aspecten van de Trainer B cursus.  

 

Let op, het interpreteren van de bevindingen bij atleten op een hoger niveau, gaat gepaard met 

overleg tussen verschillende personen en met behulp van andere testgegevens. Personen zoals 

meerdere trainers, fysieke trainers, kinesitherapeuten enzovoort. Andere testgegevens zijn dan 

bijvoorbeeld lichaam specifieke screening, krachttesten enzoverder.  

 

Daarna kan men overgaan tot het opstellen van een algemene trainingsplanning (Fase 3b) en 

trainingsschema’s (Fase 3c). 
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Hoofdstuk 5 Beeldanalyse software 

 

 

 

Doelstellingen van dit hoofdstuk 

 Aan het einde van dit hoofdstuk moet je in staat zijn om: 

• zelfstandig op zoek te gaan naar software; 

• een idee te hebben van de software op de markt. 

 

Op de markt zijn verschillende softwareprogramma’s die jullie kunnen helpen om beeldanalyse uit te 

voeren. Al deze programma’s hebben hetzelfde doel: beelden importeren, bewerken, en vergelijken. 

Toch zullen deze programma’s ook verschillen hebben. Sommige zullen bijvoorbeeld de mogelijkheid 

hebben om live beelden op te nemen, anderen geven je mogelijkheid om meer dan 2 beelden naast 

elkaar te zetten. En dan heb je nog programma’s die blending (het overeenleggen van beelden) 

toestaan, automatisch metingen doen, enzoort. 

 

Welk programma je ook kiest, je moet (voor jezelf) uitmaken welke software je wilt gebruiken. En 

daarbij kan je jezelf een aantal vragen stellen.  

• Waarom  wil ik gebruik maken van videoanalyse? 

• Welke functionaliteiten heb ik effectief nodig om dit te kunnen doen? 

• Voel ik me goed bij het programma?  

• Wil ik er geld aan uitgeven? 

 

Heel belangrijk om hierbij te weten is dat we, uit de praktijk, weten dat een aantal features, die op 

het eerste zicht heel interessant lijken, meestal niet, of alleen in het begin, gebruikt worden. Een 

minder aantal features kan de kostprijs drukken (zelfs gratis), is meestal veel gemakkelijker om te 

gebruiken (gebruikersinterface) en ga zo maar verder. 

 

Toch raden we altijd aan om zelf je software te kiezen, op basis van je eigen noden en eigen inzichten. 

Iets wat voor de ene de tool is, kan voor iemand anders helemaal geen goede tool zijn.  
 

Hieronder vind je een lijst van verschillende software. 

Windows:  

• Windows Movie Maker 

• Simi Motion 

• Camtasia 

• Kinovea 

• Templo 

• Quintec 

• Dartfish 

• V1 

• DV Coach 
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Macintosh: 

• Objectus 

• Silicon Coach 

• Analyzr 

• Motion Pro 

• Tracker 

• Gasp 

 

Buiten software op PC, zijn er tegenwoordig ook heel veel apps voor op de smartphone of op een 

tablet. We zien dat het gebruik van deze toestellen aan een opmars is en dat ze steeds meer 

structureel gebruikt worden bij trainingen. We merken echter ook dat de apps door veel trainers als 

afschrikwekkend worden beschouwd. 

 

Ze hebben echter wel een aantal voordelen: 

• Geen extra scholing vereist om bewegingsanalyse/-evaluatie-apps te bedienen (meestal zeer 

gebruiksvriendelijk met touch screen). 

• Opname, verwerking en afspelen van beeldfragmenten gebeurt vanuit eenzelfde mobiel 

apparaat. 

• Biedt de mogelijkheid aan de trainer om een bewegingsuitvoering onmiddellijk: 

o te herbekijken;  

o te vertragen of 'frame by frame' af te spelen;  

o in/uit te zoomen;  

o te voorzien van schriftelijke/mondelinge aantekeningen of opmerkingen;  

o te vergelijken met een eerdere uitvoering of referentie-uitvoering. 

• Biedt de mogelijkheid aan de trainer om visuele feedback te geven naar de atleet of het team. 

• Biedt de mogelijkheid aan de trainer om op een eenvoudige manier beeldfragmenten (inclusief 

aantekeningen/opmerkingen) te delen met atleten, trainers, fysiek begeleider of 

kinesitherapeut. 

