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Voorwoord

Beste lezer, 

Dit is alweer het vijfde boekje dat we uitgeven 

naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht 

van Sport’. Het was dit jaar de zevende keer 

dat we die reeks hebben georganiseerd. In 

2012 zijn we begonnen met het onderwerp 

‘Olympische Spelen in Nederland: Droom 

of Nachtmerrie?’. Dat werd in 2013 gevolgd 

door ‘Kracht van Sport’ (waarvan het eerste 

boekje werd uitgegeven), in 2014 ‘Kracht van 

Sport: over de grens’, in 2015 ‘Kracht van 

Sport: de verbinding’ (het tweede boekje), in 

2016 ‘Kracht van Aangepaste Sport’ (het derde 

boekje) en in het voorjaar van 2017 ‘Kracht van 

Sport in de Wijk’ (het vierde boekje).

Deze zevende reeks bestond uit vijf 

bijeenkomsten over de kracht van sportdata in 

verschillende hoedanigheden binnen de sport. 

De onderwerpen waren cyclische topsport, 

breedtesport en participatie, gezondheid en 

blessures, evenementen en teamsport in de 

topsport. 

De Hogeschool van Amsterdam heeft hierin 

samengewerkt met de Hogeschool InHolland, 

het Amsterdam Institute of Sport Science 

(AISS), de Universiteit van Amsterdam en 

het Sport Data Center. Dat laatste is een 

recent opgericht samenwerkingsverband 

tussen de Universiteiten van Delft, Leiden 

en Amsterdam en het AISS, dat als doel heeft 

landelijk structuur aan te brengen in de wijze 

waarop sportdata sportkennis, onderwijs en 

opleidingen ondersteunen. 

Tijdens de serie lezingen van dit jaar waren er in 

principe per lezing twee keynotes. In de vijfde 

serie waren er zelfs drie. De ene benaderde de 

wetenschappelijke kant van sportdata en de 

andere keek ernaar vanuit het bedrijfsleven en 

naar wat we ermee doen. Daarnaast is in de 

opzet van de lezingen rekening gehouden met 

veel ruimte voor interactie met het publiek. We 

wilden dat graag, want er kan niet genoeg over 

worden gesproken. Data lijken de heilige graal 

te zijn en de vraag – zeker voor de sport – is of 

dat inderdaad zo is. Iedereen heeft daarover een 

eigen mening en mochten tijdens de lezingen de 

sprekers ook daarop worden bevraagd. 

We zijn blij met en dankbaar voor het 

enthousiasme van de deelnemers, maar zeker 

ook voor de bereidheid van de deskundigen om 

aan deze lezingenreeks mee te werken. Het was 

weer een bijzonder unieke en positieve ervaring 

om getuige te zijn van hoe openhartig men het 

gesprek en de discussie met elkaar en met de 

zaal aanging. 
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Alles is weer integraal opgenomen, zodat u het 

allemaal kunt terugzien via de websites van 

het Lectoraat Topsport en Onderwijs (www.

hva.nl/lectoraattopsportenonderwijs) en het 

lectoraat Kracht van Sport (www.hva.nl/

lectoraatkrachtvansport) van de Hogeschool 

van Amsterdam. 

Dit boekje bevat geredigeerde, leesbare 

weergaven van de lezingen en van de 

vragenrondes en discussies die na de lezingen 

ontstonden.

Veel leesplezier!

Cees Vervoorn

Lector Topsport en Onderwijs

Marije Deutekom

Lector Kracht van Sport

Neal Damen

Coördinator AISS

Niek van Ulzen

Datamanager 
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Geleyn Meijer
Geleyn Meijer is 

gepromoveerd in 

de Robotica en 

Informatica aan 

de Universiteit van 

Amsterdam in 1991. 

Hij was partner en 

managing director 

bij LogicaCMG Management Consulting van 

1993 tot 2011. In die periode was hij tevens 

associate professor aan de UvA. Sinds 2011 

is hij werkzaam bij de HvA. Tot 1 juli 2018 

was Geleyn Meijer decaan van de faculteit 

Digitale Media en Creatieve Industrie van de 

HvA. Hij is nu lid van het College van Bestuur, 

tevens rector. Binnen de functie van rector 

houdt hij zich bezig met onderwijs, onderzoek, 

benoemingsbeleid lectoren en valorisatie. 

Daarnaast speelt hij een leidende rol bij het 

stimuleren en innoveren van onderwijs en 

onderzoek aan de hand van ICT. 

Mijn faculteit, Digitale Media en 

Creatieve Industrie, omvat ook alle IT- en 

techniekopleidingen en het onderwerp Kracht 

van Sportdata leeft bij ons heel erg. 

Ik heb zelf een achtergrond in wat vroeger nog 

de ICT-wereld heette en ik mocht een paar 

jaar geleden leidinggeven aan het programma 

COMMIT, een groot onderzoekprogramma in 

Nederland. Dat is inmiddels afgelopen, maar er 

is een prachtig boekje over verschenen. 

Op het laatst in dat programma, met iets 

van honderdvijftig onderzoekers en zo’n 

honderdvijftig bedrijven die meededen, kwam 

op een gegeven moment schaatscoach Jac 

Orie op de proppen, die zei: “Ja, die data… 

En schaatsen, kun je daar dan niets mee?” 

Inmiddels weten we allemaal dat hij heel erg 

van het meten en dus van het weten is. We 

hebben ook wel wat inzicht gekregen in hoe 

hij zijn talenten coacht en waar hij vooral 

naar kijkt. Dat hebben we samen met hem 

mogen opzetten. We zijn met de data van onze 

nationale schaatscoryfeeën aan de slag gegaan 

en ontdekten al heel snel dat je daar dus heel 

praktische dingen uit kunt halen. Als je goed 

doordacht aan de gang gaat met wat je meet en 

het ook even te verifieert, valideert, kun je op 

een gegeven moment ook echt verbeteringen 

tot stand brengen. Dat geeft zo’n feestgevoel! 

Inleiding
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Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is. Het 

illustreert de verbinding tussen de faculteit 

waar sport centraal staat en die waar IT 

centraal staat. Maar daarmee houdt het niet op. 

Mensen aan het sporten krijgen met slimme 

tekstberichtjes, dat is weer een heel andere 

aanpak. Er zijn onderzoekers die kijken 

naar hoe je – door op het juiste moment een 

berichtje sturen naar iemand – hem of haar 

in beweging kunt krijgen. En of dat positieve 

berichtjes moeten zijn (zo van: ‘goed hoor, je 

hebt al zoveel uur gestaan, ga door’), of het 

negatieve (‘je hebt pas zoveel uur gestaan; 

als je later niet zo oud wilt worden, moet je 

vooral zo doorgaan’). Dat is werk voor mensen 

die een achtergrond hebben in psychologie, 

cognitieve psychologie en die in elk geval een 

heel andere bron kennen. 

Daarom vind ik het zo prachtig om deze 

lezingencyclus met het onderwerp ‘Kracht 

van Sportdata’ hier te mogen ondersteunen. 

Uiteindelijk zien we dat dingen bij elkaar 

kunnen komen.”
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Mathijs Hofmijster
Mathijs Hofmijster 

studeerde in 2004 

af in Bewegings-

wetenschappen aan 

de VU. In 2006 begon 

hij als post-doc bij de 

VU en werd vanuit de 

universiteit één dag 

per week gedetacheerd als embedded scientist 

bij de Nederlandse roeibond (de KNRB). 

In 2009 promoveerde hij op ‘Mechanica en 

energetica van het roeien’. Na zijn promotie 

werkte Mathijs aan een project gericht op het 

ontwikkelen van sensortechnieken in het 

roeien. Momenteel werkt Mathijs drie dagen 

per week als universitair docent aan de VU.  

In zijn functie als Lector Innovatie in 

Sportprestatie aan de Hogeschool van 

Amsterdam participeert Mathijs samen met 

andere instituten in drie onderzoeksprojecten. 

Mathijs is hoofdaanvrager en projectleider 

van het onderzoek ‘Smartview through glass’. 

Daarnaast is hij co-auteur van de onderzoeken 

‘Optimalisatie van trainingsstrategieën’ en 

‘Optimalisatie van voortstuwing door en over 

water’.

Mathijs roeit sinds zijn tiende, later gevolgd 

door een coachcarrière. Hij heeft een grote 

passie voor cyclische duursporten én een sterke 

wens om de wetenschap te verbinden aan de 

sportpraktijk.

De limieten van het menselijk prestatie-

vermogen, hoe hard kun je echt, dat is 

wat mij fascineerde. In eerste instantie 

natuurlijk als sporter, maar uiteindelijk 

ook als wetenschapper. En daarbij ben ik 

specifiek geïnteresseerd in sporten als roeien 

en zwemmen en het is niet geheel toevallig 

dat dat ook de casussen zijn die we vandaag 

behandelen. Het zijn sporten, waarbij het van 

belang is dat je een grote ‘motor’ hebt (grote 

spieren, hoge zuurstofopname, dat soort 

zaken) en dat je die motor zo gunstig mogelijk, 

zo efficiënt mogelijk gebruikt, zodat zoveel 

mogelijk vrijkomende energie ten goede komt 

aan de gemiddelde snelheid. 

Ik wil jullie vandaag meenemen in de wijze 

waarop ik als wetenschapper omga met data 

en hoe ik kijk naar een cyclische sport als 

roeien. En ik wil jullie meenemen in een casus. 

Mijn samenwerkingspartner in het project, 

Jurjan Koenen, zal daar verder op doorgaan, 

over de wijze waarop we de data die we 

1. Cyclische topsport 1

Mathijs Hofmijster
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verzamelen uiteindelijk ook weer presenteren 

aan de sporter en de coach, met uiteraard als 

einddoel om die sporter beter te maken.

We komen er meer en meer achter dat het 

belangrijk is dat we weten wat we precies aan 

het doen zijn. Waarom is dat belangrijk? 

(er wordt een afbeelding getoond) 

U ziet twee puntjes van eenpersoons roeiboten 

(oneskiffs) tijdens de finish op Olympische 

Spelen in Rio de Janeiro, na zes minuten en 

eenenveertig seconden roeien. Wie heeft 

er gewonnen? Zeg het maar. Het verschil 

is minder dan eenhonderdste. Ik geloof dat 

het officieel uiteindelijk vastgesteld is op 

vierduizendste. Je kunt je ook afvragen of we 

hier eigenlijk wel kijken naar een echt verschil, 

of dat er een probleem was met de resolutie 

van de camera, of met de tijdsresolutie van 

de stopwatch, of dat de camera wel helemaal 

recht uitgelijnd stond. Er is in ieder geval een 

winnaar uitgeroepen. Mahe Drysdale werd 

hier Olympisch kampioen. 

U begrijpt dat die sporters er heel veel aan 

gelegen is om zelfs ook maar een heel klein 

beetje beter te worden. De nummer twee, 

de Kroaat, zal zich waarschijnlijk achter zijn 

oren hebben gekrabd of hij zijn boot wel goed 

genoeg heeft gepoetst, hoewel je er natuurlijk 

ook over kunt discussiëren of poetsen de boot 

sneller of langzamer maakt. 

Sporters moeten zorgen dat ze het optimale 

materiaal kiezen en dat ze het optimale 

rendement uit hun trainingen halen. Heel 

kleine verschillen die op het oog minuscuul 

lijken, kunnen heel grote effecten hebben. 

Als wetenschapper heb je dan meteen al een 

probleem, want om een significant verschil aan 

te tonen heb je vaak wat grotere verschillen 

nodig. Dat is één van de redenen waarom 

wij als onderzoekers ons steeds meer aan 

het verdiepen zijn in data science. Voor de 

duidelijkheid: ik ben geen data scientist. Ik ben 

een bewegingswetenschapper. We zoeken wel 

steeds vaker de samenwerking op.

Ik trek graag de parallel met de Formule 1. Dat 

is een omgeving waarin de druk gigantisch 

hoog is, waar heel kleine verschillen ook heel 

grote gevolgen kunnen hebben en waarin heel 

erg veel wordt geïnnoveerd. Innovaties voor 

een specifieke doelgroep – dat geldt natuurlijk 

ook voor de groepssport – die uiteindelijk, 

doordat ze getest worden in zo’n hogedruk 

snelkookpan, ook hun weg vinden in een 

breder domein, onder de gewone populatie 

zal ik maar zeggen. En het zal u niet ontgaan 

zijn dat Nederland inmiddels ook een Formule 

1-rijder heeft die het vrij aardig doet, waardoor 

tegenwoordig alles wat er gebeurt in de 

Formule 1 ook meteen in de krant komt. 

In de NRC las ik dat jaarlijks vierhonderd-

miljoen euro in alleen al in het Redbull team 

wordt gestopt en dat er duizend man mee 

bezig zijn. Ik kan u vertellen, die situatie 

hebben we op dit moment in de topsport, in 

het toproeien en het topzwemmen absoluut 

niet. Wij moeten het doen met beperkte 

middelen en zorgen dat we efficiënt omgaan 

met data en metingen. Nog een ander 
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belangrijk verschil: in hetzelfde artikel stond 

dat om de kosten in de hand te houden er maar 

weinig worden getest. Ik weet niet of je met 

vierhonderdmiljoen euro nog kunt spreken van 

het in de hand houden van kosten, maar goed. 

Er is maar twee weken in Barcelona getest and 

that’s it. In die twee weken zitten de coureurs 

misschien vijf, zes, zeven uur in de auto. Als je 

dat vergelijkt met de gemiddelde topsporter, 

die heeft dan net twee dagen gesport. Dus er 

is in onze sporten veel meer gelegenheid om te 

testen en er komt steeds meer gelegenheid om 

te meten. 

In de Formule 1 gaat het met name om 

materiaalinnovaties. Als het materiaal beter 

wordt, kun je sneller je rondjes rijden. Dat geldt 

natuurlijk voor onze sporten ook. Ik noem één 

voorbeeld van innovatie die we ooit zelf met 

onze onderzoeksgroep hebben bedacht. Die 

noemden we de superseat. Bij roeien zit je op 

een glijdend bankje en dan is het belangrijk dat 

je met je billen contact houdt met dat bankje. 

Als je te onbehouwen kracht zet, vlieg je van 

het zitje af en is je race voorbij. Als je iemand 

vastbindt aan het bankje, kan hij – bleek uit 

wetenschappelijk onderzoek – tien tot vijftien 

procent meer vermogen leveren in de start. Dat 

levert twee, drie meter op over een race van 

twee kilometer en we hebben net gezien dat 

dat genoeg is. Deze innovatie hebben wij netjes 

voorgelegd aan de internationale roeibond, 

FISA. De roeibond heeft een aantal regels voor 

innovaties. Kort samengevat en vrij vertaald: de 

innovatie moet goed zijn, niet slecht zijn voor 

het milieu, veilig en vooral eerlijk én het moet 

in de geest van de sport passen. Wij vonden 

dat onze innovatie aan die regels voldeed, 

maar FISA vond iets anders. Ze stelden: ‘it was 

not considered a positive development for the 

sport’. Kortgezegd kwam hun redenatie erop 

neer dat als je harder wilde, je dit zitje moest 

kopen, want als je dit zitje kocht, ging je harder. 

Een soort cirkelredenatie dus. Iedereen moest 

geld uitgeven en dat is een slecht idee, dus we 

verbieden het. Jammer voor ons. 

Ik ben typisch iemand die van zijn hobby  
zijn werk heeft gemaakt. Ik heb altijd 
fanatiek gesport. Eerst roeien en later 
wielrennen. Cyclische sporten waarbij 
je zo snel mogelijk van start naar finish 
moet zien te komen door dezelfde  
beweging keer op keer op keer te blijven 
maken. Die interesseren mij…
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Aan de andere kant kun je je afvragen of je 

daar als innovator of wetenschapper in de 

sport zo rouwig om moet zijn, want één van 

de andere regels die diezelfde internationale 

bond voorschrijft – en dat is een bij andere 

sportbonden niet anders – is dat een innovatie 

die eenmaal op de markt is, ook daadwerkelijk 

voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dus 

het concurrentievoordeel dat je hebt, heb je 

maar heel kort. Vandaar ook dat wij ons in de 

sport steeds minder gaan richten op materiaal 

en steeds meer op het verhogen van het 

rendement van de trainingen. Een sporter is 

misschien een paar procent van de totale tijd 

die hij aan het sporten is ook daadwerkelijk 

bezig met wedstrijden. De rest van de tijd is hij 

aan het trainen.

In het verleden was het vrij ingewikkeld om 

te testen. Je had er een grote, ingewikkelde 

constructie voor nodig. Als ik nu zo’n 

constructie na zou moeten bouwen in mijn 

lab, zou ik die al veel kunnen verkleinen. 

Ik moet een klein krachtmetertje plaatsen, 

kan eenvoudig de bewegingen registreren 

en met een draagbaar apparaat armkracht 

en zo analyseren en dus iets zeggen over 

conditie. Dat zijn ook dingen die we op 

regelmatige basis doen. Ze geven ons een 

periodiek beeld van de kracht van de motor 

van de sporter. Maar eigenlijk is dat niet 

waar we naartoe willen. We willen eigenlijk 

toe naar een situatie, waarin we die sporter 

helemaal niet meer naar het lab moeten halen, 

maar tijdens de dagelijkse situatie kunnen 

registreren wat ze doen. In een roeiboot zit 

tegenwoordig een kleine sensor die kracht 

en beweging kan meten. Daaruit kunnen 

wij vervolgens halen hoeveel vermogen er is 

geleverd en met een aantal slimme aannames 

ook hoeveel vermogen er is verkwist. Om 

chocola te kunnen maken van die data is het 

– vinden wij – essentieel dat je die data in de 

juiste context beschouwt. Ik weet dat ik me 

hiermee, misschien in discussies met data 

scientists, op glad ijs bevind, want helemaal 

geloven in hypothesevrij onderzoek doen we 

niet. We willen snappen wat er gebeurt en 

we willen kunnen sturen op wat er gebeurt 

tijdens trainingen. Dan moeten we die data 

plaatsen in een context van, wat wij noemen, 

de vermogensbalans. Om goed te kunnen 

sporten moet je aan de ene kant zorgen dat je 

zoveel mogelijk kunt leveren en aan de andere 

kant zorgen dat je van dat geleverde zo min 

mogelijk verliest.

Ik zal jullie kort nog even meenemen 

in waarom die verliestermen en die 

productietermen in het roeien zitten. Dit is een 

still uit een YouTube filmpje van de finale van 

de dames dubbel vier, de zilveren medaille in 

Rio de Janeiro, dat kunt u zich ongetwijfeld 

nog herinneren. Sowieso zijn de dames in de 

boot sterke, gespierde vrouwen. Ze kunnen 

over die twee kilometer, die zeven minuten dat 

de race duurt, heel veel vermogen vrijmaken. 

Als u wel eens een roeirace hebt gezien, is het 

u waarschijnlijk ook wel opgevallen dat die 

boten niet met een constante snelheid door 

het water bewegen, dat de snelheid heel erg 

fluctueert. 
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U ziet het priegeltje dat achter de rug van de 

roeister is geplaatst. Dat is het snelheidsprofiel 

gedurende één slag. In één slag fluctueert 

de snelheid ongeveer tien meter per seconde 

tussen het langzaamste en het snelste punt in 

de cyclus. Dat kost extra energie. De waarde 

neemt dan eerst exponentieel toe met de 

snelheid, dus alles wat niet constant is, kost 

meer energie dan op een constante snelheid 

roeien. Dat is al een trade-off voor die roeiers, 

of ze maximaal leveren of maximaal efficiënt 

zijn. Daar wordt blijkbaar op een natuurlijke 

wijze een keuze in gemaakt. 

Dit is een still uit diezelfde wedstrijd. De boten 

van bovenaf gezien. Je ziet dat bij elke slag die 

de roeiers maken, een draaikolkje ontstaat. 

Roeien en zwemmen zijn in die zin bijzondere 

sporten, dat er afgezet wordt tegen het water in 

plaats van tegen de vaste wereld en dat bij elke 

afzet een beetje water in beweging gebracht 

wordt. Dat is energie die in het water gestopt 

wordt en daarmee per definitie geen energie 

die bijdraagt aan de gemiddelde snelheid. 

Je verliest daar is ongeveer vijfentwintig 

procent. Dus vijfentwintig procent van de 

totaal geleverde energie gaat verloren in die 

draaikolken. En ook dit is waarschijnlijk een 

trade-off tussen maximaal kunnen afzetten 

en zo min mogelijk energie verliezen aan het 

water. De beste roeier of de beste zwemmer is 

waarschijnlijk niet de zwemmer die het sterkst 

is. Het is waarschijnlijk ook niet de zwemmer 

of roeier die het efficiëntst is. Het is degene 

die die twee het beste met elkaar combineert. 

Om erachter te komen wat nu die optimale 

combinatie is en hoe trainingen ingrijpen op 

aan de ene kant meer kunnen produceren, aan 

de andere kant minder kunnen verliezen en 

met name de optimale combinatie tussen die 

twee, hebben we data nodig en die verzamelen 

we steeds meer. Dat doen we dus op periodieke 

momenten. 

Dit is een voorbeeld van een test waarin we 

die motor testen. Dat doen collega’s bij die 

roeiboot elke zes tot acht weken met de hele 

sectie, dan worden ze door de mangel gehaald 

en hebben we een goede momentopname van 

die motor. Maar nog veel belangrijker is dat 

we die data tijdens de trainingen verzamelen. 

Training is op zich een omgeving met meer 

omgevingsruis, maar we hebben dan ook 

veel meer gelegenheden om te meten. En we 

hebben ook veel meer kansen om te meten, 

doordat we over steeds betere sensoren gaan 

beschikken.

De uitdaging zit natuurlijk in het op de juiste 

manier te combineren en presenteren van die 

databronnen. Jurjan gaat het zo meteen van 

mij overnemen. Hij gaat meer vertellen over 

de presentatie van de data. Ik zal een klein 

tipje van de sluier oplichten. We zijn twee jaar 

geleden een project gestart met de HvA, de 

Vrije Universiteit, de zwembond, de roeibond 

en Capgemini (die het dataplatform voor ons 

bouwt) om al die verschillende datastromen 

met elkaar in contact te brengen. Tot die tijd 

verdwenen data op laptopjes van sporters of 

van coaches, in dropboxes, et cetera. Heel 

gefragmenteerd en de mensen die die data van 
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sporters moesten krijgen, waren heel veel van 

hun tijd kwijt alleen maar aan het copypasten 

van verschillende databestanden. Daar hebben 

we nu een verandering in aangebracht. 

We hebben die data nu allemaal samen-

gebracht in één dataplatform, IRIS. Daar zijn 

we erg trots op. Dat is wat ons betreft de eerste 

stap naar het halen van een hoger rendement 

uit de data. De volgende stap is om over al die 

databronnen een analyse te kunnen doen. 

Daar hopen we de komende twee jaar aan toe 

te komen.

Samenvattend zeg ik dat een sport als 

roeien een interessante sport is, omdat de 

optimale prestatie bepaald wordt door de 

optimale combinatie van veel leveren en 

weinig verliezen. Over die twee aspecten, 

verlies- en productietermen, kunnen we 

steeds gemakkelijker, laagdrempeliger data 

verzamelen. Dat is niet meer de uitdaging. 

De uitdaging zit ‘m in het chocola maken 

van die data. Om die data goed te kunnen 

interpreteren hebben we een context nodig. 

Die context is de vermogensbalans. De eerste 

stap is om die data op een juiste manier bij de 

sporter te krijgen. Daarvoor hebben we nu ons 

IRIS-dataplatform opgesteld. Daar zal Jurjan 

zo meteen meer over vertellen. En de volgende 

stap, maar dat is wat ons betreft een stap in 

de toekomst, is om niet alleen maar op één 

databron analyses te doen, maar juist om al die 

verschillende databronnen te gaan begrijpen 

hoe die sporter nu uiteindelijk precies 

moet gaan trainen om optimaal te kunnen 

presteren.”
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Hoe wordt er omgegaan met 
de sterk variërende buitenom- 
standigheden in de roeisport?”

Mathijs Hofmijster: “Door onze benchmarks zo 

veel mogelijk te controleren door omstandig-

heden te verzamelen. En dat is eigenlijk iets 

wat we een beetje jammer vinden. De prestatie 

is in de boot, maar het te leveren vermogen, 

de kracht van de motor, evalueren we op de 

roeimachine. Dat doen we, omdat we van al die 

wind-, water- en weet ik veel wat ruis af willen. 

We zijn wel steeds beter in staat om aan boord 

bijvoorbeeld het geleverde vermogen te bepa-

len. Het voordeel van het kunnen meten van 

geleverd vermogen versus het kunnen meten 

van de gemiddelde snelheid is dat dit vermo-

gen in principe veel minder weersafhankelijk 

is dan de snelheid. Dus dat is al een stapje 

verder. Wij denken – maar dat is echt nog een 

stap in de toekomst – dat we veel data kunnen 

verzamelen over de roeiprestatie en die tegelij-

kertijd kunnen combineren met de data van de 

omgevingsomstandigheden. Die zijn overigens 

gewoon vrij verkrijgbaar in het open domein. 

De Bosbaan is vlakbij Schiphol en er is heel ge-

detailleerde informatie over wind, temperaturen, 

et cetera, zodat we dat soort zaken er ook uit 

kunnen gaan filteren.” 

Vraag: “Wat hebben de roeiers pre-
cies aan die data en wat kunnen hun 
coaches ermee?” 

Mathijs Hofmijster: “Dan kom ik weer een 

beetje op mijn stokpaardje: data an sich zijn 

betekenisloos. Het is met name de context die 

ertoe doet. Sporters hebben maar één focus: 

presteren tijdens de belangrijke wedstrijden 

en uiteindelijk op de Olympische Spelen. Dus 

alles wat extra gebeurt, moet een functie heb-

ben. Als een sporter een test heeft gedaan, wil 

hij graag meteen weten wat hij gescoord heeft. 

In het verleden moest de onderzoeker zich 

eerst twee dagen lang op zijn kamer opsluiten 

om de data te verwerken en het daarna pas 

terugkoppelen. Dus dat we die data nu binnen 

een uur kunnen terugkoppelen, dat is pure 

winst. 

Wat de coach ermee kan, raakt aan een heel 

actueel thema: trainingscompliantie. Een 

coach heeft iets bedacht, maar hoe wordt 

het uitgevoerd? Daartussen bestaan best 

wel behoorlijke discrepanties. En dat wisten 

we nooit. Simpelweg omdat we niet konden 

meten wat er tijdens een training gebeurde. 

Die discrepanties hebben best wel implicaties 

voor hoe zwaar iemand kan trainen. Als een 

coach voorschrijft dat iets een lichte training 
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moet zijn, blijkt uiteindelijk dat de roeiers het 

veel te zwaar doen. In de topsport is dat een 

gekend probleem. Vertel twee sporters dat ze 

rustig moeten gaan uitfietsen en ze doen dat 

naast elkaar, dan gaat de ene een beetje voor 

de andere en die andere een beetje voor die ene 

en voordat je het weet, zijn ze keihard aan het 

sprinten. Dat zijn dingen die heel veel gebeuren. 

Als je daar geen zicht op hebt als coach, kun je 

dus ook nooit goed de training sturen.”

Vraag: “Jij zit vooral op vermogen. 
Maar ik wil als coach dat iemand in 
zijn macht blijft. Je hebt mensen die 
zelf een idee hebben over hoe ze 
moeten roeien en dat maken ze ook 
waar. Je hebt ook mensen die ego 
gestuurd zijn en die zeggen: ‘Coach, 
jij zegt mij hoe ik moet roeien. Ik doe 
het, ik word de motor en that’s it.’ 
Hoe krijg ik mensen zo ver dat ze zelf 
de kwaliteit gaan beoordelen van 
wat ze deze haal gedaan hebben? 
Elke haal opnieuw?”

Mathijs Hofmijster: “Als ik de indruk heb 

gewekt dat wij op de stoel van de coach willen 

gaan zitten, dan is dat een verkeerde. Wat we 

doen, is proberen om de coach een extra stuk 

gereedschap te geven. Wij geloven heel erg 

in het objectief kunnen meten van het effect 

van interventies. Dat is stap één. En stap twee 

is op basis van die objectieve metingen een 

coach kunnen adviseren. Als je mij vraagt wat 

een goede techniek is, dan is dat zorgen dat je 

zoveel mogelijk van je vermogen laat bijdragen  

aan de gemiddelde snelheid. Dat is altijd 

waar. En hoe je daar precies komt? Wij geven 

de coach daar tools voor, maar het is aan de 

coach zelf hoe hij die tools gebruikt en hoe hij 

dat overbrengt aan de roeiers.”

Vraag: “Het is altijd interessant  
– vooral voor een data-analist – om 
meer data te hebben. Dat hoeft niet 
per se nuttig te zijn, maar het kan 
in ieder geval niet slecht zijn. Maar 
voor een coach kan het wel frustre-
rend zijn om altijd maar te moeten 
timen of een krachtmeter erop te 
moeten hebben. Hoe wordt daarmee 
politiek-diplomatiek omgegaan, met 
coaches en sporters?” 

Mathijs Hofmijster: “Dat is een goed punt. Dat 

is inderdaad absoluut waar. Als je aankomt 

met een sensor, dat is leuk, dat moet je gaan 

gebruiken, dan is het: ‘Waarom? Wat schiet ik 

ermee op?’ We moeten eigenlijk zorgen voor 

twee dingen. Ten eerste dat wat wij meten zo 

min mogelijk interfereert met de dagelijkse 

training en ten tweede dat we wat we meten 

zo snel mogelijk terugkoppelen aan de sporter. 

Ik maak zelf altijd heel graag de vergelijking 

met Strata. Voor degenen die dat niet kennen: 

Strata is een wereldwijd platform dat een paar 

miljoen gebruikers heeft, met name fietsers, 

die allemaal hun snelheid en soms ook hun 

vermogen en hartslag loggen en dan terug-

gekoppeld krijgen waar ze hebben gefietst, 

hoe snel ze overal hebben gefietst en hoe ze 

dat doen ten opzichte van andere fietsers die 
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datzelfde stukje ook hebben gefietst. Ik ben 

zo’n wetenschapper die het allemaal wel heel 

goed weet maar zelf eigenlijk niets doet, onver-

antwoord traint en niets logt et cetera. Ik ben 

Strada gaan gebruiken, want ik vond het geinig 

hoe dat ging en alleen al door het feit dat ik 

die data op tijd terugkreeg ging het betekenis 

voor me krijgen. Dus ik geloof heel sterk in die 

twee aspecten: zorgen dat je iets doet met een 

reden en zorgen dat je het snel terugkoppelt, 

zodat mensen zelf gaan inzien dat ze er iets aan 

hebben. Ik ga niet lobbyen, zo van: ‘Jongens, 

jullie moeten dit gaan doen’. Het is eerder 

andersom. Er is een vraag en we proberen 

daaraan te voldoen.”

Cees Vervoorn: “Als je kijkt naar de incubatietijd 

die innovaties in de sport nodig hebben om 

uiteindelijk door de sport te worden geaccep-

teerd, zie je dat de sport erg conservatief is. 

Het ultieme voorbeeld is de introductie van de 

klapschaats. In de jaren zeventig al bedacht, 

halverwege de jaren negentig pas gebruikt. 

Terwijl in de jaren zeventig al bekend was  

dat er winsten mee te boeken zouden zijn. 

Schaatsers vonden het heel moeilijk om 

daar als eerste op te gaan staan. Stel dat je 

afgaat…  

Met de faculteit Bewegingswetenschappen 

hebben we ook onderzoek gedaan naar zwem-

pakken. En wat bleek? Hoe meer lichaamsop-

pervlakte je bedekte met een zwempak, hoe 

groter de winst was. En dat kon oplopen tot vijf 

procent op honderd meter. Dat is het verschil 

tussen de eerste en de laatste op de Olympi-

sche Spelen. Maar de zwemmers durfden er 

niet aan te beginnen, hoewel de regels het wel 

toelieten. Pas nadat het was gereglementeerd 

et cetera en anderen het gingen gebruiken, 

kwamen ze over de brug, maar niet vanuit het 

standpunt ‘ik heb heel hard getraind, er is iets 

ontwikkeld dat binnen de regels past en ik kan 

het gebruiken, dus ik gebruik het om Olympisch 

kampioen te worden’. Nee, ze waren bang om 

voor gek te lopen in zo’n lang pak. Overigens, 

wat voor reden iedereen voor zich ook had, je 

ziet dat dergelijke innovaties tijd nodig hebben, 

 voordat ze echt verankeren of geborgd worden 

in de sport. Terwijl wél vanaf het begin al  

duidelijk is dat ze kunnen bijdragen in de  

kwaliteitsverbetering.”
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1. Cyclische topsport 2

Jurjan Koenen

Jurjan Koenen
Ik ben geboren op 

18 november 1970 in 

Bussum. Inmiddels 

al 20 jaar woonachtig 

in Rotterdam. Na 

studies Technische 

Bedrijfskunde bij HvA 

en Communicatie, 

Organisatie & 

Management (Culturele Antropologie) aan de 

VU startte ik 1 mei 1998 bij Capgemini. Ik had 

erg weinig ICT achtergrond maar in die tijd 

(internethype periode) maakte dat niet uit, en 

ik was toch geinteresseerd in de wereld van 

automatisering. Inmiddels werk ik dus al erg 

lang bij Capgemini en heb ik verschillende 

functies en rollen gehad. Sinds 2015 ben ik 

onderdeel van de practice (afdeling) Insights 

& Data en ben ik betrokken bij transformaties 

/ implementaties bij onze klanten waarbij data 

centraal staat. Je kunt hierbij denken aan het 

verbeteren van data kwaliteit, centraliseren 

van klant data, re-platforming van data (naar 

cloud). Het Meten naar Weten project trok mij 

enorm aan omdat mij professie met mijn passie 

in aanraking kwam (topsport en sport in het 

algemeen). 

Ik neem jullie in de komende twintig minuten 

mee in wat je big data mag noemen. Eerst 

even over Capgemini, daarna gaan we door 

naar Van Meten Naar Weten en naar wat er 

op dit moment speelt. Op dit moment werken 

bij Capgemini zo’n tweehonderdduizend 

mensen in veertig landen. We zijn met name 

gegroeid door acquisitie, niet organisch. Er 

waren ook heel veel overnames de laatste 

jaren. We zijn bezig in technology, outsourcing 

en consultancy. Een deel doet advies, een deel 

is bezig met projecten en een deel doet beheer 

voor onze grote klanten. Dus waar de software 

en applicaties in productie gaan draaien en 

waarbij Capgemini het in beheer houdt en 

zorgt dat de klant ontzorgd wordt. Dit zijn 

onze sectoren. Eigenlijk is er volgens mij geen 

sector waar wij niet actief zijn. Sport misschien 

niet. 

Zelf zit ik bij insights in data, dat is een 

onderdeel van een global pact. In Nederland 

zijn we verdeeld in twee clusters: Car en Ding, 

zoals we ze noemen. Ding is een beetje de 

klassieke wereld. Dan hebben we het over 

data warehousing, gestructureerde data, 

datamodellen. Dat is een beetje waar we tien, 

vijftien jaar of misschien wel langer geleden 

mee zijn begonnen. Dat is de wereld zoals we 



22

die kennen. En Car staat meer voor wat nu 

veel meer opkomt: ongestructureerde data, 

data science, data analytics, machine learning, 

big data. Wat je de laatste tijd ziet, is vooral 

dat die twee naar elkaar toe komen. Mensen 

van onze cluster zoeken nu veel mensen van 

het Car-cluster op, omdat de klant nu de 

gestructureerde data die hij in zijn primaire 

proces gebruikt, wil gaan combineren met 

ongestructureerde data die hij van buitenaf 

kan halen en waarmee hij zijn primaire proces 

kan beïnvloeden.

Je ziet rechts een aantal projecten, waarbij 

we betrokken zijn en waar je ook een 

beetje uit kunt halen wat je met data 

doet. We proberen voor allerlei zaken de 

voorspelbaarheid te verbeteren, onder andere 

inbraken voor de politie, maar ook wel 

schuurbranden bijvoorbeeld. Daarbij kijken 

we naar welke factoren van invloed zijn op 

het voorkomen van schuurbranden. Ahold, 

de Bonuskaart en wat daarmee allemaal kan 

worden gedaan, daarbij zijn we al heel lang 

betrokken. Tegenwoordig DNB. We scannen 

de jaarverslagen in en op basis van de tekst 

leggen we een stukje machine learning en 

analyse eroverheen. En dan kunnen we een 

voorselectie maken voor DNB van waar gaan 

we nu eens wat dieper op in, waar gaan we op 

spitten en wat kunnen we gewoon doorlaten. 

En misschien wel leuk: Unilever, Ben & Jerry’s. 

Dat is het type projecten waarbij we kijken 

Ik werk bij Capgemini, maar heb niet 
zoals Mathijs van mijn hobby mijn werk 
kunnen maken. Ik kom wel uit de sport, 
honkbal. Daar had ik graag in door 
willen gaan, had graag een aantal jaren 
in Amerika willen spelen, maar dat was 
me niet gegeven. Met het project Van 
Meten Naar Weten heb ik wel een deel 
van die hobby weer een beetje terug- 
gekregen: bezig zijn met sport en  
topsporters en kijken naar hoe je daar 
het maximale uit kunt halen en welke 
factoren spelen daarbij een rol spelen. 
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naar wat ervoor zorgt dat de verkoop van  

ijs toeneemt of afneemt. In het geval van  

Ben & Jerry’s bleek uiteindelijk dat met name 

op de donderdagavonden, als het slecht weer 

was en studenten geen zin hadden om te 

studeren en naar de bioscoop gingen, dat de 

verkoop van Ben & Jerry’s het beste was.

Dan over Van Meten Naar Weten. Dat is 

voor Capgemini interessant, omdat het een 

toch wel nieuwe technologie betreft. Er zit 

een stuk technologie in dat gebaseerd is op 

open source. Vooral afstudeerders die bij 

Capgemini beginnen vinden het ontzettend 

interessant om daarin mee te kunnen gaan. 

Wat dat betreft was Van Meten Naar Weten 

voor ons een heel mooi initiatief en in dit 

geval kosteloos. We hebben gezorgd voor de 

infrastructuur en we verzorgden de expertise, 

de mensen. Tegelijkertijd was het natuurlijk 

voor die mensen goed om de eerste stappen in 

het bedrijfsleven te kunnen zetten en daarmee 

een beter profiel, een beter CV, te hebben ten 

aanzien van de opdrachten die ze voor onze 

klanten konden uitvoeren. 

In dit geval ging IRIS niet alleen om de data, 

de kracht en het duurvermogen, waarover 

Mathijs het zojuist vooral had, maar ook over 

slaappatronen en voeding. Het gaat niet alleen 

maar om wat je als sporter presteert, maar ook 

om wat je naast je trainingen doet. Daarop zijn 

de analyses gebaseerd en daarmee gaan we 

ook verder. 

Wij vonden het belangrijk om mee te doen, 

omdat we proberen om klanten te helpen bij 

hun besluitvorming op basis van de inzichten 

van de data die je hebt en kunt gebruiken. En 

het is voor ons ook een fantastisch initiatief 

om een stukje exposure te hebben. Je bent 

betrokken bij topsporters, bij de bonden 

en – zoals Mathijs ook zei – het gaat om 

centimeters. Het gaat ergens over; je doet het 

niet voor niets. Voor ons en onze consultants is 

het een mooie kans om onze naam daaraan te 

verbinden. 

Dit waren de doelstellingen. Het organiseren 

van dataopslag. Zorgen dat het centraal 

wordt opgeslagen en niet meer in excelletjes, 

in kopieën van mensen, van alles en nog 

wat, maar centraal, zodat het kan worden 

geüploadet. Op het moment dat een sporter 

getraind heeft, kun je zorgen dat de data ook 

in die database wordt opgenomen. En de 

dashboards zijn belangrijk, dus dat de coach, 

de wetenschapper, kan nagaan wat hij ziet, wat 

dat betekent voor de algoritmes, de modellen 

die daarop losgelaten worden, of hij dat snapt 

en er iets mee kan. Voor nu is het dus echt een 

hulpmiddel voor de coach. Ik denk wel dat 

als machine learning nog weer een volgende 

stap gaat maken in de komende jaren, het nog 

best wel een spannende wedstrijd kan gaan 

worden met betrekking tot wat de overhand 

gaat krijgen. Gaat de analyse die je doet op 

basis van de data, of gaat de datacoach daarin 

het nog voor het zeggen krijgen. Als je alle 

data van alle chirurgen op de wereld bij elkaar 

zou voegen en je doet daar je analyses op, denk 

ik dat er weinig chirurgen zijn die daar nog 

tegenin durven te gaan. Als jij als chirurg met 

je acht jaar ervaring een besluit wilt nemen 
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dat niet helemaal strookt met de analyse de 

data van duizend chirurgen met bij elkaar 

honderden jaren ervaring, dan moet ik het nog 

maar zien.

Er zijn drie fasen. Fase 1 hebben we nu 

afgesloten. We hebben een dashboard en dat 

wordt nu in een soort van pilotfase gebruikt 

door de sporters. We krijgen de feedback 

terug natuurlijk en we proberen via een aantal 

iteraties het dashboard te verbeteren en 

bruikbaarder te maken voor de sporters. We 

willen nu langzamerhand naar een volgende 

fase toe: het combineren van meer sporten. 

Wat we eigenlijk willen, is dat meer bonden 

zich aansluiten, met meer data, en dat je 

op basis daarvan weer nieuwe modellen en 

nieuwe algoritmes kunt gaan ontwikkelen. 

En dat je van elkaar gaat profiteren. Dus dat 

dan inderdaad de schaatsers zich bij wijze 

van spreken aansluiten en dat je op basis van 

gegevens die zij genereren en bijvoorbeeld 

met de krachtoefeningen die de roeiers doen, 

kunt zeggen: ‘wat zou dat nu betekenen voor 

schaatsers’. 

Je ziet nu meerdere bronnen, onder andere de 

roeibond en de zwembond en je ziet erboven 

een aantal manieren, waaronder de sensoren 

waarover Mathijs het net had, bijvoorbeeld in 

de skiff, die je aansluit op de databak en op die 

manier allerlei verschillende data verzamelt 

en daarover je analyses doet. Door middel van 

in dit geval SAS – maar we hebben ook onze 

eigen dashboards gebouwd – kun je echt heel 

slimme doorsneden maken en betekenis geven 

aan al die data die je tot je beschikking hebt. 

En uiteraard voor de onderzoekers, voor de 

wetenschappers, die vinden dat ze het allemaal 

zelf beter kunnen, geven we gewoon een 

export en zeggen we: ‘Alsjeblieft, hier heb je al 

je data. Als jij daarmee op een slimme manier 

kunt omgaan, moet je dat doen’.

De privacy en security van alle gegevens is 

ook een belangrijk punt. Je meet nu eenmaal 

topsporters en het zijn gevoelige data. Er 

zit misschien wel een medisch dossier aan 

vast. Misschien ga ik wel medicijngebruik 

opslaan. Wat dat betreft zijn er geen limieten, 

maar je moet de regelgeving natuurlijk wel 

respecteren. En de infrastructuur die je 

hier ziet is met name gericht op een stukje 

veiligheid van al die data en ook dat de mensen 

die toegang hebben echt alleen de data zien 

die ze mógen zien. Een wetenschapper mag 

andere data zien dan een coach. Een coach 

mag alleen de data van zijn team zien. Een 

atleet mag alleen zijn eigen data zien. Dat soort 

dingen moeten echt voor honderd procent 

worden afgeschermd. Dat wordt intern door 

ons geaudit en wij worden zelf ook weer 

geaudit. Het is heel strikt. Ik ben redelijk 

pragmatisch, zeker als projectmanager, maar 

je levert continu een gevecht met de mensen 

die dat absoluut willen afschermen. We hebben 

ook wel problematische situaties gehad, waarin 

we met technologie te maken hadden, waarbij 

we tegen knelpunten aanliepen, niet verder 

konden en andere keuzes moesten maken 

rondom het ontwerp, alleen maar om dat soort 

redenen.
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Waar gaat dit allemaal in de toekomst naartoe? 

Geen onbelangrijke vraag… Het gaat ons 

natuurlijk niet alleen maar om sportdata. 

Capgemini doet niet heel veel met sport. Er 

moet ook een bepaalde hoeveelheid geld in 

omgaan om het voor een bedrijf als het onze 

interessant te maken, anders kun je nooit 

tweeduizend man aan het werk houden. Onze 

klanten zijn bedrijven als Philips, KLM en Tata 

Steel (waarvoor ik op dit moment een opdracht 

uitvoer). Als je kijkt naar de toekomst, zie 

je dat er een aantal stappen moeten worden 

gemaakt, als het gaat om het volume van data. 

Vroeger werden data gesegmenteerd. Je had 

niet de rekenkracht, dus had je overal kleine 

databases, zodat je het kon verwerken. Op 

een gegeven moment heeft de technologie 

een aantal stappen gemaakt, waardoor het nu 

mogelijk is om gigantische hoeveelheden data 

echt centraal te verzamelen, door middel van 

een distributed file system, alle adoptsystemen 

die we hebben. 

Bedrijven zeiden eerst: ‘We hebben de 

mogelijkheden, gooi al die data er maar in 

en doe er iets leuks mee. Gooi er modellen 

overheen en we maken er wat van’. Er was 

maar een klein percentage echt succesvol, de 

rest kon zijn resultaten er niet uithalen. En 

nu ontstaat er zo langzamerhand een situatie 

waarin bedrijven zeggen: ‘We hebben heel veel 

data, maar hoe weten we nu echt dat dit van 

waarde is? Hoe kunnen we controleren dat de 

datakwaliteit goed is? Hoe weten we nu dat 

we die modellen er echt op los mogen laten?’ 

Een bekende is dat de verkoop van ijsjes en de 

hoeveelheid verdrinkingen bijvoorbeeld bijna 

met dezelfde parameters tot stand komen. 

Betekent dat dan dat je kunt zeggen dat op een 

plek waar veel ijsjes worden verkocht ook veel 

verdrinkingen zijn? Nee, dat is niet zo. Er is 

wel een correlatie, maar geen causaliteit. Dat is 

waar bedrijven natuurlijk ook enorm naar op 

zoek zijn…”



26

Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Kun je iets meer duidelijk 
maken wat de sporter of de trainer 
daaraan hebben? Als het gaat om  
bedrijven snap ik het, maar als sporter 
zie ik hem nog niet helemaal?”

Jurjan Koenen: “Dat besef ik en het is ook niet 

in alle gevallen zo heel gemakkelijk. Laat ik 

even proberen om de parallel te trekken met 

sportdata. Waar bij honkbal al tientallen jaren 

van alles wordt gemeten, vooral statistisch, is 

het nu zo dat al die sensoren en al die analyse 

die je kunt doen op data natuurlijk voor spor-

ters een enorm interessante stap vormen. De 

analyses die je doet en de feiten die je daaruit 

haalt, daar kun je in feite niet van wegstappen. 

Als topsporter wil je in elk geval continu jezelf 

verbeteren. Als een coach zegt: ‘Volgens mij 

kun je dat zitje beter vastbinden, want dan ben 

je sneller’, zou een sporter tien jaar geleden 

waarschijnlijk gezegd hebben: ‘Maar ik vind het 

niet lekker en volgens mij is dat niet sneller’. 

Nu kun je de analyses erop nakijken en als die 

zeggen dat die sporter in de eerste tien meter 

drie meter voorsprong pakt, is het voor die 

sporter natuurlijk niet meer tegen te houden 

en zal hij het ook gelijk omarmen. Zo hebben 

data een enorme plek gekregen in met name 

de topsport. Het is ook zo dat inmiddels een 

heleboel topsporters die ik goed ken en die 

toevallig ook bij Capgemini werken, al aan mij 

hebben gevraagd of ze bij ons kunnen aanslui-

ten gebruik kunnen maken van alle analyses 

die we hebben. Er is bijvoorbeeld een zwem-

vereniging die veel gehandicapte zwemmers 

heeft, maar ook topsporters die trainen voor 

de Olympische Spelen en die wil graag bij Van 

Meten Naar Weten aanhaken.”

Opmerking: “Ik hoor veel algemeenheden die 

ontzettend interessant zijn voor bedrijven, maar 

voor de sporters en de sport zie ik dat nog 

steeds niet... Als we het hebben over zwem-

men, zou ik als zwemmer willen weten hoe snel 

mijn reactietijd van de startblokken is. Ook als 

trainer kan ik daar iets mee. Ik mis in dit verhaal 

een beetje wat je ermee kunt vanuit de sport.”

Cees Vervoorn: “Het interessante is natuurlijk 

dat met de bijna onbeperkte mogelijkheden die 

dataverzameling en data-analyses de sporter 

en de coach bieden, ook de sport moet gaan 

nadenken over wat willen ze nu precies willen 

weten om sporters beter te maken. Als jij weet 

dat jouw reactietijd van het blok toeneemt, als 

je dat kunt trainen en kunt meten in zes weken, 

is het evident dat dat voor het zwemmen rele-

vant is. Het is niet voor niets dat het NOC heel 
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veel vrij gaat maken de komende jaren om met 

big data aan de slag te gaan in de strijd om 

bij de eerste tien te blijven op de Olympische 

Spelen. Waar het schip gaat stranden, weten 

we niet, maar we weten zeker dat we, als we 

het niet doen, er niet bij blijven.”

Mathijs Hofmijster: “Ik denk dat de vraag die 

aan Jurjan werd gesteld niet helemaal een 

eerlijke is. Het is ook niet de vraag is die wij 

in eerste instantie aan Capgemini hebben ge-

steld. Wij hebben gevraagd: ‘Geef ons de mo-

gelijkheid om al die verschillende manieren van 

sensordata te verzamelen, of dat nu de sensor-

data van de sporter zijn die een schuivertje op 

zijn plek zet, of data van de sensor op de boot 

die honderd keer per seconde waarden meet… 

Geef ons alsjeblieft de mogelijkheid om dat 

allemaal bij elkaar te brengen, zodat wat we al 

deden, heel erg inefficiënt – want zijn mensen 

uren en dagen ermee bezig om die data te 

verwerken – dat we nu eens een keer een stap 

verder kunnen maken.’ 

We hebben ook heel bewust een driestappen-

plan, waarvan we de eerste twee stappen in dit 

project doen. De eerste stap is zorgen dat de 

data op één plek komen en dat dat netjes ge-

beurt. Dat klinkt heel triviaal, maar de Europese 

regelgeving handhaaft dat en dat betekent, als 

je het niet netjes voor elkaar hebt – en trust me, 

er is bijna geen bond of sportvereniging in Ne-

derland die het netjes voor elkaar heeft –ben je 

gewoon het bokje. 

Dus dat is een heel belangrijke stap. Dat heb-

ben we nu voor elkaar gekregen. De tweede 

stap is zorgen dat die data beschikbaar komt 

voor de coaches, dat de informatie komt bij 

de persoon waar die moet zijn. Dat deden we 

al – dat is ook een beetje een antwoord op de 

vraag die je eerder stelde – maar het gaat nu 

sneller, efficiënter, gemakkelijker. Dat is waar 

we Capgemini om gevraagd hebben. Dan gaan 

we ze vervolgens hopelijk vragen om de dingen 

die we doen een stap verder te brengen, dus 

al die verschillende key performance indicators 

van de verschillende soorten meetsessies die 

we doen, om die ook met elkaar in verband te 

brengen. Dan zijn we op het punt aangekomen 

dat we de interessante vragen, niet alleen 

over het startblok kunnen stellen, want dat is 

één ding, maar ook: hoe is die starttijd bij dat 

startblok te relateren aan de slagfrequentie en 

de keerpunten.”

Vraag: “Hoe heeft u het opgestart? 
Ook qua mankracht en de financiële 
kracht die erachter zit? Hoe is het 
gestructureerd vanuit de academische
kant en vanuit de bedrijfskant? 
Ons grote probleem is enerzijds de 
middelen en vooral om die gegevens 
überhaupt te groeperen. Het aantal 
dropboxen waar ik zelf in zit, met  
losse datafiles in Excel, kan ik niet 
meer op vier handen tellen.”

Mathijs Hofmijster: “We hebben dit project 

alleen maar kunnen starten door een innovatie-

subsidie. Die hebben we bijna helemaal ingezet 

voor één fulltime projectleider. Hij is aangesteld 

op het project als de spil tussen sportonder-

zoekers en het bedrijfsleven. Vervolgens heb-
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ben we met Capgemini de afspraak gemaakt 

over de zogenoemde bankzitters, mensen 

die daar tussen opdrachten in zitten of net 

binnenkomen. Die kunnen natuurlijk met onze 

vele getalletjes hun data skills aanscherpen en 

ook meteen met heel goede topsportdata gaan 

werken. De normale uurtarieven van Capgemini 

kunnen we natuurlijk niet betalen…”

Cees Vervoorn: “Maar wil je duurzaam suc-

cesvol zijn, mede gebaseerd op een sport-

technische aanpak die put uit data science, 

het verzamelen van data en het verbeteren van 

de kwaliteit van de training en de coaches, 

dan zul je uiteindelijk niet afhankelijk moeten 

zijn van de Capgemini’s, met alle respect voor 

de bankzitters daar. Dan zul je samen met het 

NOC*NSF, de overheid en de onderwijsin-

stellingen een structuur moeten ontwikkelen 

om dat gefinancierd te krijgen. Wij hebben 

als onderwijsinstelling baat bij promovendi of 

studenten die opgeleid worden met de kennis 

die we verzamelen, dus het kan ons iets waard 

zijn. De topsport gaat er beter door presteren, 

dus het mag ook de topsport iets waard zijn. 

En de overheid heeft ergens ook de plicht om 

de infrastructuur te organiseren, waarin dat 

allemaal kan plaatsvinden. Als dat niet gebeurt, 

is het een dure hobby.”