 

Voorlopig blijven deze apps toch nog net iets te beperkt om een doorgedreven analyse te kunnen 

doen. De meeste van de apps, zelfs de betalende, missen een aantal functionaliteiten, en de toestellen 

zelf missen soms de scherpte, diepgang en schermgrootte. Ze zijn echter wel een meerwaarde als 

aanvullend materiaal, live tijdens trainingen. 

 

Er zijn heel veel apps in de omloop die je kan gebruiken. Zowel bij software voor de computer als bij 

apps is het een zaak om zelf de juiste software te vinden. Ook al omdat veel van die apps betalend 

zijn. Naargelang hoe je het wil gebruiken kan je echter wel gratis apps vinden.  

Als je beelden op je smartphone alleen maar frame-by-frame gebruikt, kan je daar zeker en vast al 

gratis apps voor vinden. Als je echter meer wil, dan zal je waarschijnlijk een betalende app moeten 

zoeken. 
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Hieronder een paar gekende apps: 

Voor iPhone/iPad: 

• Coach’s Eye 

• V1 Sports 

• Ubersense 

• Dartfish Express 

 

Voor Android: 

• Coach’s Eye 

• V1 Sports 

• Quick sports V2 

• iSwing 

 

Misschien nog kort over de hardware. Een goed video bewerkingsprogramma heeft degelijke 

hardware nodig. De huidige generatie computers mag hier in principe geen enkel probleem mee 

hebben, zeker niet als er niets anders aan het draaien is.  
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Hoofdstuk 6 Kinovea uitgelegd 

 

 

Hieronder vind je een beknopte handleiding, geschreven door Kristof Huts (Januari 2016), over het 

programma Kinovea. Kinovea is een Free Open Source Software (FOSS) dat wij zeer sterk aanraden. 

Het is een zeer goed, gratis programma. 

 

Het gratis downloaden van deze software kan vanaf de Kinovea website: http://www.kinovea.org. 

 

Beeldfragment openen 

In het deelvenster rechts bovenaan (rode rechthoek) kan je — analoog aan de werking van een 

'windows verkenner' — in mappen zoeken naar het gewenste beeldfragment. 

 

 

  

Na het aanklikken van een map verschijnen de detail weergaves (groene deelvenster rechts onderaan) 

als ook de pictogrammen (grote blauwe deelvenster links) van alle beeldfragmenten in de betreffende 

map. Een simpele klik op de detailweergave of het pictogram volstaat om een beeldfragment te 

openen. Een beeldfragment openen kan ook door de detailweergave naar het grote deelvenster links 

te slepen. 

http://www.kinovea.org/
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Beeldfragment herbekijken en trimmen 

De onderstaande foto toont de verschillende knoppen die je kan gebruiken om een beeldfragment te 

herbekijken of te knippen ('trimmen'). 

  

In de eerste rode rechthoek (no 1) vind je alle knoppen om een beeldfragment af te spelen, pauzeren, 

'frame/frame' voorwaarts of rugwaarts te spoelen, enz. 

In de tweede rode rechthoek (no 2) kan je beeldfragmenten die te lang zijn, knippen 

(Beeldfragmentatie). 

 

 

  

Key-moments bepalen en analyseren 

Onderstaande foto toont de knop waarmee tijdens de bewegingsontleding key-moments kunnen 

worden aangemaakt. Key-moments verschijnen vervolgens chronologisch in een zwarte balk onder 

het originele beeldfragment. Een verkeerd geselecteerd key-moment kan eenvoudig verwijderd 

worden door op de 'X' knop rechts bovenaan in de betreffende key moment te klikken. Alle key-
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moments kunnen als afzonderlijke foto's of gekoppeld aan het oorspronkelijke beeldfragment worden. 

Daarnaast kan aan ieder key-moment een label of beschrijving/analyse toegevoegd worden. 

 

 

Hieronder de illustratie die de knop toont waar deze functie kan geactiveerd worden. 

 

 

  

Beeldfragment en key-moments bewaren 

Onder 'Bestand' (helemaal rechts bovenaan in het scherm) selecteer je vervolgens 'Bewaar video of 

kernbeeldgegeven’ om het nieuwe kortere beeldfragment al dan niet met kernbeeldgegevens op te 

slaan. 

  

Let op! Bij het opslagen van een beeldfragment selecteer je bij voorkeur .mp4 als bestandtype. 
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