Vraag: “Stel dat we in de situatie zijn 
dat we heel veel data hebben en van 
elke training, van elke sparsessie, 
weten hoe hard een roeiboot of een 
schaatser gaat. We weten inmiddels 
ook dat rust belangrijk is, periodise-

ring en we hebben weken-, jaren- of 
zelfs vierjarenplannen. Wat hebben 
jullie inmiddels bedacht of ontdekt 
dat je denkt van: ‘misschien is het 
aller hardst varen nu wel niet het 
beste’? En hoe vergelijk je een tijd 
onderling, sporters onderling? Een 
Sven Kramer is uitzonderlijk goed, 
maar er is heel weinig materiaal om 
hem mee te vergelijken. Er is maar 
één Holland Acht. In die cirkel van 
vier jaar doe je er maar elke vier jaar 
één. Het lijkt me heel lastig om een 
benchmark te bedenken. Ik vraag me 
af of je daarover interessante ideeën 
hebt...”

Mathijs Hofmijster: “Wat je zegt is natuurlijk 

waar. Belastbaarheid is, denk ik, het thema 

dat je bedoelt. Als je steeds heel hard traint, 

word je daar heel moe van en op gezette tijden 

moet je uitrusten. We hebben verschillende 

manieren om te monitoren hoeveel een sporter 

doet. De simpelste manier is om hem na elke 

training te vragen hoe zwaar hij het vond. Als 

je kijkt naar het product van het totaal wat de 

sporter geeft aan de training en de duur van de 

training, de session RPE, de training load, dan 

heb je een vrij aardig beeld van de belasting 

gedurende het seizoen. Belastbaarheid kun 

je op verschillende subjectieve en objectieve 

manieren meten. Je kunt de hartslag en de 

hartslagvariabiliteit in de gaten houden. Als die 

hartslag een keer veel minder variabel wordt, is 

dat dan een teken dat mensen gestrest raken 

of gespannen raken? Dat gebeurt nu ook al.  
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‘s Nachts in bed meten sporters hun hartslag 

en dat wordt uitgelezen. Op dit moment zijn dat 

nog afzonderlijke metingen en onderzoeken. 

Uiteindelijk willen we die verschillende informa-

tiebronnen met elkaar verbinden.”

Cees Vervoorn: “Interessant is dat we bij het 

IRIS nu een project gaan draaien. Hier in Am-

sterdam traint, leeft, slaapt en studeert dage-

lijks een groot aantal ploegen. In principe is dat 

materiaal voor onderzoek, om te kijken of we 

een antwoord kunnen geven op de vraag van 

trainers of men ready is. Als een sporter ‘s och-

tends binnenkomt, kan ik hem dan maximaal 

belasten of niet? Dan is er nog een verschil 

of hij het fysiek kan of mentaal wil. Dat is ook 

iets waarmee je rekening moet houden. Er zijn 

allerlei verschillende handkrachtmetingen en 

dergelijke, waarvan je iets zou kunnen zeggen, 

maar wij proberen nu in een langdurige studie 

te kijken hoe je bij binnenkomst readiness van 

een sporter voor een trainingsprogramma kunt 

bekijken, zodat hij optimaal belast kan worden 

op het moment dat hij binnen is. En ook als hij 

minder belastbaar is, dat je dat direct kunt aan-

passen. Dat zijn wel vragen waar je met data 

die je consequent verzamelt bij dezelfde groep 

sporters, op dezelfde momenten, uiteindelijk  

inzicht kan gaan geven in de sturing, een betere 

sturing, van de trainingsprocessen.”

Dezelfde vraagsteller: “Interessant 
om te horen, maar ik was misschien 
niet heel concreet in mijn vraag- 
stelling. Waar ik zelf vooral tegen-
aanloop is bijvoorbeeld het volgende.

Ik coach met name eerstejaars  
beginnende roeiers. Ze doen aan het 
begin van het jaar zeven minuten  
over twee kilometer en dan is de 
vraag of dat nu goed of slecht is. 
We hebben het al gehad over wind 
en temperatuur en weet ik veel wat. 
Maar wat voor benchmarks hanteer  
je? Je kunt ze ten opzichte van an-
dere ploegen vergelijken, je kunt ze 
ten opzichte van het veld vergelijken 
over vijf maanden... Het hangt heel 
erg af van keuzes die je maakt. Je 
blijft, denk ik, heel vaak de  
menselijke interpretatie van de 
coach houden, zo van: ‘Ik weet dat ik 
in een krachtblok zit, maar ik heb nu 
niet de hoogste prioriteit – ondanks 
dat ze maximaal hun best hebben 
gedaan – om nu het hardst te varen’. 
Je kunt corrigeren in je hoofd, maar 
ook misschien al met data. In hoe-
verre zijn we daarmee bezig? Of is 
het echt zo van: ‘Oké, ze hebben dit 
gevaren en vorige week deden ze 
dit en de coach moet zelf bedenken 
of dat goed of slecht was’? Dat is 
misschien de meest concrete vraag: 
kunnen de data ook echt een oordeel 
geven, of is het meer beschrijvend 
bedoeld voor de coach om een  
conclusie te trekken?”

Mathijs Hofmijster: “Natuurlijk kan dat. Je kunt 

data gebruiken om je oordeel te versterken.”
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Cees Vervoorn: “Het is wel een interessante 

vraag. Kun je uiteindelijk de menselijke factor 

in het trainen uitschakelen? Wordt de trainer 

overbodig?”

Jurjan Koenen: “Nee. Hooguit zal zijn taak 

veranderen. Om nog even heel specifiek aan te 

haken op jouw ‘waar haal je dan als coach je 

benchmark vandaan’: juist met heel veel data, 

dus ook van individuen, los je het probleem 

van de benchmarks op, want je hebt je eigen 

benchmarks. Als je zelf veel data hebt, kun je 

binnen je eigen verleden kijken welke patronen 

welke gevolgen hebben gehad. Dan hoef je 

helemaal niets meer te vergelijken met informa-

tie van anderen. Dan wordt de rol van de coach 

meer vertrouwen op data en het omzetten van 

de informatie die in data verborgen zit. Data zijn 

de eentjes en nulletjes. Die komen en masse 

binnen. En dan moeten zowel de wetenschap-

per als de coach een beetje bij elkaar komen. 

Zij moeten leren hoe ze de informatie uit al die 

eentjes en nulletjes halen. En volgens mij gaat 

dat heel leuk worden in de toekomst.”

Dezelfde vraagsteller: “Ik heb nog 
niet gehoord waarom de trainer/
coach niet vervangen zou kunnen 
worden door een machine. Je zegt 
dat hij niet wordt vervangen. Het 
oordeel van de trainer/coach zal 
minder en minder en misschien wel 
helemaal niet meer op onderbuik-
gevoel bevestigd hoeven te worden. 
Maar als je op een gegeven moment 
genoeg data hebt en genoeg hebt 

geleerd van wat voor patronen er in 
de data zitten, kan het oordeel uit 
de data zelf komen. Maar je moet 
alsnog iemand hebben die stuurt op 
welke algoritmes je op welke manier 
op de data gebruikt. Dus dan zou ik 
bijna zeggen: over honderd jaar zijn 
de coaches geen psycholoog meer, 
maar data scientists.” 

Cees Vervoorn: “Belangrijk in het project is wel 

dat we wel heel erg goed met elkaar moeten 

nadenken over de opleiding van coaches en 

het niveau dat we van hen verwachten. Het 

vak verandert ontzettend snel. Ik was vanuit 

mijn functie een maand of wat geleden bij de 

nanotechnologen van de Universiteit Twente. 

Die werden helemaal warm van het feit dat ze 

iets met heel kleine dingetjes die ze in sporters 

kunnen stoppen, door inslikken of injecteren 

of wat dan ook, alle data die je nodig hebt, tot 

en met slagfrequentie et cetera, kunnen meten 

en kunnen teruggeven aan de coach. Iets waar 

we nu nog niet bij stilstaan, maar zo’n dingetje 

is kleiner dan het kleinste pilletje en het geeft 

meer informatie dan we nu met z’n allen op de 

roeibaan kunnen organiseren. Die jongens wer-

den daar helemaal opgewonden van. Hoe moet 

je daarmee omgaan als coach, als dat allemaal 

binnenkomt? De ontwikkeling gaat ongelooflijk  

snel. En de vraag die jij nu stelt, wat wordt 

de rol van de coach en wordt die überhaupt 

behouden, is een vraag die niet over tien jaar 

beantwoord moet gaan worden, maar volgens 

mij al over vijf jaar of minder.”
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Mathijs Hofmijster: “Ik denk dat we de intuïtie 

van een coach onderschatten. Hij is wat mij  

betreft nog steeds de integrale ontvanger van 

alle informatie die tot hem komt. Alleen, die 

informatie komt veel efficiënter. Wat maakt een 

coach een goede coach? Dat is dat hij in staat 

is om alle verschillende informatiebronnen, 

misschien wel impliciet, met elkaar te combi-

neren tot het juiste trainingsadvies. Kun je dat 

helemaal vervangen door een zelfdenkende 

computer? Ja, misschien…”

Jurjan Koenen: “Ik wil nog één ding verduide-

lijken. De informatie van de coach is essentieel 

om te doen wat wij nu doen. Echter, waar het 

nu nog heel vaak in de sport over gaat, is dat 

de coach zegt: ‘Ik wil graag dat je de hard-

slagband omdoet en dat je dat meet’. Op dat 

moment gebeurt dat ook, maar de data worden 

niet letterlijk opgeslagen en nooit teruggekop-

peld. Op een gegeven moment denkt iemand 

dan: ‘Ja, leuk dat ik dat doe, maar wat heb ik 

eraan? Kijkt de coach er wel naar of ziet hij het 

niet?’ Want wij delen die informatie helemaal 

niet. Wat wij nu proberen te doen, is zorgen dat 

we die data op een nette manier opslaan en 

het inzichtelijk maken voor iedereen. Dat wordt 

natuurlijk een vliegwiel, want als zij meer data 

terugkrijgen waar ze iets mee kunnen, gaan ze 

– als het goed is – ook meer monitoren, omdat 

het interessanter is om naar te kijken. En zo 

kunnen wij meer data genereren en kunnen we 

met de kennis die nu in de sport aanwezig is, 

proberen de sport slimmer te ondersteunen. Ik 

denk dat dit voorafgaat aan de discussie of de 

coach vervangen wordt of niet. Laten we eerst 

eens met de technologie die we nu hebben, 

ondersteunen wat er nu is en dat optimaliseren. 

Daarna kunnen we dan eens kijken of we  

misschien wel zoveel informatie uit de data  

hebben gehaald dat de coach kan worden  

vervangen of op een andere manier kan worden 

ondersteund.”

Dezelfde vraagsteller: “Ik heb nog 
een praktische vraag, als eigenaar 
van een sportschool in Amsterdam, 
waar we heel veel doen met live data, 
maar ook met data op de lange  
termijn: hoe toegankelijk is wat jullie 
nu doen? In hoeverre kunnen we  
inzicht krijgen in de dingen die hieruit 
komen enerzijds en anderzijds daar 
eventueel zelf data aan toevoegen, 
misschien via het IRIS platform?”

Mathijs Hofmijster: “Het platform an sich kan zo 

worden ingericht dat jouw soort data waar-

schijnlijk vrij gemakkelijk daarin te verwerken is. 

Hoe dat moet? Misschien moeten we zo even 

een biertje gaan drinken. De gegevens die op 

dit moment in het platform aanwezig zijn, zijn in 

principe natuurlijk niet toegankelijk voor buiten-

staanders. Die zijn heel sterk afgeschermd. Als 

we dat toegankelijk willen maken, moeten we 

toestemming vragen aan de sporters die de data 

genereren. Dan zouden we ze kunnen presente-

ren in een wetenschappelijke publicatie.”

Cees Vervoorn: “Er wordt wel gewerkt aan een 

nationale infrastructuur – Sport Data Valley gaat 



32

dat heten – waarin je op afstand gebruik zou 

kunnen maken van data die erin zit, eenmalig en 

met toestemming, om onderzoek op te doen of 

kennis te verdiepen. Daar komt natuurlijk allerlei 

wet- en regelgeving bij kijken. Verder kunnen op 

basis van jouw eigen data met datastewards en 

wetenschappers wel afspraken worden gemaakt 

over het verwerken en bekijken hoe je dat voor je 

eigen bedrijf of zo het beste kunt benutten. Maar 

dat de data niet van de wetenschappers zijn, 

blijft een punt.”

Vraag: “Ik denk vanuit de commerci-
ele  
kant. Daar zullen jullie ook mee te 
maken hebben. Stel ik ben de New 
York Yankees en ik ben op zoek naar 
een nieuwe pitcher die beter is dan 
mijn huidige pitcher. Is data-analyse 
dan toepasbaar bij het kopen van zo’n 
nieuwe pitcher? Denk je dat dat in de 
toekomst realiseerbaar is?”

Jurjan Koenen: “Ik denk dat dat zich op dit mo-

ment al voordoet. Niet zoals we dat hier doen, 

met betrekking tot duurvermogen en zo, maar er 

wordt wel gekeken naar hoe hard je kunt gooien 

en hoe accuraat, hoe hard je kunt lopen van 

nul tot tien meter en hoe je de snelheid van de 

knuppel in een swing kunt verhogen? Dat is al-

lemaal paraat. En ik weet ook zeker dat de clubs 

in Amerika op die manier selecteren. Die kijken 

al lang niet meer naar of iemand eruitziet als 

een honkballer en het spel een beetje snapt. Er 

wordt op talentniveau alleen maar gekeken naar 

hoe atletisch, hoe snel en hoe wendbaar iemand 

is en hoeveel kracht hij heeft. En als iemand op 

een aantal punten goed scoort, is hij interessant.”

Cees Vervoorn: “In het voetbal heb je SciSports. 

Dat bedrijf komt voort uit de Universiteit Twente. 

Het brengt op allerlei aspecten – niet alleen op 

doelpunten – en over heel de wereld voetballers 

in kaart, tot op de lagere niveaus toe. Zodat een 

club die nieuwe spelers zoekt, kan selecteren 

op informatie uit een database. Niet ‘ik wil de 

topscorer van vorig jaar hebben’, 

maar ‘wil een spits hebben die altijd in de zestien 

speelt en gemiddeld acht doelpunten scoort’.  

Dat maakt dat in het voetbal ook anders dan op 

het gevoel gekeken gaat worden naar nieuwe 

aankopen. En ik weet dat een aantal Nederlandse 

clubs ervan gebruik hebben gemaakt. Feyenoord 

met Jørgensen is daar volgens mij een voorbeeld 

van.”

Dezelfde vraagsteller: “SciSports gaat 
over spelers, maar ook over clubs. Dus 
het is niet alleen bepalen van hoe goed 
een speler is en hoe goed die wordt, 
maar ook in wat voor soort team hij 
het beste zou passen. Topvoetballers 
gaan, als ze beschikbaar komen op 
de transfermarkt, ook naar SciSports 
om te vragen welke clubs het beste bij 
hen zouden passen. Depay heeft dat 
gedaan. Zo is hij bij Lyon terechtge- 
komen. Dat is superinteressant. Ik 
werk bij SAS Nederland en waar we nu 
mee bezig zijn, is het spel zelf realtime 
op basis van beeldanalyse te gaan 
volgen en te kunnen gaan sturen.”
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Vraag: “Er zijn al verschillende 
verder doorontwikkelde dergelijke 
platforms op de markt. Wat is  
eigenlijk de reden dat jullie vanaf nul 
zijn begonnen om een dergelijk  
vergelijkbaar project op te starten?”

Mathijs Hofmijster: “Alles wat er op dat 

moment was, voldeed niet aan onze wensen. 

En we vonden het erg belangrijk dat het een 

Nederlands of op zijn minst Europees product 

zou zijn, omdat we vanaf het begin al rekening 

moesten houden met de Europese regelgeving. 

Ook de werkwijze die we met Capgemini kon-

den afspreken, was één van de redenen.”

Vraag: “We hebben het steeds over 
hoe positief het is dat we heel veel 
data hebben, maar de laatste tijd 
is het natuurlijk ook zo dat er af 
en toe best wel misbruik gemaakt 
wordt van grote databases. Je hebt 
bijvoorbeeld ook het voorbeeld van 
Albert Heijn, dat iemand al Pampers 
opgestuurd krijgt, als ze zelf nog 
maar pas weet dat ze zwanger is. Dat 
halen ze uit het koopgedrag van zo 
iemand. We gooien alles in één grote 
bak en ik ben benieuwd of daar ook 
risico’s of gevaren aan kleven…”

Jurjan Koenen: “Ja, zeker. Dat is iets waarop 

ik eigenlijk nog wil terugkomen. Het bedrijfs-

leven omarmt het en probeert nu vooral heel 

veel data te genereren. Er is ook een aantal 

bedrijven dat veel met social media doet. Liever 

snel dan goed gevalideerd. Dus je krijgt nu ook 

fouten. Google heeft volgens mij een griepepi-

demie voorspeld en daar zaten ze naast. Ze 

proberen dus dingen uit en hebben het niet 

altijd bij het goede eind. Er komt nu ook  

langzamerhand een golf aan, waarbij mensen 

zeggen: ‘Laten we eerst even zorgen dat we 

echt snappen wat we binnenhalen en of het 

ook echt klopt, voordat we er iets mee gaan 

doen. Dus daar ligt absoluut een reëel gevaar, 

zeker op het moment dat je je primaire  

processen erop gaat finetunen. Het moet 

worden beschermd vanuit de GDPR-wetgeving 

onder andere.” 

Cees Vervoorn sluit af met: “Jullie hebben alle-

maal een groene en een rode kaart geekregen 

om te reageren op stellingen. Die hebben we 

niet nodig gehad om de discussie op gang te 

brengen, maar één stelling wil ik toch nog even 

tegen jullie aan houden om te kijken of we jullie 

overtuigd hebben of niet... De stelling is:  

‘moderne topsport kan niet zonder data science’. 

Wie het daarmee eens is, houdt de groene 

kaart omhoog en wie het er niet mee eens is, 

de rode.”

De zaal wordt overwegend groen. 

Cees Vervoorn: “Dan hebben we het goed 

gedaan. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor 

jullie aanwezigheid en voor de inkijk in jullie 

werkveld.”
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2. Breedtesport en participatie 1

Ben Kröse

Ben Kröse
Ben Kröse is lector 

‘Digital Life’ aan 

de Hogeschool van 

Amsterdam en 

hoogleraar ‘Ambient 

Robotics’ aan de 

Universiteit van 

Amsterdam.  Zijn 

promotieonderzoek 

deed hij aan de TUDelft, en daarna verbleef 

hij enige jaren aan het California Institute 

of Technology in de Verenigde Staten. Zijn 

onderzoek richt zich nu op de ICT van 

intelligente systemen voor gezondheid, 

bijvoorbeeld e-Health, leefstijlmonitoring en 

sport apps. In zijn onderzoeksgroep ‘Digital 

Life’, waarin hij zich richt op de (sensor)

technologie en informatica methodieken 

om het gedrag van mensen waar te nemen, 

werken ongeveer 12 onderzoekers. De  

toepassingsgebieden zijn voornamelijk zorg, 

gezonde lifestyle en de openbare ruimte. Met 

zijn groep aan de UvA en de HvA heeft hij 

meer dan 40 artikelen in wetenschappelijke 

tijdschriften gepubliceerd, 5 boeken uitgegeven 

en meer dan 110 conferentiebijdragen.

ICT’ers zijn continu bezig met apps. Ze 

verdienen er af en toe heel veel geld mee, 

maar gaan er soms ook aan failliet. Hoe kun 

je goede apps gebruiken voor sporters? Ik 

richt me daarbij vooral op de breedtesport 

en begin bij de maatschappelijke trend. De 

wereldwijde bevolking heeft een behoorlijk 

ongezonde levensstijl. Vierenveertig procent 

van de Nederlandse bevolking voldoet niet aan 

de landelijke beweegnorm van een bepaald 

aantal minuten actief bewegen per dag. 

Rapporten, van het RIVM bijvoorbeeld, hebben 

aangetoond dat mensen in steden over het 

algemeen een iets kortere levensverwachting 

hebben dan mensen op het platteland. 

Daarbij komt: lidmaatschappen van sportclubs 

gaan achteruit. Dat is een feit waarmee we 

rekening moeten houden. Aan de andere kant 

zien we wel een toename van de individuele 

sporters. Ik woon zelf hier aan het Oosterpark 

en ik zie daar in de loop van de jaren steeds 

meer mensen op zaterdag en zondag rennen. 

Er is ook een toenemende belangstelling voor 

evenementen. Amateurwielerwedstrijden en 

tours bijvoorbeeld en de Dam tot Dam Loop. 

Dus er is meer sport in de openbare ruimte, 

minder op de traditionele sportvelden. En 

dat brengt met zich mee dat er ook meer 

belangstelling is voor technologie. 
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Daarmee kom ik op het onderwerp, waarin 

ik me wél thuis voel. Technologie. Ik ben 

ingenieur. Eén van de ontwikkelingen van 

de afgelopen jaren is de sensor’. Een sensor 

zet een activiteit of een luchtkwaliteit om in 

een elektrisch of een digitaal signaaltje. Ze 

worden steeds goedkoper. Dat komt doordat 

auto’s, boten, muziekspelers en dergelijke 

ermee worden volgeplempt. Overal in de 

wereld verschijnen sensoren. Niet alleen in de 

openbare ruimte, maar ook ons lichaam zit er 

vol mee. Sensoren zitten in fitnessbandjes die 

de afgelopen tijd in groten getale verschijnen, 

smartphones, smartwatches... Aan de 

Hogeschool van Amsterdam, waar ik werk, 

hebben we een fashionopleiding, AMFI. Daar 

wordt echt heel hard gewerkt aan intelligente 

kleding, aan hoe je kleding kunt uitrusten met 

ingebouwde sensortjes, zodanig dat ze ofwel 

signalen aan de gebruiker kunnen geven door 

trillinkjes, temperatuurveranderingen, ofwel 

bewegingen kunnen opvangen. In Twente is 

een houding corrigerend vest ontwikkeld, dat 

detecteert of je verkeerd achter de computer zit. 

dan krijg je dus een trillinkje en moet je even 

recht gaan zitten. 

Dat zijn applicaties die eraan komen en dat 

komt allemaal door het gebruik van sensoren. 

We verwachten dat er eerdaags heel veel 

smartwatches verkocht gaan worden en Fitbits 

et cetera. Maar de vraag is: gaan we allemaal 

aan de Fitbit, of niet? Ik heb gisteren nog eens 

op Marktplaats gekeken en dan zie je dat er 

dus gigantisch veel van die dingetjes worden 

aangeboden. Twee jaar geleden was ik op 

een conferentie over ubiquitous computing 

(nieuwe vormen van computers) en daar 

waren maar liefst vijf of zes presentaties 

over waarom mensen fitnessbandjes of 

gezondheidsapparaatjes niet meer gebruiken. 

Het is een feit – en dat blijkt uit veel 

onderzoeken – dat ongeveer na een halfjaar 

vijftig procent van de gebruikers ermee stopt 

Ik zit helemaal niet in de sport. Zelf ben 
ik een matige sporter, moet ik zeggen. 
Ik zit in de ICT en de laatste jaren kijk ik 
met name naar data, data-analyse op het 
gebied van gezondheid. En sport is een 
onderdeel van gezond leven. Ik wil het 
vandaag hebben over een aantal  
projecten die wij hebben draaien op  
het gebied van data voor apps.
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en die zetten dat ding dus op Marktplaats of 

gooien het in de prullenmand. 

Wat zijn de redenen dat mensen zo’n Fitbit of 

zo’n app op een telefoon niet meer gebruiken? 

Wat uit een aantal van die presentaties op die 

conferentie kwam, is dat er een mismatch is 

tussen de verwachtingen die je ervan hebt 

op het moment dat je hem koopt of krijgt en 

na een twee, drie maanden gebruik. Soms 

wordt zo’n ding verkeerd gedragen of verkeerd 

gebruikt. Er is in ieder geval een verschil. 

En als mensen het niet meer vertrouwen, 

gooien ze het weg, gebruiken ze het niet meer. 

Een ander punt is: het is teveel gedoe. Die 

kleine Fitbits moet je ook weer opladen en 

vroeger moest je ze nog weer koppelen met 

een mobiele telefoon en die mobiele moest 

dan weer zaken naar de cloud sturen… Een 

andere reden, die ik in een aantal artikelen 

terugkwam, was de sociale inbedding. Zo 

van: ‘Ja, ik heb Runkeeper, dus mijn vrienden 

kunnen zien hoeveel ik heb gefietst, of ik 

gebruik Strava. Maar als mijn vrienden een 

Garmin-app gebruiken, kunnen ze niet zien 

wat ik op Strava heb gedaan. Het is heel leuk 

dat je een sociaal netwerk hebt binnen die 

sportapps, maar je moet wel bij je merk blijven. 

Een aantal andere redenen die werden genoemd 

waarom mensen hun device op Marktplaats of 

de Amerikaanse Marktplaats zetten: het doel 

is bereikt, ik sport nu regel-matig één of twee 

keer per week, ik heb het niet meer nodig, het 

doel is niet haalbaar, dus ik stop helemaal met 

sporten, weg met dat ding. 

Als je ervan uitgaat dat je technologie kunt 

gebruiken om mensen te motiveren om 

meer te bewegen, moet dus nog een aantal 

tekortkomingen van de huidige technologie 

worden opgelost. Daar liggen natuurlijk 

geweldige uitdagingen voor de ICT. De ICT’ers 

kunnen dat opladen en koppelen veel beter 

maken. Dus het is een kans voor de ICT-

bedrijven. De gebruikersvriendelijkheid en de 

nauwkeurigheid moeten omhoog. 

Een ander ding – en dat is eigenlijk waar ik 

naartoe wil – is die adaptiviteit. Net zoals 

vroeger met de Furby’s? Kennen jullie die 

nog? Dat waren robotdingetjes die af en toe 

iets zeiden, maar ze zeiden altijd hetzelfde op 

hetzelfde moment en op een gegeven ogenblik 

gaat zo’n ding je verschrikkelijk irriteren en 

dan gooi je hem het raam uit. Je wilt eigenlijk 

fitnessbandjes of coaches die niet iedere 

keer precies hetzelfde zeggen en die zich 

ook aanpassen aan jouw gemoedstoestand 

of aan jouw fysieke toestand. Adaptiviteit 

en personalisatie zijn dus erg belangrijk. En 

dat is in de ICT de laatste jaren een enorme 

stroming. Het heet ook wel persuasive 

computing. Hoe kun je computers gebruiken 

om mensen ervan te overtuigen dat ze hun 

gedrag moeten veranderen… 

In dat kader ben ik samen met een aantal 

andere onderzoekers van de HvA, de 

Universiteit van Amsterdam, de Universiteit 

van Utrecht en de Universiteit in São Paulo 

bezig om experimenten te repliceren. Dit is een 

filmpje over het project.”
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(Red.:)

Er wordt een video getoond, waarin Judith 

Pauw (beleidsadviseur sportstimulering 

gemeente Amsterdam), Marije Deutekom 

(lector kracht en sport Hogeschool van 

Amsterdam) en Sabine Kuhne (student 

Hogeschool van Amsterdam) het volgende 

vertellen:

Judith Pauw: “Gezonde Amsterdammers die 

met plezier sporten en bewegen, dat vinden 

wij belangrijk als gemeente Amsterdam. Ruim 

een kwart van de volwassen Amsterdammers 

beweegt nog onvoldoende. Hoe krijgen we 

deze mensen meer in beweging? Samen met 

de Hogeschool van Amsterdam zijn we op zoek 

naar manieren om dat te bereiken binnen onze 

stad.”

Marije Deutekom: “De Hogeschool van 

Amsterdam onderzoekt hoe we meer mensen 

kunnen motiveren om te gaan bewegen. Dit 

doen we samen met de Universiteit van Am-

sterdam en verschillende bedrijven. We maken 

een app die mensen op specifieke locaties in 

het park persoonlijke beweegtips kan geven 

en die beweegtips kunnen ervoor zorgen dat 

mensen gemotiveerd blijven om te bewegen. 

Dat kan op dit moment al in het Oosterpark in 

Amsterdam en binnenkort kan het ook in het 

Sloterpark.”

Sabine Kuhne: “Voor de app hebben we 

verschillende functies bedacht om mensen 

de eerste stap te laten zetten om te bewegen. 

Voornamelijk motivatie was hiervoor belangrijk 

en hierdoor hebben we dan eigenlijk ervoor ge-

zorgd dat mensen die vaak op de bank zitten, 

toch van de bank af komen en de deur uitgaan.”

Ben Kröse vervolgt: “We gaan dus mensen 

motiveren om meer te bewegen. Vanuit 

psychologie – en ook vanuit sportpsychologie 

– zijn er heel veel theorieën over hoe je 

mensen kunt beïnvloeden. En er is een aantal 

factoren. Persoonlijke factoren bijvoorbeeld, 

waarop je mensen kunt aanspreken. Self-

efficacy, geloof je er zelf wel in? Als je die 

factoren kunt veranderen, zijn mensen meer 

gemotiveerd om meer te bewegen. Andere 

factoren zijn sociale factoren. Doen je vrienden 

het? Is het sexy om in het Oosterpark te gaan 

rennen of ga je liever naar het Vondelpark? 

Financiële factoren ook. Heb ik wel geld om 

een beetje mooie hardloopschoenen te kopen? 

Omgevingsfactoren. Mooi of slecht weer is 

natuurlijk van belang, maar ook of je hier over 

de Wibautstraat wilt rennen of lekker langs de 

Amstel... 

Als je naar gedragsverandering gaat kijken, 

kun je gaan sleutelen aan deze factoren. 

Betere fysieke factoren betekenen dat mensen 

misschien eerder sporten. Door andere sociale 

factoren gaan ze meer sporten. Dat doen we in 

het PAUL-project.

Ik ga even terug naar de app die we 

ontwikkelen en die je ook in het filmpje zag. 

We willen een app ontwikkelen die op de 

gebruiker afgestemde boodschappen geeft. 

En niet alleen op de gebruiker zelf afgestemd, 

maar ook op de locatie waar de gebruiker op 

dat moment is. 
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En misschien ook op het weerbericht, want dat 

weet die app ook allemaal. Het gaat allemaal 

om gepersonaliseerde boodschappen die 

afhankelijk zijn van de context, de omgeving, 

het weer, et cetera. 

Hoe we dat doen? Eén van de technieken die 

we hebben ontwikkeld, is gebruikmaken van 

zogenaamde beacons. Beacons zijn kleine 

kastjes die werken op batterijen. Eigenlijk een 

soort vuurtorens die af en toe een signaaltje 

uitsturen, dat wordt opgevangen door de 

app op je mobiele telefoon en die weet dan 

dat je op twee meter afstand van beacon 882 

bent, waar je even een work-out moet doen 

of een stretching. Dat heb je dan van tevoren 

in die app geprogrammeerd. We hebben dat 

vorig jaar getest, samen met de gemeente, 

stadsdeelraad Oost en met een paar bedrijven. 

We hebben die beacons opgehangen in het 

Oosterpark, toch een park waar flink wat junks 

rondlopen. Maar ze hangen er nog steeds. Ze 

zijn niet gesloopt. Eén keer per jaar moeten we 

er nieuwe batterijtjes in doen en dan sturen 

ze gewoon weer die signaaltjes uit. Studenten 

kunnen nog steeds apps programmeren die 

reageren op die beacons. Daar zijn we dus nog 

steeds mee bezig. 

Zowel de gemeente Amsterdam als de 

gemeente Utrecht zijn bij het PAUL-project 

betrokken, plus een aantal bedrijven die 

zich bezighouden met beacon-technologie 

en diensten leveren zoals Info.nl, maar ook 

bedrijven als MYLAPS die sportevenementen 

organiseren. 

Dat is een manier om gelokaliseerde 

boodschappen aan te bieden. Maar het gaat 

niet alleen om de locatie, het gaat ook om de 

persoon. Dus je wilt ook gepersonaliseerde 

boodschappen aanbieden. Daarvoor moet je 

personen kunnen karakteriseren. Daarvoor 

gebruiken we ook de veelgeroemde big data. 

Vorig jaar had ik een student aan de UvA die 

gebruikgemaakt heeft van data van de Dam 

tot Dam Loop. In de groep van Marije zijn die 

data vergaard. Er zijn vragenlijsten ingevuld, 

waarop deelnemers hebben aangegeven 

dat ze van een app verlangen dat bepaalde 

karakteristieken erin zitten. Op basis van 

een stuk of zes- á zevenhonderd gebruikers 

hebben we gekeken of er verschillende 

groepen deelnemen aan die Dam tot Damloop 

en dat bleek zo te zijn. Eén groep rent over 

het algemeen langere afstanden en die 

verlangt van de app dat die goed inzicht geeft 

in het loopgedrag. Een andere groep loopt 

veel minder lange afstanden en is veel meer 

recreatief bezig. Die wil juist dat die app 

meer coaching- en trainingboodschappen 

geeft. Zo zie je dat bepaalde groepen andere 

eigenschappen van zo’n app verlangen. 

Datzelfde doen we nu met data van MYLAPS. 

Dat is een bedrijf dat veel sportevenementen 

organiseert en beschikt over technologie 

daaromtrent. Ze hebben ook een app waarmee 

je de rondetijden van een bepaalde route 

kunt bijhouden. Die heeft veel meer dan 

zevenhonderd gebruikers Op dit moment is het 

aantal valide gebruikers dat we nu analyseren 

iets van een kleine vierhonderdduizend. 
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Daarvan analyseren we welke groepen 

gebruikers in de database zitten, hoe die zijn 

geclusterd, wat hun voorkeuren zijn, waar ze 

rennen, hoe ver wonen ze van de plek waar ze 

veel rennen, et cetera. 

Die data destilleer je uit die grote database 

en je bouwt een app die gericht is op groepen 

gebruikers. Dat vind ik superinteressant. Je 

kunt leren van de gebruiker zelf. Als ik een app 

heb die zegt: ‘Ga hier even twintig keer door je 

knieën zakken of twintig work-outs doen’ en 

dat doe ik niet, kan die app dat meten. En mijn 

mobiele telefoon weet dan dat op dat moment 

die opdracht voor mij niet de beste was.

Je gebruikt de reactie van de gebruiker om je 

regels, de intelligentie die in de app zit, aan te 

passen. De app wordt als het ware zelflerend. 

Die technieken ben ik in de sport nog niet 

tegengekomen, maar ze worden wel gebruikt 

bij bedrijven als Spotify, Netflix en Bol.com. 

Als je bepaalde artikelen leuk vindt, krijg 

je daarop afgestemde adviezen. Zo’n soort 

zelflerende app zijn we nu aan het maken. Dat 

vind ik de grote uitdaging van dit moment.

Conclusies. Er komt heel veel op de markt. 

Er wordt ook heel veel weer weggegooid of 

op Marktplaats gezet, dus het is allemaal 

nog niet zo perfect. Er wordt weinig gekeken 

naar de gebruiker zelf, er is te weinig 

personalisatie. Dat kun je veranderen door 

het gebruik van met big data uit databases 

van bedrijven als TomTom, MYLAPS en 

Runkeeper. Daar zit gigantisch veel informatie 

die je kunt gebruiken om gepersonaliseerde 

aanbevelingen te geven. Op groepsniveau, 

maar stap verder is de individuele tailoring en 

dat kan dus door middel van een zelflerende 

app. Dat zijn technieken die we al bij Google 

en Amazon op gebieden als marketing zien. 

Daar kunnen we heel veel van leren.”
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Vraag: “Ik heb zelf ook wel eens 
nagedacht over hoe je meer machine 
learning en artificial intelligence kun 
gebruiken om mensen te motiveren 
in apps. Eén van de problemen die ik 
daarbij had, is dat als je naar een  
recommender system of iets der-
gelijks gaat kijken. Dan benader je 
het gedragsprobleem echt vanuit de 
data die je hebt, maar als je iemand 
wilt motiveren om te bewegen, heb 
je ook allemaal heel mooie gedrags-
modellen die in een bepaalde volg-
orde zouden moeten werken om een 
effectieve gedragsverandering te 
bewerkstelligen. Ik ben benieuwd of 
jullie daarvoor een oplossing hebben 
en hoe die eruitziet.”

Ben Kröse: “In het PAUL-project zitten ook een 

sportpsycholoog, een bewegingswetenschap-

per en een informaticus. Gedragstheoretische 

modellen zijn mooi, maar als ik puur vanuit de 

data iets maak, ben ik dan beter of slechter? 

Dat weten we dus na drie jaar.

Je wilt natuurlijk altijd het beste van die twee 

werelden gebruiken. En een probleem met 

machine learning en zelflerende algoritmen is 

dat ze ergens moeten beginnen. Je kunt niet van 

Vraag & antwoord

(en discussie)

scratch starten, want dan is dat ding zo slecht, 

dat je het na vijf minuten al in de gracht gooit. 

Wat wij doen… De bootstrapping gaat wel op 

basis van gedragstheoretische modellen maar 

we passen langzaam de parameters aan. We 

hebben dus wel een model dat gebaseerd is 

op gedrag, maar mijn droom is nog steeds om 

ook dat model weg te gooien.”

Vraag: “Die vierhonderdduizend 
die bij MYLAPS geregistreerd zijn. 
Waarvoor hebben die toestemming 
gegeven? Wat mag je wel en niet met 
die gegevens doen?”

Ben Kröse: “MYLAPS mag ze gebruiken voor 

onderzoek en voor het verbeteren van hun 

product. Meer niet. En als mensen niet willen 

dat hun gegevens voor andere doelen worden 

gebruikt, zou ik dat niet willen overrulen. Ik ben 

onderzoeker. Ik hoef die data niet te verkopen 

aan de gemeente Amsterdam. En als die erom 

zou vragen, zou ik zeggen dat ze dat dan aan 

de mensen zelf moeten vragen. Ik ben van 

mening dat de data van de mensen is die het 

genereren. En je ziet – maar misschien is dat 

iets voor de finale discussie – steeds meer 

tendensen waarbij zorginstellingen of tech 

bedrijven dat vergeten en ongevraagd gaan 
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handelen met die data. Daar wordt nu wetge-

ving op gemaakt. Dat maakt onderzoek wel 

weer moeilijker, maar goed.”

Vraag: “Je had het over work-outs, 
is dat dan via informatie die je krijgt 
als gebruiker en is dat met geluid of 
is dat met tekst? Of kun je dat zelf 
instellen?”

Ben Kröse: “Veel sporters hebben een telefoon 

bij zich die ze kunnen aflezen, dus we hebben 

nu een tekstueel en een audiosignaal. Ik heb 

geëxperimenteerd – niet zozeer met sporters 

maar wel met mensen die moeten revalideren 

– of je ook trillingen kunt gebruiken. Smartp-

hones kunnen trillingen geven, maar je kunt 

ook aparte trilbandjes maken. We hebben ook 

met het Fashion Institute kleding gemaakt die 

kan trillen. Veel ouderen vonden het een enge 

gedachte dat ze ineens een trillinkje zouden 

krijgen als ze moeten bewegen. Ik denk wel dat 

het een toekomst is waar muziek in zit, ja, want 

audioboodschappen zijn gewoon niet prettig 

als je in een vergadering ineens een signaaltje 

krijgt dat je meer rechtop moet gaan zitten en 

je wilt ook niet continu op je telefoon kijken. 

Ik denk dat tactiele stimuleringen zeker een 

mogelijkheid vormen. Er ligt wel een dilemma 

voor ICT’ers. Die denken meestal aan de meest 

complexe oplossing, terwijl vaak een laagdrem-

pelige, maar heel goed bruikbare oplossing 

veel effectiever is.”
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2. Breedtesport en participatie 2

Mart Reiling

Mart Reiling 
Mart Reiling, samen 

met Thijs Dolders 

eigenaar van Track-

landscapes, een 

bureau waarin we 

ontwerpen aan 

beweegvriendelijke 

steden en 

landschappen. 

We hebben beide landschapsarchitectuur aan 

Universiteit Wageningen gestudeerd, waarbij 

we werkzaam zijn geweest bij ontwerpbureaus 

als West8 en ACT (Active City Transformation, 

Kopenhagen).

Kennis over ruimtelijk beweeggedrag 

en beweegvoorkeuren van wandelaars, 

hardlopers, fietsers staat centraal in onze 

aanpak.

Die kennis vertalen we door naar heldere 

ruimtelijke strategieën en creatieve 

ontwerpvoorstellen. 

Onze strategieën richten zich op netwerken 

van actief verkeer, gevormd door mooie actieve 

plekken en bruikbare actieve objecten.

Het onderzoek waarop wij twee jaar geleden 

afstudeerden, was voor de gemeente 

Amsterdam en het ging over de vraag 

‘hoe maken we de hardloopvriendelijke 

stad?’ Inmiddels loopt 25 procent van de 

Amsterdammers regelmatig hard. Daarmee 

hebben we in deze stad meer hardlopers dan 

dat er mensen verbonden zijn aan sportclubs. 

De grootste sportfaciliteit van de stad is 

dus de buitenruimte van de stad zelf. Als 

landschapsarchitecten worden wij geacht na te 

denken over de inrichting daarvan. En het leek 

ons heel interessant om eens te kijken hoe de 

stad door die gebruiker wordt gebruikt, want 

dat zegt iets over de inrichting.

Het beeld toont twintigduizend activiteiten uit 

de Runkeeper app (er wordt een afbeelding 

getoond). We hebben methoden ontworpen 

om data van die app te verzamelen en in beeld 

te brengen hoe mensen de stad gebruiken. 

Mensen vonden dit een heel prachtig beeld, 

maar het is ongeveer het meest nietszeggende 

beeld van het hele onderzoek. Het enige 

dat we hebben gedaan, is twintigduizend 

activiteiten neergezet en wat verschillende 

kleurtjes er overheen gegooid. Waar het ons 

uiteindelijk om gaat is dat we steden maken 

of landschappen willen maken die aansluiten 
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op de wensen van de gebruiker. Een hardloper 

heeft bepaalde voorkeuren en je wilt zorgen 

dat het landschap daarop aansluit. En het 

bewegen van mensen zegt heel veel over die 

voorkeuren. Als jij ervoor kiest om naar een 

bepaald park te gaan, doe je dat waarschijnlijk 

omdat je dat park mooier vindt dan een ander 

park. 

Ons onderzoek ging vooral over hardlopen, 

maar inmiddels kijken we ook naar ielrennen, 

wandelen, mountainbiken, skaten, allerlei 

soorten gebruik. In Amsterdam hadden we 

data van twee apps, Strava en Runkeeper. 

Strava verkoopt hun data. Destijds ging het om 

data van negentigduizend hardloopactiviteiten 

van een kleine tienduizend unieke personen 

uit Amsterdam. Een relatief grote dataset. Je 

betaalt ongeveer een dollar per gebruiker, dus 

reken maar uit. De gemeente Amsterdam heeft 

dat toen voor ons betaald en daar zijn we nog 

steeds dankbaar voor. Van Runkeeper hadden 

we twintigduizend activiteiten. We konden 

niet alle data van hun gebruikers verzamelen. 

Alleen data die die gebruikers zelf openbaar 

hadden gemaakt. 

Er zijn verschillen in de karakteristieken van 

die twee apps. Strava is voor competitieve 

gebruikers, Runkeeper voor wat minder 

competitieve gebruikers en iets meer vrouwen. 

Tachtig procent van de Stravagebruikers waren 

mannen en dus twintig procent vrouwen, Best 

een groot verschil. Maar het verschil zit ’m 

vooral tussen die twee datasets en eigenlijk 

ook in de datastructuren. Strava geeft voor elk 

stukje straat dat je benoemt informatie over 

hoe vaak dat op een bepaald tijdstip is belopen. 

Dat doen ze, omdat ze de data anoniem 

moeten aanleveren. Die mag nooit traceerbaar 

zijn naar bepaald personen. Eigenlijk krijg je 

gewoon een stratenkaart met een paar Excel-

sheets erbij en daar betaal je veel geld voor. 

Runkeeper was een ander verhaal. Daar kregen 

we echt ruwe data van hardloopactiviteiten, 

daadwerkelijke routes van mensen met GPS-

locaties en het hele tracé van die route. Dat is 

een echt andere datastructuur en dat geeft ook 

echt andere mogelijkheden.

Het eerste dat we konden doen met die data, 

was gewoon in beeld brengen hoe intens 

de diverse paden, wegen, straten en parken 

in Amsterdam worden gebruikt door die 

hardloper. Bijvoorbeeld: van de tienduizend 

activiteiten vond acht tot tien procent in 

het Vondelpark plaats. Dat is heel veel. 

Oké, interessant, leuk om te weten waar 

mensen lopen. Maar wat dan? Voor ons als 

landschapsarchitecten begon het hier pas. 

Er zijn in Amsterdam een aantal grote parken 

en eigenlijk is het Rembrandtpark het enige 

park, waar je kunt zien dat de westkant minder 

intensief wordt gebruikt dan de oostkant. 

Dat is op zich heel opvallend, want je zou 

verwachten dat mensen een rondje lopen en 

dat beide kanten dus even intensief worden 

gebruikt. In het Vondelpark worden beide 

kanten even vaak gebruikt. Bij het Westerpark 

is een klein verschil, maar niet heel groot. Het 

Sloterpark is ook redelijk gelijk wat dat betreft, 

net als de Amstel. Het Rembrandtpark vormde 
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daarin dus een uitzondering. 

Vervolgens hebben we gekeken hoe dat ligt 

bij de Strava-data. Dat leverde exact het 

zelfde beeld op. De gebruiksintensiteit op die 

plekken was zeer vergelijkbaar. Wel opvallend, 

want Stravegebruikers zijn een ander soort 

hardlopers. Er is wel één verschil: Strava levert 

alleen data van binnen de gemeentegrens 

aan. Dus het Amsterdamse Bos, waar half 

Amsterdam hardloopt, krijg je er niet bij. Dat 

hoort bij de gemeente Amstelveen.

Dit beeld toont het gebruik van alle lopers (er 

wordt een afbeelding getoond). Dat is op zich 

interessant, maar mensen lopen overdag, ’s 

avonds, in het weekend, doordeweeks en dan 

kan het verschillend zijn wáár ze dan lopen. 

We hebben ook in kaart gebracht wanneer 

mensen hardlopen. In welke maanden van 

het jaar en op welke tijden van de dag. Je ziet 

dat ze vanaf half zes, na het werk, allemaal 

beginnen. In januari zit een piek. Die heeft 

te maken met goede voornemens. Maar het 

meest opvallende is dat je ziet dat mensen heel 

erg proberen vóór donker klaar te zijn met hun 

activiteit. Het is dus belangrijk of het buiten 

donker is of licht. 

Vervolgens hebben we in kaart gebracht waar 

mensen hardlopen als het buiten donker is. 

En wederom zagen we interessante dingen 

in het Rembrandtpark: het leek alsof mensen 

een rondje lopen in het Rembrandtpark, maar 

wat ze eigenlijk deden, was overdag in de 

westkant een bepaald pad lopen en ’s avonds 

verplaatsten ze hun activiteit naar het pad 

dat om het park heenloopt. Dus eigenlijk 

schuift de activiteit het park uit. Dan weet 

je dat je er een probleem is met de sociale 

veiligheid of de verlichting. Dat heb je met 

data, je kunt zien dat er iets verandert, maar 

wat precies de oorzaak is, kun je op basis van 

die data nog niet direct zien. Dan moet je een 

interpretatie doen. Van het Rembrandtpark 

is over het algemeen wel bekend dat het 

’s avonds niet het veiligste park is, dus op 

zich was dat niets nieuws. Daar kom ik zo 

op terug. Een belangrijk verschil tussen 

Ik ben landschapsarchitect, twee jaar 
geleden afgestudeerd aan de Universiteit 
van Wageningen en heb een onderzoek 
gedaan voor de gemeente Amsterdam. 
Mijn collega Thijs Dolders en ik proberen 
een methode vorm te geven die we  
databased design noemen.
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Strava en Runkeeper is dat we bij Runkeeper 

verschillende gebruikers van elkaar konden 

scheiden. Bijvoorbeeld de korteafstandsloper 

van de langeafstandsloper. We hebben 

namelijk hele routes van die mensen. We 

zagen dat het gedrag korteafstandslopers heel 

anders is dan van de langeafstandslopers. 

In het Rembrandtpark wordt de westzijde 

helemaal niet gebruikt door mensen die lange 

afstanden. En de korteafstandslopers lopen wel 

een rondje. Dat beeld bevatte voor ons iets heel 

interessants. 

Als je namelijk hier kijkt (er wordt een 

afbeelding getoond), zie je één zo’n rondje 

met een heel specifieke vorm. Dat is van 

één persoon die de hele tijd dat specifieke 

rondje deed. Dat is niet erg representatief, 

maar het is wel veelzeggend. Het is bij de 

Schinkelkades. Daar kom ik zometeen op 

terug. Je ziet ook bij de Schinkel dat de 

langeafstandsloper daar geen gebruik van 

maakt. De korteafstandsloper wel. Ook dit leidt 

niet meteen tot de conclusie wat het probleem 

is. We zien alleen een verschil tussen korte- en 

langeafstandslopers.

Vervolgens hebben we interviews gehouden 

met mensen die in het Vondelpark en het 

Rembrandtpark regelmatig hardlopen. We 

hebben gevraagd waarom ze wel of niet kiezen 

voor een park en wat ze er positief of negatief 

aan vinden. Over het Rembrandtpark werd 

vaak gezegd dat het te klein is en over het 

Vondelpark dat het een goede afstand biedt. 

Ik zal u vertellen: die parken zijn exact even 

groot, allebei zevenenveertig hectare. Dan sta 

je dus met je hand in je haar. Wat is hier aan 

de hand? Er werd ook vaak gezegd dat het ’s 

avonds onveilig is. Dat bleek dus ook al uit die 

data. 

Ik vertel even iets tussendoor over de manier 

waarop mensen ruimte beleven. Dat proberen 

we ook meer op een big data-manier te 

onderzoeken. We hebben tegenwoordig 

online tools, waarin mensen gewoon in 

een kaart van Google Maps punten kunnen 

aanklikken en bijvoorbeeld kunnen zeggen 

waar een vervelend bruggetje zit, waar het 

pad te smal is, of waar teveel wandelaars 

zijn. In Utrecht, Amelisweerd en De Uithof, 

hebben we online aan zo’n honderd hardlopers 

kunnen voorleggen of ze op die manier hun 

beleving in kaart wilden brengen. Daar 

kwam van alles uit. Bijvoorbeeld over een 

ondergrond die slecht is, vervelende klaphekjes 

en een onprettige onderdoorgang. Allerlei 

problemen werden aangestipt. Dit gaat niet 

over eentjes en nulletjes. Big data gaat over 

cijfertjes, zou je zeggen. Nee, dit gaat over 

a’tjes en z’tjes, over beleving. We gebruiken 

nieuwe internettoepassingen om dat steeds 

grootschaliger te kunnen doen. En dat is ook 

eigenlijk big data. 

Terug naar het Rembrandtpark en waarom 

langeafstandslopers daar geen gebruik van 

maken. We keken naar de inrichting van het 

park. Tot 2012 had je een mogelijkheid om een 

lus te lopen. Die is na 2012 weggehaald, omdat 

de watergang in het park is doorgetrokken, 

waardoor het grootste rondje dat je nu kunt 



Kracht van Sportdata

47

maken te klein is, terwijl dat park zo groot is. 

Het park is dus niet te klein, het maakt niet 

optimaal gebruik van het hele formaat. Als 

landschapsarchitect denk ik dat ik daar wel 

raad mee weet. 

We hebben een voorstel gemaakt van hoe je 

het ook zou kunnen inrichten, met een rondje 

dat zich helemaal uitstrekt tot de randen van 

het park, waarbij je een duidelijk pad hebt 

dat de grens van het water volgt, zodat je 

een rondje om het water krijgt. In een open 

middengedeelte waar je overzicht hebt en 

daardoor meer sociale veiligheid. En je kunt 

een kern in het midden van het park maken die 

verlicht is, zodat je ’s avonds daar ook nog een 

veilig rondje zou kunnen lopen. Zo vertalen we 

data door naar ontwerpvoorstellen.

De Schinkel, waarover ik het net had, zie je 

hier. Dit zijn de Schinkelkades en die rare 

X-vorm zit eigenlijk ingeklemd tussen twee 

dwarsverbindingen. Dat zijn de autowegen, 

de zwarte lijnen in deze afbeelding. Je ziet hoe 

de hardloper zijn route afbuigt op het moment 

dat hij ergens moet oversteken, want daar 

heeft hij een hekel aan. Dat is wat ons heel erg 

opviel. En vervolgens gingen we kijken naar 

het volgende. Op het moment dat een autoweg 

over het water gaat, heb je een brug. Kunnen 

we daar een kruising vormgeven? U moet 

weten, dit zijn bruggen die overal hetzelfde 

zijn, ook in Amsterdam. Al die rode cirkels 

zijn bruggen en die hebben twee kanten. Dit is 

de scharnierkant, daar zit alle mechanica van 

de brug en daarom is het zo’n massief blok. 

Maar de andere kant van de brug zit ook zo’n 

massief blok, alleen om esthetische redenen. 

We zien geen enkele constructietechnische 

reden waarom dat nodig is. Daarvan zeiden 

we: ‘Aan die kant kun je dat blok in principe 

weghalen, daar kun je een tunnel onder de 

auto-infrastructuur door maken en voordat je 

het weet, heb je een vrije doorgang tussen het 

Vondelpark en het Amsterdamse Bos. Zou dat 

niet heel leuk zijn voor hardlopers? Dan lopen 

ze een lus, maar ze kunnen blijven doorlopen 

en dat is belangrijk voor ze.’

Een aantal dingen met betrekking tot big 

data is frappant. Bigger is better, we hadden 

meer data van Strava, maar eigenlijk waren 

de Runkeeper-data beter, omdat we daar die 

korte- en langeafstandslopers van elkaar 

konden scheiden. Meer is dus niet altijd beter. 

Een vraag die we vaak krijgen is of het wel het 

beeld van de gemiddelde hardloper geeft. Maar 

ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd 

in het beeld van de gemiddelde hardloper. 

Ik wil juist specifieke groepen hardlopers uit 

elkaar kunnen halen en het gedrag van die 

specifieke groepen zien. Dat zegt vaak veel 

meer over waar hun specifieke voorkeuren 

zitten en waar je de oplossing moet zoeken. Is 

het wel representatief? Dat is soms belangrijk, 

maar soms is het gedrag van één persoon 

veelzeggender dan dat van de massa. Dat gaat 

over onpersoonlijke cijfers. Dat zijn lessen die 

we uit ons afstudeerwerk haalden. 

De eerste opdracht die we kregen, 

was ook meteen een vervolg van het 

afstudeeronderzoek. Dat ging over 
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Amsterdam-Noord. Op deze kaart (er wordt 

een afbeelding getoond) zie je nauwelijks dat 

Amsterdam een noordzijde heeft, want qua 

hardloopgebruik valt dat stadsdeel helemaal 

weg, net als het hele Bijlmerdeel. Daar wordt 

relatief heel weinig hardgelopen en ook minder 

bewogen in het algemeen. Wethouder Eric van 

der Burg vroeg ons of we een voorstel konden 

maken voor hardlooproutes in Amsterdam-

Noord. Dat zijn uiteindelijk deze vijf route (er 

wordt een afbeelding getoond) geworden, 

maar de vraag was hoe we tot goede 

hardlooproutes konden komen. Wat zijn goede 

hardlooproute? Dat zijn routes die aansluiten 

op de voorkeuren van de hardloper. Daarvoor 

hebben we wederom data gebruikt. We hadden 

data van drie apps: Endomondo, Strava en 

Runkeeper. Verschillende hoeveelheden, 

verschillende tijdsegmenten ook, maar dat 

doet er niet zo heel veel toe. Eén van de eerste 

dingen die we zagen, was dat de mensen in 

Noord minder vaak hardliepen, maar ook 

dat de mensen die in Amsterdam-Noord wél 

hardliepen gemiddeld langzamer en korter 

liepen dan andere mensen in Amsterdam. 

Je kunt zeggen dat je te maken hebt met 

beginnende lopers, dus dat je ervoor moet 

zorgen dat je routes daarop aansluiten.

In elke Nederlandse stad die we tot nu toe 

hebben onderzocht, is de vijf kilometer de 

meest gelopen afstand, maar het is ook zo dat 

vrouwen die afstand significant vaker lopen 

dan mannen. Alle korte afstanden worden 

overigens meer door vrouwen gelopen. 

Mannen lopen gemiddeld wat verder. 

Wat we ook zagen, was het volgende. 

Dertien procent van de Strava-gebruikers 

in Amsterdam-Noord liep in het donker. En 

in Amsterdam zelf was dat 35 procent. Bij 

de gebruikers van Endomondo was er ook 

een verschil tussen Noord en de rest van 

Amsterdam. En bij Runkeeper was het verschil 

maar vier procent. In Noord was wat dat 

betreft in de avond nog iets te winnen, als we 

goede, veilige routes konden maken. 

In eerste instantie hadden ze een 

atletiekvereniging gevraagd om na te denken 

over routes en die kwamen met allemaal tien 

kilometerrondjes voor gevorderde hardlopers, 

maar wij zeiden: ‘Een tien kilometer rondje 

is prima, maar korte rondjes zijn meer nodig, 

want je ziet gewoon dat er meer beginnende 

lopers zijn. De ideale afstand voor vrouwen 

is dan de vijf kilometer, dus daar mogen er 

best een paar van tussen zitten.’ Wat we ook 

zagen in Noord, was dat er wel relatief meer 

tien kilometerlopers waren dan in de rest van 

Amsterdam. Dat was wel weer grappig.

We konden natuurlijk Amsterdam-Noord 

helemaal gaan doorzoeken met betrekking tot 

wat een prettige route zou kunnen zijn, maar 

mensen die al die routes hebben gelopen, 

hebben dat al voor ons gedaan. Die zoeken 

zelf uit wat ze prettig vinden. Dus we wilden 

een vijf kilometerroute. We hebben een selectie 

gemaakt van routes tussen de viereneenhalve 

en vijfeneenhalve kilometer en gekeken naar 

wat de verschillende rondjes waren die mensen 

liepen. En elk van die rondjes hebben we langs 

een aantal selectiecriteria gehouden. Een van 
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deze routes (er wordt een afbeelding getoond) 

is uiteindelijk ook de hardlooproute geworden. 

Dat is de groene die je in het midden ziet. Dat 

was bijvoorbeeld een route waarvan we zagen 

dat die ’s avonds in het donker in zijn geheel 

relatief goed werd gebruikt. Dus dat is een 

indicatie van dat die ’s avonds waarschijnlijk 

wel veilig is. Wat eruit rolde was een netwerk 

van vijf verschillende hardlooprondjes die 

aan elkaar gelinkt zijn, zodat die ook kunnen 

worden gecombineerd. Inmiddels zijn er al 

een paar aangelegd, maar ik heb ze nog niet 

bekeken.

Een laatste project dat ik graag laat zien, is 

een project dat we hebben gedaan in Houten. 

Ik vind het inhoudelijk gezien niet het meest 

interessante project dat we ooit hebben 

gedaan, maar datatechnisch gezien zit er wel 

iets leuks in. 

We werden gevraagd om na te denken over de 

straat die je hier ziet (er wordt een afbeelding 

getoond) met die grote blokken eraan. Dat is 

de Molenzoom en daar zit de helft van alle 

bedrijvigheid van Houten. We hebben daar 

eerst in kaart gebracht hoe wielrenners Houten 

gebruiken en dit blijkt gewoon een van de 

meest belangrijke doorgaande wegen te zijn als 

het om fietsers gaat, zowel voor transport als 

voor sport. 

De reden dat we gevraagd worden om na te 

denken over de inrichting van die straat lag 

in het feit de helft van de kantoorpanden 

leegstaat. Het hele gebied daar leeft wat 

dat betreft niet en de gemeente wil het 

transformeren naar meer een woongebied. Er 

is alleen één probleem: het heeft nogal een 

infrastructureel karakter. Je hebt in het midden 

een doorgaande autoweg en aan de linker- 

en rechterzijkant twee ventwegen die beide 

toegankelijk zijn voor auto’s. Drie autowegen 

in één profiel dus. En beide zijden zijn ook 

nog toegankelijk voor de fietser. Het is een 

straat van veertig meter breed, maar al het 

groen dat is, is enorm versnipperd door al die 

infrastructuur. 

We zijn exacter gaan kijken naar het gebruik 

van die straat. We kwamen erachter dat 

alleen de rechterventweg door fietsers wordt 

gebruikt. De linkerzijde laten ze letterlijk 

links liggen. Dat was zo bij racefietsers en 

transportfietsers, maar ook bij hardlopers 

en wandelaars. We zagen ook dat we aan de 

achterkant een fietspad loopt, zo verscholen 

dat bijna niemand ’m gebruikt, maar het ligt er 

echt. Veel infrastructuur dus, maar het gebruik 

is heel eenzijdig. Waarom heb je dan al die 

infrastructuur op die manier nodig.

Wij dit gezegd: ‘Dat fietspad dat niet wordt 

gebruikt, maak daar dan je auto-entree van, 

dan krijg je in het eerste deel van de straat een 

compleet autovrij gedeelte. En laat alleen het 

rechterfietspad liggen. Het linker wordt toch 

niet gebruikt, dus waarom heb je het nodig? 

Wat je dan overhoudt, is één aaneengesloten 

groenstructuur van een heel brede, groene 

straat. Daar kun je woningbouw ontwikkelen, 

want dat is een aantrekkelijke voorkant van je 

gebied. Daarvan hebben we een visualisatie 

gemaakt en dit is hoe het er nu uitziet (er wordt 

een afbeelding getoond).
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Waarom ik dit vertel? We hebben met 

twaalf landschapsarchitecten in dat gebied 

rondgelopen en het was niemand opgevallen 

dat die rechterkant van het profiel zoveel 

intensiever werd gebruikt dan die linkerkant. 

Toen we naar de data gingen kijken, was 

dat het eerste dat iedereen zag. Dat valt dan 

meteen op, want je kijkt er vanuit een ander 

perspectief naar, van bovenaf. Toen gingen we 

weer terug naar het gebied zagen ineens dat 

inderdaad iedereen rechtste fietst en niemand 

links. Iemand maakte toen een opmerking 

dat we eigenlijk die big data wat dat betreft 

helemaal niet nodig hadden gehad, want we 

konden het in het gebied ook gewoon zien. 

Misschien waar, we hadden het inderdaad 

kunnen zien, maar we hadden daar met 

twaalf landschapsarchitecten rondgelopen en 

niemand zag het. Waar dat over gaat is: data 

worden vaak gezien als een middel tot een 

soort absolute waarheidsvinding. Hoe meer 

cijfers, hoe meer het de waarde representeert of 

wat dan ook. Maar het gaat niet altijd over het 

vinden van de waarheid. Het gaat er ook om 

dat je vanuit een ander perspectief, vanuit een 

ander zicht, naar de werkelijkheid kunt kijken 

en daardoor vallen je andere dingen op. En 

dat kan dan wat dat betreft genoeg zijn. Het is 

wat Johan al zegt, je gaat het pas zien als je het 

door hebt. Het tegenovergestelde klopt wat dat 

betreft ook. Je hebt het pas door als je het ziet. 

En door data kun je anders naar dingen kijken. 

Dat is voor ons een heel belangrijk principe als 

het gaat om de waarde van data.

Ik sluit af met de slide waarmee ik begon. Wie 

goed heeft opgelet, ziet dat dat niet helemaal 

waar is, want toen ik begon, zag je dat 

onder de titel ‘databased design’ stond. Mijn 

compagnon en ik hebben een paar maanden 

geleden een enorme discussie gehad over of 

dat wel de goede ondertitel is. Uiteindelijk 

geldt voor ons dat data geen doel op zich zijn, 

maar een middel. En het is een beetje raar om 

in je logo je middel neer te zetten en niet wat 

je doel is. Ons doel is activating landscapes, 

landschappen en mensen activeren. Dan 

moeten we dat ook in het logo zetten. En ik 

hoop dat dát in de presentatie duidelijk is 

geworden, dat dát is hoe we ernaar kijken.”
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Hebben jullie ook al een 
beeld van de resultaten die dan de 
gerealiseerde looproutes opleveren? 
Zie je ook echt een toename in het 
gebruik daarvan?”

Mart Reiling: “Dat zou ik in Amsterdam-Noord 

inderdaad graag willen onderzoeken, maar ik 

moet wel even wachten. Die routes liggen er 

nog maar betrekkelijk kort en ik denk dat je dat 

over een jaar – of misschien twee – pas goed 

kunt zien. Misschien dat we ook wel zullen zien 

dat ze in het begin veel gebruikt worden, maar 

dat het daarna afneemt. Dat zou ook kunnen. 

Er liggen overigens nog geen afspraken met 

de gemeente om het effect te evalueren. Het 

is wel zo dat we in de dataset van Runkeeper 

– dat zijn de data van vijf jaar – een verloop 

konden zien en het effect van het aanleggen 

van een brug of er het weghalen van een pad. 

Dat is ook een manier van evalueren.”

Vraag: “What’s next met geografische  
data en GPS-data in je landschaps-
design? Wil je er iets generaliseer-
baars uit halen, dat je kunt toepassen 
op andere dingen, zodat je er zelf 
van leert? Of blijven jullie het als 
observatietool gebruiken?”

Mart Reiling: “Ons doel is een beter beeld 

krijgen van de beweegvoorkeuren van mensen 

en te snappen hoe de inrichting van landschap 

samenhangt met de manier waarop het ge-

bruikt wordt. Als we dat begrijpen, kunnen we 

goed nadenken over inrichting.”

Vraag: “Hebben jullie ook plannen 
om meer geodata te gebruiken en 
die als features te hanteren om te 
kijken waar meer en minder gelopen 
wordt? Ik doel op het modelleren en 
dergelijke…”

Mart Reiling: “Dat is op zich heel interessant, 

alleen ben ik niet opgeleid in die zin. Ik heb in 

mijn studie geen enkel vak gehad over data of 

GIS of wat dan ook. Dat heb ik allemaal zelf 

een beetje zitten uitvogelen. En van modelleren 

en zo heb ik echt helemaal geen verstand. Ik 

ben blij dat ik dingen in kaart kan brengen. De 

werkelijkheid is gewoon heel complex. Mo-

delleren is het vereenvoudigen van de werke-

lijkheid. Ik merk juist dat het goed werkt als 

je snapt dat dingen heel complex zijn, dat het 

heel specifiek is dat het ene park net anders is 

dan het andere. Het gaat dan om heel kleine 

dingetjes die je niet in een model kunt stoppen. 

En dat is de moeilijkheid ervan.”



52

Ben Kröse: “Het is wel een leuke vraag. In 

ons PAUL-project zijn we wel daarmee bezig. 

Geowetenschappen in Utrecht heeft databa-

ses, waarin geannoteerd staat wat de eigen-

schappen zijn van een bepaalde geolocatie. 

En die data kun je over de MYLAPS-data heen 

leggen en niet alleen mensen karakteriseren 

op welke hoogte, breedte en welke locatie ze 

zitten, maar ook op welke kenmerken ze graag 

lopen. Dat levert inzichten op die voorheen niet 

mogelijk waren. Dus het combineren van die 

datasets is echt interessant.”

Vraag: “Je focust vooral op veiligheid 
bij de routes en je maakt onder-
scheid tussen mannen en vrouwen. 
Ik kan me voorstellen dat daar iets 
meer over te zeggen is. Is er verschil 
tussen mannen en vrouwen met be-
trekking tot hoe ze veiligheid ervaren 
in het donker bijvoorbeeld?”

Mart Reiling: “Ongetwijfeld. Er is wel sociaal-

geografisch onderzoek gedaan naar hardlopen-

de mannen en vrouwen. Veiligheid wordt vaak 

gelinkt aan donker of licht buiten, maar overdag 

kan het voor vrouwen net zo goed onveilig zijn.  

Mijn vriendin liep ook wel eens hard, maar zij 

is er op een gegeven moment mee gestopt, 

omdat ze teveel opmerkingen naar haar hoofd 

kreeg. En dat was overdag. Je ziet ook in de 

historie van de opkomst van het hardlopen 

dat het voor vrouwen dertig jaar langer heeft 

geduurd dan voor mannen. En dat heeft er 

alles mee te maken dat je in een lycra dingetje, 

halfnaakt op straat loopt. Het is wat moeilijk om 

te zeggen en ik wil niet generaliseren, maar ik 

denk dat er veel vrouwen zijn die daar best wel 

terughoudend in zijn.”

Vraag: “De conclusies vond ik alle-
maal heel logisch, dus zonder een 
heel dataonderzoek hadden we dat 
ook wel kunnen bedenken. Ik vraag 
me af wat dan de toegevoegde waar-
de is. Je moet veel geld uitgeven om 
die andere data hebben en voor  
allerlei mensen, maar dan denk ik: 
als je gewoon naar het Rembrandt-
park was gegaan en je had met wat 
buurtbewoners gesproken, via een 
paar studenten met een vragenlijst… 
Heel kort door de bocht misschien 
en niet flauw bedoeld, maar ik denk 
dat je dezelfde dingen was tegenge-
komen. En sneller, goedkoper.”

Mart Reiling: “Sterker nog, toen we die twintig, 

vijfentwintig hardlopers interviewden bij het 

Rembrandtpark en het Vondelpark, kwamen 

we op precies dezelfde problemen uit als die 

je in de data zag. Dus die vraag kun je inder-

daad wel stellen. Gaan praten met mensen en 

interviews houden is, als je dat grootschalig 

wilt doen, erg tijdrovend en daardoor ook vaak 

heel duur. Het mooie van die data is dat je op 

de schaal van een hele stad in één keer heel 

verschillend gebruik in beeld krijgt. En het 

voorbeeld dat ik gaf in Houten… Misschien is 

het een open deur conclusie, maar als je daar 

met twaalf landschapsarchitecten hebt  

rondgelopen en niemand zag het, dan is de 

conclusie toch niet zo’n open deur...” 
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Dezelfde vraagstelster: “Ik kan me 
wel voorstellen dat het een bevesti-
ging is van een gevoel of van  
algemene kennis die er is in de buurt 
en ook een onderbouwing, waardoor 
je misschien je punt bij de gemeente  
beter kunt maken en daardoor je 
je verhaal kunt doorduwen. Alleen 
horen zeggen is dan misschien niet 
genoeg is om iets te veranderen… 
Maar er zijn hier meer dataspecia-
listen, denk ik, die daar verder een 
antwoord op kunnen geven?”

Vraag: “Ik ben het eens met de  
vorige vraagsteller, zeker in het  
geval van Houten – waar ik woon 
– had je met drie mensen moeten 
spreken en dan had je ook geweten 
waarom mensen aan de rechterkant 
fietsen. Dat is omdat er een fietspad 
op aansluit. En als je aan de linker-
kant gaat fietsen, word je overhoop 
gereden door auto’s die van de 
niet-leegstaande kantoorpanden af 
komen. Dus ik vraag me inderdaad 
af waar dan die toegevoegde waarde 
van de data zit. En inderdaad, voor 
een grote stad is het scaling en in 
een heel grote stad zie ik die meer-
waarde wel, maar waar zit die meer-
waarde bij de kleine projecten dan?”

Ben Kröse: “Ik heb veel projecten gehad, niet 

zozeer in de sport, maar met ouderen die moeten 

revalideren van een heupoperatie. Ik moest 

ze monitoren. Die kregen gewoon een stap-

pentellertje en wat ons opviel, was dat als een 

therapeut vroeg of ze hun oefeningen die week 

hadden gedaan, was het antwoord meestal 

gewoon ja. Maar als we dan op het dashboard 

van de bewegingsmeter keken, bleek dat dat 

tegenviel. Dus je kunt data ook gebruiken om 

een objectievere kijk op de werkelijkheid te 

krijgen. 

En ik weet niet hoe het met die drie inwoners 

van Houten is, die zullen best wel de waarheid 

spreken. Maar toch, de kracht van heel veel 

data is wel sterker, vind ik.”

Mart Reiling: “En om daar nog iets aan toe te 

voegen, wat betreft het project Utrecht-Rotter-

dam: Mensen hebben over het algemeen wel 

een mening over de plekken waar ze komen en 

daarover kun je ze dus bevragen. Maar vaak 

zijn het plekken waar mensen niet komen en 

waarover ze dus geen mening hebben, die de 

interessante plekken zijn als het gaat over wat 

je wilt verbeteren. Want waarom komen ze er 

niet? Omdat het niet bekend is, of omdat het 

onveilig is. Dat weten we niet. Dus daar liggen 

de verbetermogelijkheden.”

Cees Vervoorn: “Amsterdam heeft een stuk 

gekregen dat ‘De bewegende stad’ heet. Dat 

is de doelstelling die alle invullingen van de 

stad – zowel wat betreft de openbare ruimte 

als andere grootstedelijke ontwikkelingen – zou 

moeten gaan sturen. Jouw opdracht, Ben, jouw 

projecten met betrekking tot het inrichten van 

het Oosterpark en het Sloterpark met beacons, 

komen voort uit die ambitie. In hoeverre heb je 

nu het gevoel dat het inderdaad een bewegen-

de stad is? Of is dat een illusie?”
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Mart Reiling: “Ik geloof dat laatst de openbare 

ruimte is onderzocht en die blijkt voor meer dan 

vijftig procent bestemd te zijn voor de auto. 

Parkeergelegenheid bepaalt al vijftig procent 

van de oppervlakte van de stad. Er is dus een 

auto-infrastructuur. Volgens mij kun je dan nog 

niet zeggen dat je een bewegende stad bent.”

De vraagstelster: “De percentages 
die je noemde van die looproutes en 
hoeveel mensen daarvan gebruik-
maken en dat dat meer is dan wat er 
aangesloten is bij sportverenigingen.  
Dat zegt dat weer wel.”

Mart Reiling: “Ja, maar de vraag is of dat ligt 

aan de inrichting van de stad of dat mensen dat 

sowieso wel zouden doen. De strijd die gaande 

is tussen Kopenhagen en Amsterdam over wat 

nu dé fietsstad van de wereld is, vind ik wel een 

mooi voorbeeld. Je kunt natuurlijk meten waar 

de meeste mensen fietsen, maar ik vind dat er 

veel voor Kopenhagen te zeggen valt. Twintig, 

dertig jaar geleden werd daar veel minder 

gefietst en dat hebben ze in een relatief hele 

korte tijd enorm kunnen boosten met inrichting. 

En bewegende stad heeft niet zoveel te maken 

met hoeveel er objectief wordt bewogen, maar 

meer met wat ze hebben kunnen bereiken.”

Ben Kröse: “Wat Amsterdam betreft, de wet-

houder is een groot voorstander van het aan-

passen van de stad, zodanig dat mensen meer 

en gezond bewegen. Dit gaat heel erg over 

Strava- en Runkeeper-gebruikers, maar ik werk 

nu ook met de GGD. Ouderen hebben ook de 

neiging om binnen te blijven zitten, omdat er 

twintig fietsen op de stoep staan waar ze met 

hun rollator niet langs kunnen. Dus de gemeen-

te is ook bezig om te kijken of ze wandelvrien-

delijke routes voor ouderen kunnen maken.  

Ik ben er als ingenieur heilig van overtuigd dat 

techniek daarbij kan helpen. Techniek kan meer 

inzicht geven, zoals uit dit verhaal is gebleken, 

maar dat kan ook op andere manieren. Ik heb 

een ander project waarbij het gaat over  

navigatie van visueel gehandicapte mensen. 

daar kun je ook met beacons – als er ergens 

een wegopbreking is of iets dergelijks – een 

seintje geven naar zo’n visueel gehandicapte 

dat hij of zij moet opletten, omdat er iets aan 

de hand is in die straat. Ik geloof echt dat je 

het beweeggedrag van inwoners kunt meten 

door technologie te gebruiken. GPS-analyse 

is één ding, maar je krijgt veel meer informatie 

als je GPS gaat combineren met geannoteerde 

databases, bijvoorbeeld over groen.”

Vraag: “Is dat een toekomstige  
ontwikkeling dat je dat nog meer 
gaat combineren of blijven jullie 
vooral op de GPS-data zitten?”

Mart Reiling: “Wij doen twee dingen: we 

brengen het gebruik in kaart, maar beleving. 

Persoonlijk zie ik meer potentie in het kaart 

brengen van beleving dan in het in kaart 

brengen van beweging. Gewoon aan achthon-

derdduizend Amsterdammers vragen: ‘Als je 

door de stad fietst, welke obstakels kóm je dan 

tegen?’ Als je die data allemaal bundelt, man, 

wat krijg je dan een rijkheid aan informatie.”
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Ben Kröse: “We kunnen veel nog niet, maar het 

verrijken van data kunnen we al wel. De HvA 

is bezig met projecten op dat gebied. Bijvoor-

beeld: wat is een gezonde wijk? Je kunt mensen 

een app geven waarop je dingen zet als: hier is 

zwerfvuil, hier staan hangjongeren en dergelijke. 

Als veel inwoners die die app gebruiken, krijg je 

van zo’n buurt een heel goed beeld over waar 

het onveilig is en waar vuil op straat ligt. Daar 

kan de gemeente iets mee doen, of Albert Heijn 

bijvoorbeeld...”

Vraag: “Wat we zien in onderzoek, 
is dat het gebruik van apps eigenlijk 
met name wordt gedaan door fana-
tiekelingen. Hoe vaker je sport, hoe 
hoger die app-penetratie.  
Als je daaraan conclusies verbindt in  
termen van maatschappelijke  
relevantie van ruimtelijke inrichting, 
zijn we dan niet vooral bezig met het 
bedienen van die fanatiekelingen? 
Dat heeft natuurlijk zijn waarde in 
termen van sportstimulering en  
behoud van sporters, maar hoe  
probeer je de link te leggen naar het 
bedienen van juist die inactieve groep, 
waarvan je geen data hebt? Erkennen 
jullie die uitdaging? Hebben jullie daar 
misschien al een soort van oplossing 
daarvoor gevonden?”

Ben Kröse: “Bij een ander project, ‘Kijk, een 

gezonde wijk’ in Nieuw-West, hebben we ge-

constateerd dat daar veel niet-westerse mensen 

wonen. Die spreken en lezen nauwelijks  

Nederlands en weten dus niet wat er op de app 

staat. Ze hebben ook het geld niet voor een 

dure smartphone. Wat wél werkte, is dat we 

een aantal ambassadeurs in die wijk hadden 

en de gemeente ook. Door samenwerking met 

de gemeente en de buurt krijg je dan een goed 

beeld van zo’n wijk. Ik ben het gedeeltelijk met 

je eens; het is voor veel bevolkingsgroepen nog 

niet usance om een goede app altijd bij zich te 

hebben. Maar ja, toen dertig jaar geleden de 

eerste mobiele telefoons op de markt kwamen, 

had ook niet iedereen zo’n ding. Veel mensen 

vonden dat ook niet zo nodig, want ze hadden 

thuis een telefoon. Ik heb in die zin wel een 

positieve kijk op het gebruik van wearables, 

mobiele informatievoorziening.”

Mart Reiling: “Of het de fanatiekelingen zijn 

of niet, verschilt enorm per app overigens. 

Runkeeper en Strava zijn twee werelden van 

verschil. Ik kan natuurlijk niet het hardloop-

gedrag van mensen in kaart brengen, als ze 

niet hardlopen. Maar wat we wél kunnen, is 

de mensen eruit halen die niet zo snel of kort 

lopen, die nog een beetje in de beginfase zitten 

en hun gedrag bestuderen. “

Ben Kröse: “Nog iets: je hebt helemaal geen 

app nodig om de locatie van je telefoon te 

weten. Google en Apple weten precies waar 

je telefoon is, tenzij je een of ander vinkje hebt 

uitgedaan. En negentig procent van de mensen 

heeft dat vinkje niet uit, dus die data zijn er 

gewoon. Zelfs van ouderen. En van mensen die 

gaan hardlopen, is bekend dat ongeveer vijftig 

procent zijn telefoon meeneemt.”
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Cees Vervoorn: “In termen van participatie was 

die vraag van zojuist natuurlijk wel een belang-

rijke. Hoe zouden we die groep nog meer kun-

nen bereiken of in beweging kunnen krijgen? 

Of is dat een kwestie van tijd of van andere 

technologie gebruiken? Voor de gemeente is 

het natuurlijk niet zo belangrijk om de hardlo-

pers nog meer te laten lopen, maar wél om de 

niet-bewegers te laten lopen of bewegen.”

Ben Kröse: “Ik denk meer dat het de motiva-

tionele aspecten zijn, waarop je moet letten. 

Er zijn bedrijfjes, Healthcoin bijvoorbeeld, die 

een app hebben die ook reageert op beacons. 

Bedrijven kunnen een aantal beacons in hun 

trappenhuis hangen en het personeel dat vaak 

langs die beacons komt, krijgt een extra dag vrij 

of een etentje aangeboden of iets dergelijks. 

Belonen is één manier om gedrag te verande-

ren. Het aanpassen van de fysieke omgeving 

is een andere. Daar hebben we net heel goede 

voorbeelden van gezien. Ik denk dat techniek 

kan helpen bij het veranderen van gedrag van 

mensen in een stad. En dat ook de niet-fana-

tieke sporters daardoor ook meer zullen gaan 

wandelen of sporten. Wat ik net noemde, die 

ouderen die niet de straat over willen omdat er 

twintig fietsen geparkeerd staan en er met hun 

rollator niet langs kunnen, die gaan echt meer 

naar buiten als die stoep goed geplaveid is en 

ze er beter kunnen wandelen.”

Mart Reiling: “Voor ons is data een middel. 

Ik hoef niet elk probleem te kunnen oplossen 

met data. Als je bijvoorbeeld wilt begrijpen 

wat je kunt doen voor mensen die willen gaan 

hardlopen en dat een paar keer proberen, kun 

je misschien beter die mensen gaan volgen. 

Niet met een app, maar gewoon in het echt en 

ze ook interviewen en zo. Dat is misschien wel 

een veel doeltreffender onderzoek. Er zijn heel 

veel wegen die naar Rome leiden en met data 

kun je veel, maar lang niet alles.”

Vraag: “Horen jullie nooit van mensen 
dat ze zich in de gaten gehouden 
voelen? Het Big Brother idee…”

Cees Vervoorn: “Dat datagedreven persona-

lisatie en ondoorzichtige algoritmen leiden 

tot stigmatisering van en wantrouwen bij de 

gebruikers...”

Ben Kröse: “Ja, dat geluid horen we vaak, maar 

ik ben het niet eens met wat jij stelt, Cees. Ik 

denk dat we heel veel baat hebben bij data. 

Als ik straks naar huis ga en ik wil weten of het 

gaat regenen, zet ik Buienalarm aan. Dat is 

een geweldige app. Ik weet precies dat ik nog 

vijf minuten moet wachten om droog thuis te 

komen. Data in het algemeen kunnen ons leven 

sterk vergemakkelijken en verbeteren. Daarin 

geloof ik heilig. Je moet er wel voor zorgen 

dat dat het enige doel is van de data en dat 

de data ook altijd jouw eigendom blijven. Als 

ik weet dat Buienalarm mij dingen verkoopt, 

begin ik al te twijfelen. Dus dat is een afwe-

ging. Die trend zie je nu ook bij Facebook. Veel 

mensen melden zich daar af. Het is altijd een 

afweging van privacy versus de benefits.”
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Mart Reiling; “In de praktijk zie je dat bijvoor-

beeld Strava de data van hun gebruikers 

verkoopt. Dat doen ze anoniem, maar ze weten 

wel altijd waar je bent. Dat is een feit. Ik heb 

Strava-gebruikers in mijn vriendenkring en die 

weten dat. Niet één van hen zegt: ‘Ik stop met 

die app, want ze delen mijn gegevens’. Ik denk 

dat dat ook komt doordat we tot nu toe nog 

niet zo heel veel voorbeelden hebben gezien 

van waar het fout is gegaan. Nu komt er ineens 

een Facebook-voorbeeld voorbij en schrikken 

mensen wakker. Ik denk wel dat de komende 

jaren dat soort voorbeelden steeds meer en 

meer gaan komen. Het zou best kunnen dat 

naarmate de tijd vordert, mensen daar steeds 

sceptischer en wantrouwender in worden. Het 

zou mij niet verbazen.”

Cees Vervoorn: “Je ziet hier ook een verschil in 

generaties. Hoe ouder mensen zijn, hoe minder 

belangrijk ze privacy vinden, als het maar iets 

oplevert. En veel ouderen zeggen; Ík heb niets 

te verbergen’. Jongeren zijn veel meer op hun 

privacy gericht.”

Mart Reiling: “Dat mag misschien zo zijn, maar 

je ziet nu bij Facebook dat ze data een heel 

subtiele manier hebben gebruikt om mensen 

op Trump te laten stemmen. Dat gaat niet over 

iets te verbergen hebben of zo, dat gaat over 

beïnvloeden en dat is veel enger.”

Vraag: “Toeleiding naar routes… 
Ik kan me voorstellen dat dat ook 
een issue is. Als je kijkt naar waar 
mensen wonen, zie je bijvoorbeeld 

donkere plekken. Doen jullie daar al 
iets mee? Hoe leidt je mensen naar 
een goede route toe? Dat vind ik ook 
wel interessant.”

Mart Reiling: “De data – op die van Runkeeper 

na – zijn niet geanonimiseerd. Dus we weten 

waar mensen wonen. Niet hun exacte adres na-

tuurlijk, maar sommige mensen vullen hun post-

code in en we kunnen zien waar hun activiteiten 

meestal begonnen. Daar is hun huis ongeveer. 

Wij kijken heel veel naar hoe er vanuit de wijk 

naar een gebied toe wordt gelopen en hoe we 

in de wijk routes al kunnen verbeteren. In mijn 

Rotterdam-onderzoek was een van de grote 

uitkomsten dat er in de parken zelf ook wel iets 

mis was, maar het ging vooral fout in de routes 

ernaartoe. Mensen liepen overal langs de auto-

wegen – waar de hoogste fijnstofconcentratie 

zit – en de groene structuren van de stad lieten 

ze links liggen.”
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3. Gezondheid en blessures 1

Janine Stubbe

Janine Stubbe
Dr. Janine Stubbe is 

bewegingsweten-

schapper en 

werkzaam als 

lector Performing 

Arts Medicine bij 

Codarts Rotterdam. 

Binnen het lectoraat 

houdt zij zich 

bezig met het verbeteren van de fysieke en 

mentale gezondheid van dansers, musici 

en circusartiesten. Daarnaast werkt zij 

nauw samen met de medewerkers van het 

Codarts Performing Arts Health Centre 

om de gezondheid van de studenten in de 

podiumkunsten te optimaliseren.

Tot 2013 is Janine naast haar werkzaamheden 

als lector werkzaam geweest als senior 

onderzoeker en coördinator sportonderzoek 

bij TNO. In deze functie hield zij zich bezig 

met onderzoek op het gebied van sport, 

bewegen en gezondheid. Hierdoor heeft ze 

veel ervaring opgedaan met grootschalige 

dataverzamelingstrajecten. Zo heeft 

zij in opdracht van het Ministerie van 

VWS blessuregegevens verzameld bij 18 

verschillende sporten.

Ik ga het toch wel even kort hebben over 

wat mijn lectoraat bij Codarts, Performing 

Arts Medicine, precies doet, wat de 

onderzoeksvragen zijn die wij beantwoorden 

en met welke thema’s wij ons bezighouden. 

Vervolgens wil ik toch even kort het belang 

van sportblessurepreventie aanstippen: 

waarom er een lectoraat is dat zich daarmee 

bezighoudt en waarom we vandaag ook bij 

elkaar zitten en niet lekker op een terrasje. We 

gaan het hebben over de onderzoeksmethodes. 

Welke methodes hanteren wij om op een 

valide en betrouwbare manier sportblessures 

in kaart te brengen? En uiteraard wil ik ook 

aansluiten bij het thema van vandaag, de rol 

van big data daarin. Hoe kunnen we big data 

gebruiken om ook echt inzicht te krijgen in hoe 

we die sportblessures kunnen voorkomen?

Het Lectoraat Performing Arts Medicine 

houdt zich bezig met twee doelgroepen. 

Podiumkunstenaars (dansers, musici, 

circusartiesten), maar ook atleten. Ze hebben 

in ieder geval één ding met elkaar gemeen en 

dat is dat ze keihard werken om topprestaties 

te leveren. Dat betekent ook dat de balans 

tussen belasting en belastbaarheid heel precair 

is en dat blessures altijd op de loer liggen. Wij 

richten ons op twee thema’s. Het eerste is ‘fit to 
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perform’. Hoe krijg ik die elite performer, die 

podiumkunstenaar of die atleet, zo fit mogelijk 

op het podium of op het veld? En ook: hoe zorg 

ik dat blessures voorkomen worden? 

Jullie weten het allemaal, je ziet het ook 

wekelijks in de krant en op tv: het is niet altijd 

 mogelijk om die blessures te voorkomen. 

Daarom hebben we een tweede lijn: ‘return 

to perform’. Een sporter of een podium-

kunstenaar raakt geblesseerd en wordt 

behandeld door een fysiotherapeut, door een 

sportarts. Hoe kun je nu die behandeling 

evidence based maken en ervoor zorgen dat 

die sporter of die podiumkunstenaar zo snel 

mogelijk weer op dat veld staat of op dat 

podium staat zonder een grote kans op een 

herhalingsblessure? Daarmee houden wij ons 

bezig, maar ook met mentale gezondheid. Hoe 

kun je voorkomen dat je overbelasting krijgt? 

Burn-out, maar ook bijvoordeeld podiumangst, 

dat soort zaken. 

Ik noem als voorbeeld Sergei Polunin. Ik denk 

niet dat jullie hem zullen kennen. Hij is de 

Messi van de danssport. Hij was de jongste 

solist ooit bij het Royal Ballet in Londen en 

door mentale klachten is hij gestopt met 

dansen. Hij was op zijn negentiende al 

principal, dat betekent dat je eerste solist 

bent. Dat is een beetje hetzelfde idee als 

dat je in het voetbal op je zestiende in de 

Champions League finale staat. Ongekend, 

nog nooit eerder voorgekomen. En op zijn 

eenentwintigste, gewoon gestopt. Hoe kun je 

nu ook die mentale gezondheid monitoren en 

zorgen dat mensen geen burn-out krijgen, of 

bezwijken onder de druk? 

Mijn team bij Codarts bestaat uit in totaal elf 

AIO’s die voor mij werken en samen met mij 

onderzoek doen. Vijf AIO’s zitten op het thema 

podiumkunsten en vijf op het thema sporters, 

de elfde gaat daaroverheen. Die richt zich 

zowel op de sport als op de podiumkunsten, 

met kwalitatieve analyses, interviews en 

focusgroepgesprekken. 

Het belang van sportblessurepreventie. 

Waarom doen we dat onderzoek? Ik begin 

Het Lectoraat Performing Arts Medicine 
houdt zich bezig met twee doelgroepen. 
Podiumkunstenaars (dansers, musici,  
circusartiesten), maar ook atleten.  
Ze hebben in ieder geval één ding met 
elkaar gemeen en dat is dat ze keihard 
werken om topprestaties te leveren.
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even met een vraag. Hebben jullie enig idee 

hoeveel sportblessures er jaarlijks voorkomen 

in Nederland? Roep maar iets. Ik hoor twee 

miljoen… Hoger? Lager? Ik hoor Lager. Maar 

het is hoger: vier komma vier miljoen. Om 

jullie een idee te geven: net zoveel mensen 

als alle inwoners van Groningen, Friesland, 

Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht 

bij elkaar krijgen jaarlijks een sportblessure. 

Dat is enorm, ook als je kijkt naar de kosten, 

medische kosten en ook de verzuimkosten 

op het werk, zit je jaarlijks op een budget 

van twee miljard euro. Dat is meer dan de 

maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld 

verkeersongevallen. Dus het thema van 

vandaag is gewoon een ontzettend belangrijk 

thema.

Als we bijvoorbeeld even inzoomen op het 

betaald voetbal, daar gaan jaarlijks twintig 

miljoen euro aan kosten in om, alleen al aan 

blessures van spelers. Ze krijgen salaris, zijn 

niet in staat om te voetballen en zitten eigenlijk 

alleen maar op de bank. Voor de Eredivisie is 

dat minimaal één miljoen. Dat gaat eigenlijk 

zo de prullenbak in, omdat spelers niet fit zijn. 

Een gigantisch probleem dus.

Zestig procent van alle profvoetballers raakt 

geblesseerd. Gemiddeld per jaar zeventien 

spelers per club per seizoen. Dus als je 

uitgaat van een selectie-elftal van ongeveer 

vijfentwintig á zesentwintig spelers en 

zeventien daarvan hebben gedurende dat 

seizoen een blessure, is dat gigantisch. En 

gemiddeld zijn ze ook nog eens ruim zes 

wedstrijden uitgeschakeld, dus je moet 

als coach heel inventief zijn om met een 

geblesseerd team toch nog iets te kunnen.

Ik laat jullie even iets zien. Want het zijn 

niet alleen de kosten die belangrijk zijn. 

Het is de actie van Robben tijdens de WK-

finale 2010. Voor mij nog steeds pijnlijk. Ik 

hoop nog steeds dat die bal erin gaat, als ik 

het meerdere keren zie, maar dat gaat niet 

gebeuren. Robben had een fantastische kans 

om de 1-0 te scoren, maar dat lukte niet en 

zoals jullie weten, hebben we uiteindelijk 

de finale met 1-0 verloren. Nét die teen van 

Casillas zat er tegenaan. Robben heeft er nu 

nog nachtmerries van, volgens mij. Waarom ik 

dit laat zien? Omdat achteraf bleek dat Robben 

absoluut niet fit was. Hij had een gat in zijn 

hamstring van zeven centimeter. We kunnen 

natuurlijk niet zeggen dat hij, als hij wél fit was 

geweest, dat doelpunt wél had gemaakt, maar 

misschien, als hij net wat feller was geweest 

na die passing van Sneijder, dat hij net even 

eerder bij de bal was geweest…

Van de laatste drieënnegentig interlands 

heeft Robben minstens de helft gemist door 

blessures. Hij was gewoon niet speelfit. Dat 

betekent dus, als speler, dat je gewoon niet 

volledig mee kunt doen. En dat heeft een 

enorme impact op je carrière. Sterker nog, 

er zijn heel veel topsporters die moeten 

stoppen door blessures. Hebben jullie enig 

idee, qua percentage? Hoeveel procent van de 

topsporters moet de carrière beëindigen door 

blessures?
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Ik hoor zestig procent, maar het is lager: drieën-

dertig procent. Eén op de drie topsporters kan 

niet meer door, omdat blessures voor zoveel 

beperkingen zorgen dat hij of zij de carrière niet 

meer af kan maken.  

Andersom kan een fit team ook heel veel voor 

je teweegbrengen. Ik laat jullie de ranking 

in de Premier League van 2016 even zien, 

toen Leicester City met relatief weinig budget 

– vergeleken met Manchester United of 

Manchester City – de Premier League won. Ze 

werden kampioen van de Premier League. En 

hoe kwam dat? Zij hadden de minste blessures. 

Slechts twaalf spelers waren gedurende dat 

seizoen geblesseerd en dat is heel weinig voor 

de Premier League. Wat ook bleek: ze hadden 

daardoor ook de minste spelers roulerend 

op het veld staan. Ze hebben slechts gebruik 

hoeven maken van 24 spelers. Gemiddeld is 

dat in de Premier League het dubbele. Wat je 

ook zag, is dat hun spelers het snelst waren 

en dat ze de meeste goals hebben gemaakt uit 

omschakelingssituaties bij balverlies van de 

tegenstander.

Nog twee voorbeeldjes, van vorig seizoen. 

Op ongeveer driekwart van het seizoen had 

Feyenoord maar negen spelers die geblesseerd 

waren en die waren gemiddeld maar drie 

komma één wedstrijd niet inzetbaar. Feyenoord 

is kampioen geworden. Ook op driekwart 

seizoen stond PEC Zwolle onderaan en die 

hadden in totaal twintig spelers geblesseerd 

voor negen komma negen wedstrijden 

gemiddeld per speler. Dat heeft dus een 

gigantische invloed, ook op de teamprestaties.

Hoe doen wij nu onderzoek naar die 

sportblessures? Dat doen we met het model 

van Willem van Mechelen, hoogleraar aan de 

VU, met wie we ook nauw samenwerken. Ten 

eerste doen we onderzoek naar de omvang 

van blessures: hoeveel blessures komen er voor 

in een team en wat zijn het voor blessures. 

Dat lijkt heel evident, maar als ik soms met 

sportclubs praat – en dan hebben we het over 

organisaties in het betaald voetbal – en ik 

vraag wat de meest voorkomende blessure de 

afgelopen vijf seizoenen is geweest, kunnen 

ze dat heel vaak niet zeggen. Ze registreren 

dat niet goed. En als je echt preventieve 

maatregelen wilt nemen, moet je dat wél 

weten. Niet alleen de meest voorkomende 

blessures, maar ook de blessures die het langst 

duren. We kijken ook naar de risicofactoren 

van die blessures. Dus als je weet dat je team 

gemiddeld veel meer enkelblessures heeft 

dan andere teams en je wilt er iets aan doen, 

dan moet je ook kijken wat zo’n enkelblessure 

veroorzaakt. En soms zijn die oorzaken heel 

evident. 

Wat je heel vaak ziet bij bepaalde clubs, is dat 

ze allerlei spierblessures door overbelasting 

hebben. Spelers die sprinten naar de bal 

en halverwege de sprint in een keer een 

hamstringscheur krijgen. Geen andere speler 

en geen bal in de buurt, hoe kan dat nou 

dat die blessures dan in een keer in je team 

veelvuldig ontstaan? Dat zijn dingen waarnaar 

we onderzoek doen. Als je de risicofactoren 

weet, weet je ook waar je de interventie op uit 

wilt zetten. Heb je bijvoorbeeld veel spelers die 

last hebben van een instabiele knie, dan zul je 
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daar stabiliteitsoefeningen voor moeten doen 

en ook moeten monitoren of dat effect heeft.

Ik ga het vandaag met name hebben over die 

omvang van blessures en hoe je dat in kaart 

brengt.

Wat je vaak ziet in onderzoek, is dat mensen 

zich alleen richten op dat topje van de ijsberg. 

Ze kijken alleen naar het aantal spelers dat 

niet op het veld kan staan. Of alleen naar de 

spelers die bij de fysio komen om te worden 

behandeld. Maar eigenlijk ben je dan te laat, 

want op dat moment heb je een klacht, kun je 

eigenlijk alleen nog maar behandelen en ben 

je niet preventief bezig. Wat wij doen, is echt 

inzetten op de factoren die van invloed zijn op 

prestatievermindering en op pijnklachten en 

dat monitoren. Dat doen we als volgt, op twee 

manieren. 

Sporters, maar ook onze studenten van de 

opleiding van de podiumkunsten, vullen 

vragenlijsten in. Die vragenlijsten komen uit 

een database en later gaan ze er ingevuld weer 

in. Daarna geven we de resultaten grafisch 

weer. En ze worden ook teruggekoppeld naar 

de sporters en de podiumkunstenaars. 

Daarnaast brengen we alle medische 

behandelingen in kaart, dus we weten van 

elke speler en elke podiumkunstenaar waarom 

die bij de fysio is geweest en wat de klacht is. 

Ook die informatie wordt weer in ons systeem 

ingeladen. 

Dat doen we allemaal in onze online tool, 

de Performing Artist and Athlete Health 

Monitor, onder andere aan de hand van een 

gevalideerde, betrouwbare vragenlijst, waarbij 

je echt specifiek kunt inzoomen op vragen 

rondom prestatievermindering, maar ook 

op vragen als bijvoorbeeld: ‘Zijn er klachten 

geweest die ervoor hebben gezorgd dat je niet 

meer de hele training hebt kunnen meedoen?’ 

Dat is minstens zo belangrijk.

We vragen elke maand hoe het met ze gaat, 

hoe ze zich voelen en of ze pijnklachten 

hebben. Dat wordt allemaal meegenomen in 

het systeem. Dat doen we ook bij bijvoorbeeld 

de voetballers van Feyenoord. Daar gaan we 

het wekelijks doen. We nemen ook een aantal 

fysieke testen af. En iedereen kan zelf in het 

systeem kijken hoe ze scoren ten opzichte van 

eerdere tijdpunten, maar ook ten opzichte van 

het gemiddelde van de groep: alle linksbacks 

bijvoorbeeld, of het hele team, of de heel 

populatie voetballers.

We zien veel clubs gebruikmaken van 

verschillende fysiotherapeuten en dan is het 

heel belangrijk dat die therapeuten goed 

met elkaar communiceren, zodat een sporter 

niet elke keer hoeft uit te leggen waaraan 

hij precies geblesseerd geraakt is en wat 

de behandeling is geweest. Ze brengen dat 

gewoon netjes in kaart en daarvoor gebruiken 

ze ook onze tool.

Als je monitort bij die sporters is het belangrijk 

om ze mee te krijgen. ‘Are you going to use the 

stick or the carrot?’ Ga je ze pushen en ga je 

het verplicht stellen? Ik kan je nu al vertellen 

dat je je een respons krijgt van twintig procent. 

Wat wij proberen, is om ze met die online tool 

en de feedback die we ze geven, echt mee te 
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krijgen in deze trajecten. We vragen ze ook 

wat ze van de tool vinden. Daar zetten we 

ook onderzoekers op, die die tool vormgeven, 

specifiek voor bijvoorbeeld een voetbalclub. 

Die is dan echt taylormade. En we proberen 

ook tijdens de trainingen, of tijdens de 

rehearsals van het Nationaal Ballet – want 

daar monitoren we ook – of tijdens de lessen 

bij Codarts bijvoorbeeld, de vragenlijsten af te 

nemen. En dan komen wij dus uit op response 

rates van tussen de tachtig en de vijfennegentig 

procent. Dus dat is heel hoog.

Dan over de rol van big data in dit hele traject. 

Een aardige quote: 

‘Big data is like teenage sex. Everyone 

talks about it, nobody really knows how 

to do it, everybody thinks everyone else 

is doing it, so everyone claims they are 

doing it.’

    

Dan Ariely, professor of Psychology and 

Behavioral Economics aan de Duke University in 

Durham, North Carolina, USA. (-Red.)

Big data is een hype en ik heb het idee dat niet 

iedereen precies weet wat eronder verstaan 

wordt. Over big data denkt iedereen dat dat 

het verzamelen van heel veel data is, maar dat 

is eigenlijk pas het begin, want die data moet 

opgeschoond, geanalyseerd en geïnterpreteerd 

worden.

Voetbalclubs, bijvoorbeeld, monitoren dagelijks 

de hartslag van alle spelers. Dat betekent dat je 

elke seconde een datapunt hebt. Hoe je met die 

data omgaat en hoe je er informatie uit haalt, 

is heel belangrijk. Daarmee zijn wij ook bezig. 

We verzamelen heel veel data. Hoe? Aan het 

begin van het sportseizoen of het dansseizoen 

monitoren we de fysieke gezondheid. We 

screenen hoe het op dat moment met die atleet 

of die podiumkunstenaar gaat. Halverwege 

het seizoen doen we een nieuwe meting om 

te kijken of het is veranderd, verbeterd of 

niet. En gedurende het seizoen monitoren 

we de gezondheid met vragenlijsten, 

hartslaggegevens die we hebben, maar ook de 

datasets en de apparatuur van JOHAN Sports 

gebruiken we daarbij. Niels gaat het straks 

daarover hebben, dus ik ga er nu niet verder 

op in. Die data worden dagelijks, wekelijks 

of maandelijks gemonitord. We hebben 

inmiddels een dataset van meer dan duizend 

podiumkunstenaars en sporters en dus 

miljoenen datapunten.

Er zijn verschillende methodieken om gebruik 

te maken van big data. Wij gebruiken acute 

load versus chronic load. Dat betekent dat 

je de belasting van de afgelopen week gaat 

relateren aan de belasting van de afgelopen 

maand. En als je die belasting in de afgelopen 

week heel erg omhoog schroeft ten opzichte 

van de afgelopen maand, wordt zo’n speler in 

één keer heel erg belast en heb je eigenlijk een 

piek in de belasting. Dat kan een risicofactor 

zijn. Hoe reken je dat uit? Wij doen dat met een 

rate of perceived exertion. Elke training vraag 

je aan je sporter hoe zwaar hij of zij de training 

vond. Dat varieert dan van nul, helemaal 
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niet zwaar, tot tien, helemaal kapot. Dus die 

maat heb je. Vervolgens vermenigvuldig je 

dat met de trainingsduur, het aantal minuten 

dat de sporter getraind heeft. Dan kom je op 

een arbitrary unit – soms wordt dat ook wel 

session RPE genoemd – en die gebruik je om 

de verhouding in kaart te brengen tussen de 

wekelijkse load versus de maandelijkse load. 

Als je de load van week vier vergelijkt met de 

load van de hele maand, kom je uit op een 

bepaalde ratio. Die is belangrijk, want die 

bepaalt of de sporter wel of niet risico heeft om 

geblesseerd te raken. 

Dat zie je heel mooi in dit plaatje (er wordt een 

afbeelding getoond). Op het moment dat die 

ratio ongeveer tussen de nul komma acht en 

de één komma drie ligt, heb je de belasting 

heel geleidelijk omhoog of naar beneden 

geschroefd. Dat noemen wij de sweet spot. 

Dat betekent dat je een heel laag risico hebt 

op blessure. Maar als de ratio één komma vijf 

wordt – dat betekent dat de belasting in één 

week teveel is opgeschroefd ten opzichte van 

de afgelopen maand –, kom je in de danger 

zone, de rode zone. Dan heb je een significant 

hoger risico dat de sporter geblesseerd raakt. 

Zit je helemaal aan de linkerkant van de 

groene kaart, dan heb je geen kans op blessure, 

maar de sporter wordt er ook niet fitter op, 

want je bent de belasting zo omlaag aan het 

halen dat hij conditioneel afneemt. Zorg dus 

altijd, als je coach bent, dat je sporter in die 

groene zone zit. Optimaal trainen op fitheid, 

maar met zo laag mogelijk risico op blessures.

Op dit moment zijn we bezig met een groot-

schalig project met een aantal Eredivisie voetbal-

clubs, waaronder de Feyenoord Academy. Alle 

jeugdelftallen worden door ons gemonitord. We 

gaan dat ook doen bij de podiumkunst en we 

hopen ook daar kruisbestuiving in te vinden. 

We gaan data verzamelen op het gebied van 

sensoren en vragenlijsten, die gaan we verbinden 

met big data technieken. We hebben daarvoor 

op dit moment ook big data scientists in dienst, 

dus daar gaan we stappen in maken. En we gaan 

realtime die data op een begrijpelijke manier voor 

de sporters visualiseren en ook kijken wat zij zelf 

willen, zodat we het systeem ook echt kunnen 

verbeteren.

Een take-home message voor jullie: 

sportblessurepreventie is ontzettend belangrijk. 

Niet alleen om de maatschappelijke kosten 

te reduceren, maar ook om teamprestaties 

te optimaliseren én om te zorgen dat hier in 

Nederland minder sporters uitvallen door een 

blessure. Dat moeten we met zijn allen willen, 

want onze Olympische ambities liggen ontzettend 

hoog. Denk na als je onderzoek doet, maar ook als 

je zelf een team coacht. Welke blessuredefinitie 

neem je? Ga je echt inzetten op die time loss 

definition, dan heb je wel een heel robuuste 

definitie, maar ben je eigenlijk te laat. Dus probeer 

altijd ook pijnklachten daarin mee te nemen. 

Big data vind ik zelf een middel, geen doel. Dus, 

als je data gaat verzamelen, kijk goed of je de 

mankracht hebt om die data te analyseren. Pak 

anders een gedeelte eruit. Dat is heel belangrijk. 

En check die acute versus chronic workload ratio, 

want dat is echt een belangrijke risicofactor.”
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Die acute versus chronic 
workload ratio. Kun je die waarde 
zomaar voor elke sport overnemen, of 
voor elke performance art?”

Janine Stubbe: “Op dit moment is die gevali-

deerd, met name voor rugby en voetbal. Voor  

voetbal nog heel summier. We zijn nu, samen 

met verschillende onderzoeksgroepen, zowel in 

Nederland als internationaal, aan het kijken hoe 

je die waardes ook voor verschillende andere 

sporten kunt oppakken. We weten al wel dat we 

per sport wel zo’n soort model zouden moeten 

maken en daarvoor heb je dus veel data nodig. 

In sommige sporten zijn systemen al  

bezig om die data te verzamelen. JOHAN Sports 

is op dit moment actief in het hockey en het 

voetbal, dus daar kun je ook veel gemakkelijker 

data verzamelen en die moeten we met een hele 

groep onderzoekers gaan analyseren om deze 

modellen echt sport specifiek te maken.”

Vraag: “In jullie tool zit natuurlijk heel 
veel potentie. Het zou kunnen dat je 
het bewust wat weg hebt  
gelaten op dit moment, maar ik ben 
zelf heel nieuwsgierig naar de  
analyses die je met zo’n database 
kunt gaan doen. Je kunt er volgens 

mij ontzettend veel mee. Wat voor 
interessante dingen gaan jullie hieruit 
halen?”

Janine Stubbe: “Ik heb de presentatie vandaag 

wat minder ingestoken op de data scientists en 

de data-analyses. Om je een klein inzicht te ge-

ven: wij voeren een prospectieve meting uit. We 

meten de sporters een jaar lang, of meerdere 

seizoenen achter elkaar en we kijken vervolgens 

met terugwerkende kracht naar welke sporter 

geblesseerd geraakt is en welke niet. En we 

kijken of ze ook verschillen, op basis van de 

basisgegevens, de screening die je in het begin 

doet. Dat zijn dan je risicofactoren. Dat doen we 

bijvoorbeeld met logistische regressies, multiva-

riate analyses, maar ook met big data science, 

waarbij we dan echt de dataset gebruiken om 

een model eruit te trekken en dat te valideren op 

de tweede helft van de dataset.”

Dezelfde vraagsteller: “Dan heb ik 
vraag over dat model. Ik ben zelf erg 
geïnteresseerd in het gepersonali-
seerde aspect van wat je kunt doen 
met grote hoeveelheden data. Als je 
een basismodel creëert om te kijken 
waar mensen wel of niet verschillen 
en risico lopen, maak je een  
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gepersonaliseerd model. Dus dan 
meet je één atleet eerst voor een jaar, 
twee jaar en ga je dan aan de hand 
van zijn eigen data bepalen hoeveel 
risico hij loopt? Of doe je het toch op 
populatieniveau?”

Janine Stubbe: “Wat we tot nu toe gedaan 

hebben, is echt nog op populatieniveau. We 

hebben voor de komende acht jaar financiering 

om dat veel meer op gepersonaliseerd niveau 

te doen, dus dat is een stap die we nu ook gaan 

maken. Daar liggen nog best wat uitdagingen. 

Een voetballer heeft twee benen, dat zal je niet 

verbazen, maar neem je dan een been eigenlijk 

als eenheid, of neem je de hele voetballer? 

Binnen de big data science populatie wordt 

daarover al gediscussieerd.”

Vraag: “Als je aan het eind van de trai-
ning aan de spelers zelf iets vraagt, 
is toch eigenlijk een mening? Dan 
gebruik je dus een mening om er 
een feit van te maken. Is dat niet een 
beetje raar?”

Janine Stubbe: “Er zijn verschillende manieren 

om te kijken hoe je de acute versus chronic 

workload ratio in kaart brengt. Dat kan ook op 

basis van hartslag en dat is objectieve data. Die 

kun je ook gebruiken om inzicht te krijgen en bij-

voorbeeld op het gebied van hartslagmetingen 

ook zo’n ratio berekenen.”

Vraag: “Ik heb een vraag over de 
workload ratio. Hebben jullie daar-

mee ook geëxperimenteerd?  
Bijvoorbeeld dat je in week één nul 
uur traint, in week twee vijftig uur, in 
week drie weer nul uur en in week vier 
weer vijftig uur… Je ratio is dan twee, 
maar misschien heb je wel  
helemaal geen blessurerisico, omdat 
je twee keer een week ervoor rust 
hebt gehouden.”

Janine Stubbe: “Wij doen echt praktijkgericht 

onderzoek. We werken samen met topinstituten 

als de Feyenoord Academy, het Nationaal Ballet 

en Scapino Ballet en die gaan dat niet goedkeu-

ren. Dus die gaan hun mensen niet blootstellen 

aan een theoretisch model, waarvan wij denken 

‘dat levert fantastische informatie op, we gaan 

nu even dat hele elftal een workload geven die 

drie keer zo hoog is als de maand daarvoor’. 

Wat we wél doen, is op basis van het monitoren 

kijken wat er gebeurt in zo’n periode en die data 

gebruiken om zo’n model te valideren. Het zou 

wel een fantastisch onderzoek zijn, maar ik vrees 

dat je het niet door de medisch-ethische commis-

sie krijgt.”

Dezelfde vraagsteller: “Oké, dat 
begrijp ik. Maar die jongens hebben 
weleens vakantie, dus dan zou je  
bijvoorbeeld de eerste twee weken na 
de vakantie kunnen nemen. Als coach 
– en naast me zit ook een coach met 
wie ik dit soort dingen bespreek – 
merk ik dat het de eerste twee weken 
na de vakantie mis gaat. Hebben  
jullie naar dat soort data gekeken?”
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Janine Stubbe: “Nee. Het is ook wel afhankelijk 

van op welk niveau je zit. De dansers van het 

Nationaal Ballet bijvoorbeeld, krijgen bijna 

geen rust. Dus daarbij kunnen we dat niet 

doen. Maar bij de talentvolle voetballers van 

Feyenoord zou het absoluut wel kunnen. Wat 

we ook wel zien is dat ideeën zoals dat van jou 

ook wel worden toegepast bij amateursporters. 

Daar heb je iets meer vrijheid en die melden 

zich soms vrijwillig aan voor zo’n trial. We zijn 

ook betrokken bij een trial van de Hogeschool 

Leiden in het wielrennen. Daarbij wordt gekeken 

naar genexpressie: wat gebeurt er als een 

sporter stevig wordt getraind, zien we dan ook 

in het genetisch materiaal van die sporter grote 

verschillen? Daarbij wordt een sporter ook een 

beetje overbelast. Dus het kan wel, jouw idee, 

maar wij doen het dus niet.”

Vraag: “Neem je de wedstrijden mee 
in de performance? Sommige teams 
hebben twee of drie wedstrijden in 
de week. En een tweede vraag: is die 
onderbelasting ook niet heel blessu-
regevoelig? Bijvoorbeeld bij iemand 
die de hele tijd op de reservebank 
zit, niet de juiste belasting krijgt en 
ineens moet invallen. Misschien is 
dat met dansers ook zo... Hebben 
jullie daarover ook al data?”

Janine Stubbe: “Ja, de wedstrijden nemen 

we ook mee. Wat je tweede vraag betreft: wij 

zijn nu zelf die data aan het verzamelen, maar 

die dataset is nu nog niet groot genoeg. We 

hebben daarvoor veel reserves nodig, mensen 

die bijna nooit in het eerste spelen. Als mensen 

een transfer maken, bijvoorbeeld van de Jupiler 

League naar de Eredivisie, zie je in één keer 

een piek in de belasting. Dat is een moment 

waarop ze echt kans hebben op blessures.”

Vraag: “Ik ben ook geïnteresseerd in 
de persoonlijke toestanden. Je hebt 
mensen met niet zoveel talent, die 
door keihard te werken toch worden 
opgesteld en je hebt mensen met 
veel talent die er niet zoveel voor 
hoeven te doen en toch de kans  
krijgen. Ik denk dat daar ook een 
groot blessureverschil zit. Hebben 
jullie die gegevens ook in je data- 
bestand?”

Janine Stubbe: “Ik begrijp wat je bedoelt, maar 

daar hebben wij niet naar gekeken. Dus nee, 

die data hebben wij niet. Het is, denk ik, ook 

heel lastig om zulke data te verzamelen. Bij de 

podiumkunsten komt zoiets in ieder geval niet 

voor. Daar zitten geen mensen tussen die het 

aan komt waaien. Die hebben talent én werken 

allemaal keihard.” 
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Vraag: “Je had het op een gegeven 
moment over het verband tussen het 
budget van een club en de ranking 
aan het einde van het seizoen. Dat 
werd gepresenteerd als een gevolg-
trekking, maar is er niet gewoon 
een verband tussen hoe fit het team 
was en de ranking? Ik denk dat wat 
bepaalt of een team kampioen wordt, 
multifactorieel is.”

Janine Stubbe: “Ja, dat ben ik het helemaal met 

je eens. Het is ook niet zomaar causaliteit, er 

speelt heel veel. Ik wilde alleen maar aangeven 

dat Leicester City zelf zei – maar dat kan ook 

een PR-praatje zijn – dat dat de factor was die 

uiteindelijk bepaald heeft dat ze kampioen zijn 

geworden. Het budget was veel minder, maar 

ze hebben wél echt een heel goed science 

team, bijna net zo goed als Manchester City of 

Chelsea. Het seizoen daarna hebben ze een 

stuk minder gepresteerd, dus ik vraag me ook 

af of dat echt wel de factor was.”

Vraag: “Voetbal en podiumsporten… 
Doen jullie ook andere sporten of 
hebben jullie plannen om andere 
sporten te gaan doen? En waarom 
specifiek voetbal en podiumsporten, 
waarom niet andere sporten?”

Janine Stubbe: “We werken met vraag 

gestuurd onderzoek. Er komen partijen ons 

toe met een bepaalde vraagstelling die ze 

graag door onze onderzoeksgroep en met ons 

systeem opgelost willen zien. Maar we hebben 

bijvoorbeeld ook met de HvA data verzameld 

bij het CTO Amsterdam. Dat ging om basket-

ballers, judo, turnen en vrouwenvoetbal.  

En Rotterdam Topsport is trouwens ook een 

van onze partners. Daar hebben ze ook  

meerdere sporten. Het systeem is in ieder 

geval wél ingericht om dat te kunnen doen.”
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3. Gezondheid en blessures 2

Niels van der Linden

Niels van der Linden
Niels van der Linden 

is bewegings-

wetenschapper, 

afgestudeerd aan de 

RUG in Groningen, 

met als specialisatie 

Sports Science. Na 

zijn periode bij FC 

Eindhoven als sports 

scientist, is hij vanaf de opstart werkzaam bij 

JOHAN Sports. Daar is hij nu Head of Sports 

Science.

(Hij toont een apparaatje en een vestje - red.)

Deze JOHAN tracker in dit vestje en 

dat dragen spelers tijdens trainingen 

en wedstrijden. In het apparaatje zitten 

verschillende sensoren. Een gps-sensor 

bijvoorbeeld, die tien Hertz meet en 

waarmee je de positie op het veld kunt 

bepalen. Op basis daarvan kun je afstanden 

en snelheden herleiden. Er zit ook een 

accelerometer in. Die is gekoppeld aan een 

gyroscoop-magnetenmeter. Daaruit kun je 

versnellingen halen. In het vestje zitten ook 

hartslagontvangers. Uiteindelijk ontvang en 

verzamel je dan alle data op één device en 

als je dat uitleest, krijg je alles binnen één 

online omgeving. Dan kun je verzamelen en 

analyseren.

JOHAN Sports richt zich met name op 

sportteams. Onze klanten zijn hoofdzakelijk 

voetbalclubs. In de Eredivisie zijn dat de 

Feyenoord Jeugdopleiding, PEC Zwolle, 

Excelsior en ADO Den Haag. En als je kijkt 

naar onze teams, bestaan die – behalve bij 

Feyenoord – uit een relatief kleine staf.

De parameters die we kunnen verzamelen, 

zijn dus totale afstand, speed, acceleraties en 

hart rate. Even voor jullie idee, want de term 

big data viel net: een gemiddelde training 

van ongeveer negentig minuten levert een 

bestandsgrootte op van twintig MB. Dan kun 

je wel nagaan hoeveel data je verzamelt bij 

een training met twintig spelers. Uiteindelijk 

hebben wij een integraal performance 

monitoring systeem, waarin we zowel gps, 

hartslag als vragenlijsten kunnen verzamelen. 

Hiervoor hebben we ook een mobile 

app ontwikkeld voor spelers. Ze kunnen 

bijvoorbeeld ook die RPE, wellness, hoe goed 

hebben ze geslapen, of ze spierpijn hebben en 

blessures registreren. Wat we met al die data 

doen, daar kom ik zo op. 
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Wat is onze visie? We hebben er eentje voor 

trainers en eentje voor analisten. 

Voor trainers willen we de data zo eenvoudig en 

praktisch mogelijk presenteren. Daarbij kijken 

we naar hun behoeften, naar wat ze nu eigenlijk 

willen weten. We komen steeds uit op één ding: 

een individueel trainingsprogramma. Eerst een 

trainingsprogramma voor het hele team, 

vervolgens wordt dat gedifferentieerd naar 

– bijvoorbeeld – posities en positiegemiddelden 

en daarna naar het individu. 

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen, 

bekend over de hele wereld, heeft een model 

ontwikkeld om spelers fitter en sterker te maken. 

Ons doel is om eenzelfde model te maken, maar 

dan de lijn van het fitter worden van spelers 

omhoog te brengen op basis van die gps-

gegevens, vragenlijsten en hartslag en onder 

andere op basis van bijvoorbeeld die acute versus 

chronic workload ratio.

Analisten hebben andere behoeften. Die willen 

zelf spelen met data en zelf analyses uitvoeren. 

Dus hebben we besloten om gewoon goede 

exports te regelen, ook API’s te bouwen en 

compatible te zijn, ook bijvoorbeeld met een 

video-analysesyteem als SportsCode, zodat 

je uiteindelijk kunt zien – bijvoorbeeld als een 

speler geblesseerd is geraakt – wat er daaraan 

vooraf is gegaan. Dat zie je dan terug in beelden.

We hebben verschillende, op use cases 

gebaseerde modules in onze software. 

Injury prevention bijvoorbeeld: een trainer 

wil graag voorafgaand aan de training of de 

wedstrijd weten hoe zijn spelersgroep ervoor 

staat en of hij de spelers honderd procent kan 

belasten. 

Een andere module is de weekly goals, ook op 

basis van acute workload ratio: iemand heeft 

een bepaalde fitheid of belastbaarheid. Stel, 

jullie zijn gewend om elke week tien kilometer 

te lopen en je wilt zwaarder gaan trainen. Dan 

kun je niet zomaar twintig kilometer gaan 

lopen, want dan heb je eind van die week veel 

spierpijn. Dus dan moet je rekening houden met 

die A/C-ratio. Zoals Janine al zei, die zit tussen 

de nul komma acht en de één komma drie. Dus 

dan kun je maximaal dertien kilometer lopen. 

Een geleidelijke opbouw van fitheid is hierin 

belangrijk.

Een andere module: benchmarks. Trainers willen 

ook graag vergelijken hoe een speler ervoor staat 

ten opzichte van andere spelers binnen het team, 

of ten opzichte van andere teams. We zitten in de 

Eredivisie, in de Jupiler League en in de tweede 

en derde divisie. Vooral voor coaches uit de 

tweede en derde divisie is het interessant wat de 

performance van spelers in de Eredivisie is. En 

met performance bedoel ik wat de totaal gelopen 

meters zijn, hoeveel sprintjes een rechtsback 

maakt en wat is de maximale snelheid is. Deze 

informatie kun je allemaal uit de benchmark-

modules halen. Dat is natuurlijk erg interessant 

voor een amateurcoach, maar zeker ook voor 

jeugdcoaches, omdat je uiteindelijk de A1-spelers 

wilt klaarstomen voor het eerste. Dan moet je 

weten wat er bij een wedstrijd van het eerste 

wordt gevraagd en wat er wordt gevraagd bij 

een wedstrijd van een jeugdteam. Dan zie je 

bijvoorbeeld verschillen in totale afstanden, 

maar het is vooral interessant om te kijken naar 

de high intensity runs, naar hoeveel meters er 

worden afgelegd op een hoge snelheid. Daarin 

zie je grote verschillen. Meestal is het zo dat een 
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jeugdspeler – als hij debuteert in het eerste en 

op basis van zijn talent goed mee kan – na een 

aantal maanden toch een terugslag krijgt. Dat 

zou dan kunnen komen doordat hij de hele tijd 

op zijn tenen moet lopen, omdat zijn fitheid niet 

hoog genoeg is.

Trainers willen graag weten hoe hun 

spelersgroep ervoor staat. Om die vraag te 

beantwoorden, hebben wij gekeken naar 

hoe specialisten dat doen bij voetbalclubs. 

Bijvoorbeeld bij Benfica. Die hebben een staf 

van tachtig sports scientists. Ik moet wel erbij 

zeggen dat het een omnivereniging is met 

verschillende sporten. Maar elk team heeft 

altijd twee sports scientists. Die specialisten zijn 

aan het verzamelen, ordenen, analyseren en 

vervolgens komt daar dan een advies uit voor 

de coach. Wat wij hebben gedaan, is het hele 

proces omdraaien en gewoon beginnen met een 

advies. Een soort van stoplichtadvies (er wordt 

een afbeelding getoond). Rood betekent dat 

we iets hebben gevonden in de data en groen 

betekent dat een speler door kan gaan met 

het trainingsprogramma. Jullie zullen je vast 

afvragen waarom een speler in het rood staat. 

Je kunt met de muis op die speler klikken en 

dan kom je als het ware bij zijn fysieke paspoort. 

Links zie je hier alle detecties. Die detecties 

zijn aan verandering onderhevig, omdat die 

uit de sportwetenschap komen. Daarom zijn 

wij ook heel blij dat we een samenwerking 

hebben met Janine Stubbe van Codarts, omdat 

we van daaruit die detecties beter kunnen 

maken, waardoor het advies – dat stoplicht – 

nauwkeuriger wordt.

Ik ben bewegingswetenschapper en vanaf 
de start werkzaam bij JOHAN Sports, een 
bedrijf dat is opgericht door twee ruim-
tevaarttechnologen van de TU Delft. Mijn 
rol binnen JOHAN Sports is het  
contact met trainers, fysiotherapeuten en 
andere bewegingswetenschappers, om 
uiteindelijk iets met de data te gaan doen. 
Ik breng in kaart wat hun wensen zijn en 
hoe onze software daarbij kan aansluiten.
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Het advies wordt gebaseerd op gps-parameters, 

accelerometer data en vragenlijsten. Als we 

variaties zien – iemand scoort bijvoorbeeld 

normaal altijd een zes op slaapkwaliteit en in 

één keer een tien – worden die eruit gevist. Om 

het overzichtelijk te maken en het ook te kunnen 

printen, hebben we er grafieken bij gezet. In dit 

voorbeeld kijken we naar sprintmeters (er wordt 

een afbeelding getoond).  Dit zijn vier weken, 

dus als je de A/C-ratio hierop toe gaat passen, 

neem je het gemiddelde ervan. Dat is de chronic 

ratio. En dit is de laatste week. Dan zie je dat 

de speler niet voldoende is voorbereid op de 

belasting van de laatste week. Dat zie je veel in 

het voetbal. Ook geven voetbaltrainers spelers 

bijvoorbeeld een paar dagen rust. De chronic 

ratio gaat dan omlaag, de trainers denken dat 

die jongens fris zijn en ze gaan gelijk volle bak 

trainen. Die detecties wil ik bespreken aan de 

hand van vijf voorbeelden.

Allereerst die app. Je moet op de hoogte zijn 

van hoe spelers reageren op een belasting. Stel, 

je hebt een zware training gedaan. Dan wil je 

de volgende ochtend weten hoe de spelers uit 

die training zijn gekomen. Als ze veel spierpijn 

hebben, kunnen ze bijvoorbeeld hun training 

aanpassen. Hebben ze geen spierpijn of andere 

klachten, dan kun je weer een andere training 

gaan plannen.

Hierbij kijken we naar een vijftal punten: 

vermoeidheid, slaap, spierpijn, stressniveau 

en gemoedstoestand. Terecht werd daarnet 

opgemerkt dat het eigenlijk subjectieve scores 

zijn. Zo stellen coaches dat ook altijd vast, maar 

het is wel zo dat je eigenlijk binnen een club 

een cultuur moet ontwikkelen, waarin aan 

wordt gegeven dat je, als je het goed invult, 

jezelf ermee helpt. Dan raak je minder vaak 

geblesseerd. En als je ermee gaat goochelen, 

heb je daarmee uiteindelijk alleen jezelf ermee. 

Ik denk dat het ook wel gaat veranderen, want 

spelers – er komt natuurlijk een nieuwe generatie 

aan die opgegroeid is met de smartphone 

– willen zichzelf ontwikkelen en zelf hun 

progressie zien. Dus die vragenlijsten worden, 

denk ik, steeds beter ingevuld. 

We ook nog aan het kijken of er ook andere 

technologieën en databronnen zijn die we 

kunnen gebruiken in het stoplichtmodel. HRV 

bijvoorbeeld. Dat wordt in verschillende sporten 

gebruikt om te kijken of iemand wel of niet 

ready is om op enig moment honderd procent te 

performen. 

Zoals ik net al zei, hebben we als doel een 

model te ontwikkelen zoals dat van Raymond 

Verheijen, maar dan op basis van gps-data, 

hartslagdata en vragen. We willen de fitheidlijn 

omhoog brengen, op het randje gaan zitten van 

belasting en belastbaarheid, maar we willen 

natuurlijk wél weten waar de grens ligt. Als we 

gaan kijken naar de A/C-ratio en een sporter 

gaat elke week harder trainen, houdt het op 

een gegeven moment op. Daar proberen we 

een soort feeling voor te krijgen, voor een soort 

van tipping point, tot hier en niet verder. Om 

dat punt te bepalen heb je pijnklachten nodig, 

maar ook gewoon blessures. Die zijn interessant, 

want uiteindelijk wil je gewoon weten hoe een 

speler reageert op een bepaalde belasting. En die 

belasting kun je verdelen, bijvoorbeeld in zoveel 
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acceleraties, zoveel richtingsveranderingen. De 

ene speler heeft bijvoorbeeld meer moeite met 

deceleraties, afremmen, die krijgt daar heel veel 

spierpijn van. En de andere heeft daar minder 

last van. Daar kun je rekening mee houden in 

je trainingsprogramma. Zo kun je steeds beter 

spelers op individueel niveau voorbereiden op 

de wedstrijd, maar ook voor de wedstrijden over 

tien weken.

Wij maken veel gebruik van de A/C-ratio, omdat 

deze praktisch toepasbaar is en ook te begrijpen 

voor trainers, want het is een logisch verhaal. Je 

hebt een bepaalde fitheid of belastbaarheid en 

als je te snel omhoog gaat in belasting, vraag je 

om problemen.

Ook belangrijk is dat – als je blessures wilt 

voorkomen – er goede communicatie is tussen 

de verschillende stafleden, de medische staf en 

de technische staf. Tekst werd daarbij minder 

goed dan plaatjes. De meeste trainers zijn 

voornamelijk visueel georiënteerd en die willen 

gewoon duidelijke beelden zien. Daarom werken 

we veel met grafieken en dashboards.

In een trainingsweek heb je meestal één 

conditionele training. Om te zorgen dat je spelers 

goed voorbereid zijn, moet die qua belasting de 

wedstrijd benaderen. Als je naar de sportschool 

gaan en je gaat een keer per week echt volle bak 

fitnessen, zul je niet heel veel groeien. Je kunt 

je conditie hooguit onderhouden. Als je vooruit 

wilt gaan, zul je twee á drie momenten in de 

week moeten hebben, waarin je overload creëert. 

Daardoor worden je spieren groter. Dat is 

hetzelfde met fitheid. Je hebt een paar momenten 

in de week nodig, waarbij je de spelers prikkelt 

op energiesysteemniveau, maar ook op spier- en 

peesniveau. Vooral dat laatste is goed te meten 

met gps- of accelerometer data. De kunst voor de 

trainer is om oefenvormen te verzamelen, zodat 

de sporters aan het eind van een training op 

wedstrijdniveau zitten. 

Een aantal van onze klanten maakt altijd netjes 

oefeningen aan bij het organiseren van de data 

en op basis van gemiddelden daarvan gaan 

ze stapelen. Stel, je wilt duizend sprintmeters 

maken, maar als je een warming-up doet haal 

je er misschien tien. Dus wat je dan moet doen, 

is oefeningen verzamelen om uiteindelijk aan 

die duizend sprintmeters te komen. Als je op 

teamniveau traint, kun je erachter komen dat de 

ene speler het wel haalt en dat je bijvoorbeeld de 

backs, die veel moeten langs de lijnen rennen, 

een extra programma moet aanbieden in de 

vorm van bijvoorbeeld droge sprintvormen.

Ik laat jullie even een plaatje zien van een 

weekcyclus (er wordt een afbeelding getoond). 

Hierbij is het belangrijk hoe de vorm is. Wat ik 

net al zei, de conditionele training zou eigenlijk 

de wedstrijd moeten benaderen. Verder zie 

je meestal een tapering off, voornamelijk in 

het volume van de intensiteit parameters, 

bijvoorbeeld sprintmeters of acceleraties. Dit is 

meestal een opbouwende training. Je ziet een 

soort van piramidevorm met pieken.

Behalve met Janine Stubbe doen we ook 

onderzoek met andere onderzoekers naar 

bijvoorbeeld hoe de weekperiodisering eruitziet. 

Ik noemde net Benfica. Zij hebben ook die 
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piramidevorm, met een duidelijke tapering off 

en opbouw. Verder lijken bij hen al die weken 

op elkaar. We hebben ook een Nederlandse 

club onder de loep genomen, die volgens de 

Verheijen-methode traint. Daar zien we grote 

verschillen tussen de weken. Begrijpelijk als je 

de theorie van Verheijen een beetje kent, want 

daar staat de ene week een grote partij centraal 

en ben je meer je duur aan het trainen en in 

de andere week staat meer de kleine partij op 

het programma. Sprintmeters haal je wel in 

de grote partij, omdat daarvoor ruimte genoeg 

is, maar in de kleine partij zijn die ruimtes te 

klein en haal je die sprintmeters niet, waardoor 

je dan hier laag blijft zitten. Als je dat in stand 

houdt, kun je niet heel veel meer groeien. 

Dat wordt dus een mooi samenspel tussen 

gps-data en bijvoorbeeld vragenlijsten. Je kunt 

ook spierpijn hierdoorheen plotten. Heel veel 

visualisaties zijn mogelijk. 

De analyses – de automatische analyses 

bijvoorbeeld, wat de correlaties zijn – daar 

zijn we mee bezig. Die informatie proberen 

we te achterhalen, te ontdekken, samen 

met onderzoekspartijen. Het wordt steeds 

interessanter, omdat we op een enorme 

databerg zitten en daar proberen we steeds 

meer informatie uit te halen om de trainer, de 

coach, te voorzien van bruikbare adviezen over 

wat hij vandaag kan doen, welke oefeningen, 

om een bepaald belastingniveau te halen. 

Wat Janine Stubbe net al zei, teams met 

een grote, beschikbare spelersgroep – dus 

weinig geblesseerden –raken beter op elkaar 

ingespeeld en daarmee vergroot je de kans om 

te winnen.

We zitten voornamelijk in Nederland, België, 

Portugal, Slowakije en Ierland. Ons volgende 

onderzoek gaat over hoe de weekperiodisering 

eruitziet in die landen en of daar verschillen 

tussen zitten. Voor een coach is het natuurlijk 

prettig om met benchmarks te werken, met 

voorbeelden, zodat hij ervoor kan kiezen 

om bijvoorbeeld volgens de Portugese 

trainingsmethode te werken. Dan wordt het 

leuk. 

En de analist moet daarmee kunnen spelen, 

bijvoorbeeld periodiseren op basis van andere 

parameters. Benfica periodiseert met totale 

afstand, sprintmeters en player load. Misschien 

denken ze bij andere clubs daar anders over, 

dat ze bijvoorbeeld meer willen focussen op 

deceleraties, omdat ze telkens veel druk willen 

zetten op de bal, waarbij je ook goed moet 

kunnen afremmen. Het hangt allemaal af van 

de speelstijl van het team.

Verder komt binnenkort een onderzoek 

beschikbaar, waarbij we bij vijf teams 

specifiek hebben gekeken naar de 

voorbereidingsperiode, de weekcyclus, de 

weekperiodisering en of er verschillen zijn 

tussen de weken. Volgens Tim Gabbett moet 

je liever een groei willen zien in sprintmeters, 

maar wij zien dat in de eerste week heel 

veel sprintmeters worden gemaakt en dat 

dat een beetje afloopt. Er is dus bij die 

clubs veel ruimte voor verbetering en we 

proberen die informatie op een zo vriendelijk 

mogelijke manier te geven, zodat er ook een 

gedragsverandering plaatsvindt.”
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Ik krijg een beetje het  
gevoel, net als bij de vorige presen-
tatie, dat het vooral gericht is op  
topsport. Worden er ook acties 
ondernomen om dit soort tools en 
kennis over te dragen aan en toe-
gankelijk te maken voor een breder 
publiek?”

Niels van der Linden: “Ja. De drempel ligt in de 

aanschaf van de apparatuur, omdat je moet me-

ten, je moet data verzamelen. Die apparatuur 

wordt steeds goedkoper, waardoor het ook 

laagdrempeliger wordt voor amateurteams. En 

wat ik net al zei, we richten ons echt op trainers 

en elk amateurteam heeft een trainer. We pro-

beren ze te ondersteunen met bijvoorbeeld een 

trainingsprogramma op basis van gps.” 

Vraag: “Daarop voortbordurend: jul-
lie krijgen natuurlijk ook veel kennis 
binnen vanuit topsportteams die ook 
bruikbaar kan zijn voor amateur-
teams. Verspreiden jullie die kennis 
ook op een of andere manier?”

Niels van der Linden: “Ja, we organiseren 

elk jaar een JOHAN event, waarvoor we ook 

experts uitnodigen als sprekers. Tijdens die 

events worden de laatste ontwikkelingen 

binnen gps besproken en actuele onderwerpen 

aangesneden.”

Vraag: “Jullie geven die adviezen 
alleen op basis van de data van het 
team zelf. Maar kijken jullie ook naar 
wat voor wedstrijd eraan komt? Want 
stel, dat dat een wedstrijd is tegen 
een club die erom bekend staat dat 
ze hard schoppen… Dan zou je mis-
schien een bepaalde speler net wat 
langer op de bank moeten houden 
dan wanneer je tegen een gemakke-
lijker team speelt. Wordt daarmee 
ook rekening gehouden?”

Niels van der Linden: “Je kunt wel bruikbare in-

formatie uit de data halen. Even een voorbeeld-

je. Stel, je moet als team tegen Ajax voetballen 

en je bent zelf minder goed. Je zult dus veel 

op je eigen helft moeten voetballen. De coach 

zegt: ‘We moeten veel druk zetten op de bal’. 

Wat je dan terugziet in zo’n wedstrijd, is dat het 

aantal deceleraties hoger ligt dan het aantal 

acceleraties. Wat ik net al zei, de conditionele 

training is een voorbereiding op de wedstrijd,

Dus dan zul je al je oefeningen moeten aan-

passen, zodat je meer deceleraties maakt dan 
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acceleraties. Dat zijn wel van die dingetjes 

die je kunt meenemen in je training. Maar de 

uitdaging is natuurlijk of je die adviezen kunt 

automatiseren Wanneer moet je zelf die kennis 

hebben en zelf op het idee komen om dat te 

gaan uitvoeren? Het is niet eenvoudig om alles 

te automatiseren, maar het kan wél.”

Cees Vervoorn: “Hoe schat jij de kennis van de 

Nederlandse voetbaltrainer in, als jij dit soort 

metingen doet en je hoort hun verhaal erbij?”

Niels van der Linden: “Ze staan open voor 

technologie. Er wordt wel gezegd dat het een 

conservatieve wereld is, maar dat is aan het 

veranderen. Je merkt wel vaak dat ze willen 

vasthouden aan dingen die ze gewend zijn, 

hartslagmeting bijvoorbeeld. Maar gps wordt 

steeds meer omarmd. Dat komt, denk ik, met 

name doordat de grotere clubs het gebruiken. 

Ze zien dat ze informatie eruit kunnen halen. En 

wat kennis betreft, die rol nemen we ook een 

beetje op ons door voldoende informatie te 

geven over hoe je de modules kunt gebruiken 

en hoe je naar de data moet kijken.”

Cees Vervoorn: “Wat is de benchmark van een 

land dat dit veel gebruikt?”

Niels van der Linden: “Portugal is mijn inziens 

het verst. Daar zijn ze heel erg bezig met het 

combineren van de verschillende datastromen. 

Nederland is nu aan het opkomen. Engeland 

is denk ik ook heel ver, als je ziet hoe groot die 

sports science teams daar zijn… België is in 

mijn ervaring nog vooral hartslag-georiënteerd, 

maar daar komt nu ook een beetje een kente-

ring in richting gps. Het is ook een taak voor de 

sportwetenschap.”

Vraag: “Ik heb een technische vraag. 
Je had het erover dat je meet op tien 
Hertz. Zijn jullie ermee bezig om dat 
hoger te krijgen? Een korte bereke-
ning: als je sprint, heb je dan niet een 
onnauwkeurigheid van meer dan een 
meter?”

Niels van der Linden: “Er zijn ook systemen 

die meten met vijftien Hertz, maar er is geen 

significant verschil in nauwkeurigheid. Waar 

met name winst valt te behalen, is in het aantal 

satellietsystemen dat je gebruikt. De gps-chip 

heeft multi-GNSS. Dat houdt in dat je gps 

gebruikt van de Amerikanen, GLONASS van 

de Russen en ook nog eentje van de Chinezen. 

Het wachten is eigenlijk op het satellietsysteem 

Europa, Galileo. Ze zeggen dat dan de positie-

bepaling met een afwijking van één meter kan 

worden bepaald. En met gps is dat één komma 

vijf meter.”

Dezelfde vraagsteller: “Als ik op een 
veldje van tien bij tien meter een 
afwijking heb op mijn data van één 
komma vijf meter, mis ik dus vijftien 
procent... ”

Niels van der Linden: “Ja. Maar dan is de vraag 

of je dan geïnteresseerd bent in een parameter 

op basis van gps… Als je een kleine partij gaat 

analyseren, ben je met name benieuwd naar 
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acceleraties en deceleraties en die zijn niet 

gemeten op basis van gps. Dus kijk je naar 

andere parameters. Bovendien praten we over 

absolute positiebepalingen. De afstanden en 

snelheden die daaruit volgen voldoen aan de 

marktstandaarden.”

Dezelfde vraagsteller: “Oké. Ik heb 
nog een andere vraag. Er is nieuwe 
privacywetgeving. Van wie is deze 
data en waar sla je dat op? Wie mag 
er wel bij en wie niet? Ik zou het 
supervet vinden om dit in mijn team 
te hebben, maar verkoop ik daarmee 
ook al mijn gegevens aan jou en wie 
kan dat dan allemaal zien?”

Niels van der Linden: “Terechte vraag. Bij ons 

is fulltime iemand bezig met de AVG, zo heet 

die wet. Facebook is enorm in het nieuws en 

zulke dingen kunnen enorm schadelijk zijn voor 

de reputatie van een bedrijf. Wat betreft het  

eigendom van de data: de ruwe data zijn van 

de speler. De statistieken die wij aanleveren 

in de online modules zijn van de club en wij 

mogen gebruikmaken van gemiddelden. We 

hebben een pagina op onze website, waarop 

duidelijk wordt uitgelegd wat de rechten zijn 

van elke gebruiker.”

Vraag: “Heb je misschien – ook in 
het licht van de eerste presentatie – 
al evidentie dat jullie minder blessu-
res hebben bij de ploegen waar jullie 
meten? Dat is de beste reclame.”

Niels van der Linden: “Ja, dat is de beste 

reclame. Daarom gaan we ook de mobiele app 

ontwikkelen. Want daarmee kunnen spelers 

alles gewoon online invullen. Om het laagdrem-

pelig te maken, wordt het een mobiele app. Al 

die blessuredata zijn eigendom van de clubs. 

Daar kunnen wij niet zomaar bij. Janine heeft 

wel heel veel data.”

Janine Stubbe: “Als je start met een monitor op 

het gebied van blessures, zie je juist een piek 

in blessures. Ik kom ook wel bij clubs die wel 

willen meedoen, maar zeggen ze dat ze willen 

dat wij werken aan reductie van dertig procent 

van de blessures in het eerste jaar. Ik zeg dan: 

‘Dat gaan we niet halen. Sterker nog, ik ben 

blij als we niet dertig procent extra blessures 

krijgen, want als je gaat registreren, heb je 

voor het eerst goed in kaart wat er gebeurt 

in je team’. Van heel veel blessures weten de 

coaches op dit moment namelijk helemaal niet 

dat die spelen. De spelers zeggen dat niet. Je 

ziet juist in de eerste twee jaar vaak een piek 

en daarna zie een kentering naar beneden.”

Vraag: “JOHAN Sports lijkt vooral 
voor teamsport te werken, maar ik 
zie ook dat jullie gps-data per  
persoon meten. Je kunt ook allerlei 
sensoren op iemands lijf plakken en 
dan persoonlijk meten. Kunnen jullie 
ook persoonlijke blessureprogram-
ma’s opstarten en wil je dat? Ik ben 
daar veel meer in geïnteresseerd… 
Ik ben zelf een individuele sporter. Ik 
kijk meer naar wat voor technieken  
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tot blessures leiden en wat voor 
technieken blessurebestendig  
blijken te zijn? In het persoonlijke zit 
daar de oplossing, denk ik, of  
tenminste een mogelijkheid.”

Niels van der Linden: “Ja, dat klopt, maar wij 

zitten nu in een business to business omge-

ving. In de consumentenmarkt gelden andere 

regels, andere wetten. En om ons bedrijf nu te 

gaan differentiëren, ook in producten… Dat is 

eigenlijk nog een brug te ver. Maar we hebben 

wel plannen om uiteindelijk ook de consu-

mentenmarkt op te gaan. Het wordt al wel op 

individuele basis gebruikt, bijvoorbeeld door 

de Nederlandse hockeybond. Het nationale 

team traint één of twee keer in de week samen 

en de andere trainingen doen de hockeyers 

bij hun eigen club. Die spelers krijgen gewoon 

dat apparaatje mee. Dat kunnen ze je gewoon 

aansluiten op je laptop, opladen en uitlezen 

met een mini-usb. Het kan dus al wel, maar dan 

loop je tegen andere dingen aan.”

Vraag: “Monitoren jullie ook spelers 
die aan het revalideren zijn van een 
blessure?”

Niels van der Linden: “Dat zat ook in een 

projectaanvraag van een universiteit in 

Amsterdam. Spelers raken geblesseerd, 

komen in behandeling, gaan daarna weer het 

veld op en zestig procent raakt binnen twee of 

drie maanden weer geblesseerd. Dast willen ze 

gaan onderzoeken. Ze willen monitoren wat er 

gebeurt in die twee of drie maanden en of kan 

worden voorkomen dat ze weer geblesseerd 

raken.”

Janine Stubbe: “Wij doen nu ook onderzoek 

naar met name de mentale factoren en per-

soonlijkheidskenmerken die een rol spelen bij 

return to play. We zien dat je sporters, maar 

ook podiumkunstenaars, in twee groepen kunt 

indelen, als ze geblesseerd raken. Eén groep 

wil heel snel weer terug. Die wil als een gek 

trainen en weer op het hoogste niveau spelen. 

Die mensen moet je afremmen. De andere 

groep blijft angstig. Als die mensen weer fit 

zijn, denken ze dat ze dat eigenlijk nog niet 

zijn, dat ze het nog niet kunnen. Ze zijn nog 

niet zeker genoeg. Die hebben een heel ander 

revalidatietraject dan de mensen die je juist wat 

moet afremmen daar een rol in spelen.”

Vraag: “Ik zag op een van je plaatjes 
een kopje staan: tactische analyse. 
Ik ben geïnteresseerd in het hoe en 
wat daarvan en of het al werkt…”

Niels van der Linden: “De koppeling met 

videobeelden is het meest interessant, omdat 

je dan bijvoorbeeld kunt zien hoe de meest 

intensieve periode eruitziet voor een speler in 

een wedstrijd. Als je dat videobeeld geeft aan 

een trainer, weet hij gelijk welke training hij 

moet geven.”

 

Cees Vervoorn: “Waarin onderscheiden jullie 

je binnen dat hele legioen van aanbieders van 

exact dezelfde software, exact dezelfde accele-

ratiemeter? Waarom zijn jullie anders?”
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Niels van der Linden: “De grote verschillen zitten 

eigenlijk in de software, in hoe we de data  

presenteren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze  

grootste concurrent, daar is de software echt  

ingericht voor specialisten, voor bewegings- 

wetenschappers en data-analisten bijvoorbeeld. 

Als je als trainer er in gaat rondneuzen, moet je 

kiezen uit honderdvijftig parameters. Wij richten 

ons meer op de gebruiksvriendelijkheid, de 

presentatie van de grafieken en het gemakkelijk 

kunnen selecteren van de parameters. Wij 

presenteren enkel de parameters waar trainers 

direct en praktisch behoefte aan hebben. We 

geven praktische en geautomatiseerde advie-

zen, waar trainers direct waarde uit kunnen 

halen. Dan houdt je het gebruiksvriendelijk en 

toegankelijk. We houden ook rekening met de 

betaalbaarheid. We richten ons niet puur op de 

eliteteams, maar ook op de teams in de lagen 

daaronder. Wij richten ons ook op compatibili-

teit, dus bijvoorbeeld op een snelkoppeling met 

een video-analysesysteem.”

Vraag: “Wordt er ook verschil  
gemaakt tussen de trainingen op 
kunstgras en de trainingen op  
normaal gras? De laatste tijd wordt 
gezegd dat er op kunstgras meer 
blessures voorkomen. Zijn daar  
verschillen in?”

Janine Stubbe: “Dat is echt een grote fabel. 

Er is groot onderzoek naar gedaan door een 

onderzoeksgroep in Scandinavië die alle data 

heeft van alle Champions League deelnemers. 

Eigenlijk zie je in de uitkomsten daarvan geen 

grote verschillen. Iets meer enkelblessures 

op natuurgras, geloof ik en iets meer knie-

blessures op kunstgras, maar eigenlijk zijn die 

gegevens niet significant. Dat het wel scheelt 

op wat voor kunstgras je speelt, is waar. Maar 

zelfs dan nog… Ze hebben het met verschillen-

de generaties kunstgras onderzocht en afgezien 

van de echt heel oude kunstgraszoden die 

echt aan je schoenen blijven plakken (en die 

tegenwoordig niet meer op de Eredivisievelden 

liggen), zie je weinig verschil wat betreft het 

voetbal in ieder geval. Het is wél iets dat heel 

erg leeft bij spelers. Er zijn profvoetballers die 

zeggen dat ze gewoon niet op kunstgras willen 

spelen. Dat is puur gebaseerd op gevoel. Het 

is heel moeilijk om dat weg te nemen. Maar 

door dat gevoel raken spelers in ieder geval 

niet sneller geblesseerd.”

Vraag: “ik wil graag met jullie een 
discussie voeren over belasting in  
de sport en hoe we dat dan terug-
koppelen en de rating of perceived 
exertion score. Als ik het goed heb, 
breng je belasting in kaart op  
afgelegde afstand, bijvoorbeeld. 
Klopt dat?”

Niels van der Linden: “Ja, dat is een van de 

parameters die we daarvoor gebruiken.”

Dezelfde vraagsteller: “Ik was laatst 
bij één van de Eredivisieclubs. Die 
hebben zo’n LPM-systeem, dus die 
meten heel veel positiedata op het 
veld en daarop worden trainingspro-
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gramma’s gemaakt. Supermooi, ziet 
er goed uit, coaches meegenomen. 
Dus die maken hun programma’s, 
precies wat jij zegt, een opbouw 
door de week, een afbouw voor  
prestatie en dan het prestatiemo-
ment. Alleen misten ze daarin de 
krachttrainingsdata. Die moeten de 
atleten wel invullen natuurlijk en dan 
ook nog eens het liefst kort na de  
training. Maar als je kijkt naar de 
mate van prestatie, heb ik vaak het 
idee dat niet alles wordt mee-
genomen. En dan loop je volgens mij 
heel grote risico’s. Hoe kijken jullie 
daarnaar?”

Niels van der Linden: “Het is moeilijk om echt 

alles mee te nemen. Looptechniek, bijvoor-

beeld, die nemen we ook niet mee. Wat betreft 

krachttraining horen wij ook vaak: ‘kunnen we 

dat niet meenemen?’ Dan is ons antwoord: 

‘Probeer met RPE te scoren en dan ook  

bijvoorbeeld met de session RPE…”

Dezelfde vraagsteller: “Je kunt veel 
dingen in de krachttraining prima 
meten. Dus je kunt prima data daar-
van hebben. Een voorbeeld: als jij 
een hersteltraining doet en iedereen 
traint heel kort en heel rustig, maar 
heeft ’s middags een krachttraining 
met zijn drieën, zonder begeleiding… 
Dan ben ik heel benieuwd wat daar 
gebeurt.”

Janine Stubbe: “Wat ik heel opvallend vond, 

is het volgende. Wij hebben data nu van tien 

betaald voetbalclubs, allemaal op hoog niveau 

dus. Als je kijkt naar – zoals wij dat noemen –

de expositie (het aantal trainingsminuten, de 

soorten training, dus techniektraining op het 

veld, krachttraining en dergelijke), verwacht 

je dat er eigenlijk een uniform beeld uitkomt. 

Dat is niet zo. Als wij die data bekijken en we 

vergelijken ze over de clubs, zien we enorme 

verschillen. Bij Ajax hebben ze een nieuwe  

trainer. Die staat erom bekend dat hij de  

training gewoon stil legt om dingen uit te 

leggen. Hij geeft trainingen van soms langer 

dan drie uur. Dat is een ontzettend groot 

verschil met de vorige trainer. Al die informatie, 

daar ben ik het helemaal mee eens, moet je 

meenemen om iets te kunnen zeggen over 

je blessurerisico. En als je dat vergeet, denk 

ik dat je een heel belangrijke parameter laat 

liggen. Wij hebben die expositiegegevens wel, 

we kunnen daar ook wel iets mee, maar je moet 

wel heel veel data hebben om er ook echt iets 

over te kunnen zeggen.” 

Dezelfde vraagsteller: “Wij zitten 
op hetzelfde systeem als Janine. We 
hebben daar ook veel contact over 
en we proberen alle data te  
combineren van een sport. Wij  
denken dat alleen doordat je alle 
data met elkaar combineert en op 
een goede manier toegankelijk 
maakt, je dan pas goed een multidis-
ciplinaire analyse kan doen, omdat 
je anders gewoon essentiële stukken 
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mist. Wij zitten met hetzelfde. Ook 
wij hebben nog veel meer data nodig 
en ook veel meer expertise, om daar 
uit te kunnen halen. Maar ik denk wel 
dat er nu heel vaak wordt gestuurd 
op dingen die niet echt compleet zijn 
en ik denk dat je daardoor heel grote 
risico’s neemt. Zeker als je kijkt naar 
de ratio. En dan is er nog de vraag of 
er niet getraind is, of iets niet  
ingevuld. Dat kan je ratio wel heel 
erg beïnvloeden.”

Janine Stubbe: “Klopt. We zijn continu aan het 

kijken hoe we vragenlijsten korter, compacter 

kunnen maken. Op die manier proberen de 

respons te verhogen. Er zijn natuurlijk ook 

analysetechnieken, waarmee je op verschillen-

de manieren iets met missing data kunt doen. 

Dus op die manier proberen we wel, voor de 

hele groep, uitspraken te doen. Response 

rates van tussen de tachtig en achtennegentig 

procent zijn hoog, maar als je die hebt, doe 

je het beter dan de gemiddelde voetbalclub. 

Clubs komen bij ons om te vragen van of we 

dat proces bij hen kunnen begeleiden, want 

als zij het uitzetten, hebben ze een respons van 

vijfentwintig procent. Ik vind dat altijd heel gek, 

want die voetballers willen wél allemaal goed 

worden. Hoe kan dat dan toch, dat ze dat niet 

voor elkaar krijgen?”

Dezelfde vraagsteller: “Ik denk dat 
we gewoon nog iets meer tijd nodig 
hebben om dit met elkaar verder te 
brengen. Nog een vraag voor jou, 

Niels: we hebben het net gehad over 
de volgende versie. Ik denk dat het 
goed is om daar nog wat meer over 
uit te leggen, want dat is, denk ik, 
wat nu in de sport de volgende stap 
wordt.

Niels van der Linden: “Oké. We zijn nu dus 

bezig met een volgende versie, waarbij we 

realtime snelheden en acceleraties langs het 

veld kunnen zien. Maar dan kom je ook weer op 

de vraag hoe je adviezen koppelt of sugges-

ties terugkoppelt naar de trainer? Stel, je hebt 

duizend sprintmeters gepland en aan het eind 

van de training zit je op negenhonderd. Gaat die 

sporter dan een paar sprintjes extra trekken om 

aan die duizend te komen, of wat doe je dan? 

Dat is een interessante vraag. Realtime, denk ik, 

heeft wel toegevoegde waarde. Maar de meeste 

toegevoegde waarde zit in het goed plannen van 

trainingsbelasting. Dus als je altijd in de buurt 

zit van die duizend, als dat gepland is, hoef je 

realtime alleen maar te gebruiken om te zien dat 

je goed zit. Het zegt ook iets over of je goed aan 

het trainen bent. Stel, je speelt in een vier tegen 

vier en normaal gesproken is dan de intensiteit, 

laat ik even zeggen, honderd meter per minuut. 

Als je dan in eenzelfde oefenvorm op tachtig 

meter per minuut zit, kun je wel iets zeggen over 

de kwaliteit van de oefening. Dus dan moet je 

misschien iets gaan doen met je coaching, de 

spelers meer aansporen, of toch misschien de 

afmetingen of de teamsamenstelling gaan veran-

deren. Het wordt dus wel een tool voor trainers 

om op het veld meteen dingen te veranderen, 

zodat de planning, de periodisering, goed blijft.”
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Dezelfde vraagsteller: “Je ziet veel 
dat iedereen op zoek is naar directe 
feedback. Ik denk dat je absoluut  
gelijk hebt, zoals jij het beschrijft, 
maar daarnaast liggen er natuurlijk 
ook nog heel veel andere zaken. 
Bijvoorbeeld individueel kijken naar 
iemand wat de hartslag doet tijdens 
een duurinspanning. Dan kun je 
natuurlijk heel snel zien – zeker als 
je met individuele benchmarks werkt 
en genoeg data hebt – of iemand 
veel harder, op een veel hogere 
intensiteit aan het trainen is en toch 
niet de snelheden haalt die hij  
anders zou halen. Dat zou een  
indicatie kunnen zijn.”

Niels van der Linden: “Ja. Ik denk dat het ook 

vooral toegevoegde waarde heeft voor return 

to play trajecten. Dat je bijvoorbeeld bepaalde 

doelstellingen hebt en dan gewoon echt kunt 

tracken of iemand voldoende heeft gehaald. 

Terwijl het anders gewoon een beetje nattevin-

gerwerk is. Dus vooral bij het terugkomen van 

blessures, wordt het erg veel gebruikt, denk ik.”

Vraag: “Je hebt het vooral over 
voetbal en hockey gehad. W zijn de 
mogelijkheden met andere sporten?”

Niels van der Linden: “Alle buitensporten  

eigenlijk. Rugby… Cricket…  Daar wordt het 

ook gebruikt. Het is een beetje de vraag of 

je het met tennis ook zou kunnen gebruiken. 

De gps is dan niet nauwkeurig genoeg. Voor 

tennis is de informatie uit de accelerometer 

interessanter. Je moet per sport kijken welke 

parameters discriminatief zijn voor het spel-

niveau, daarop inspelen en daar je apparatuur 

bij kiezen.”

Cees Vervoorn: “Welk advies zouden jullie, 

Niels en Janine, de Nederlandse trainers willen 

meegeven met betrekking tot de kwaliteit 

van hun werk, blessurepreventie, gebruik van 

technologie?”

Niels van der Linden: “Gebruik technologie, 

van JOHAN Sports of een ander merk. Breng 

of neem kennis in huis, van een sportweten-

schapper bijvoorbeeld, want de implementatie 

is misschien wel belangrijker dan de technolo-

gie zelf. Het moet goed worden opgepakt. Je 

hebt ook iemand nodig die tussen de verschil-

lende afdelingen zwemt en de verschillende 

partijen begrijpt. Dat is denk ik het belangrijk-

ste, communicatie tussen verschillende partij-

en. Dan gaat het aantal blessures ook omlaag, 

denk ik.”

Janine Stubbe: “Ik zou zeggen: less is more. 

We hebben heel erg de neiging om continu 

meer, meer, meer te trainen. En – dat wil ik ook 

nog even zeggen – er was net een vraag over 

wat kan de breedtesport hiervan kan meene-

men. Daar zie je heel vaak dat mensen gaan 

trainen voor een marathon en dat ze dan in één 

keer als een gek zo’n trainingsschema gaan 

volgen, terwijl ze soms helemaal geen ervaring 

hebben met hardlopen. Zorg dat je zelf ook 

goed de monitoring van jouw eigen hartslag 
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doet én van de trainingsminuten die je maakt. 

En maak het niet te gek. Efficiënt trainen hoeft 

niet altijd te betekenen dat je heel veel tranings- 

minuten maakt. Het leuke vind ik ook dat we 

samen met de HvA, met Raoul Oudejans, een 

project gaan starten op het gebied van training 

for excellence, waarbij we gaan kijken naar 

deliberate practice. Naar hoe je trainingen 

doelbewust kunt doen. Daar gaan we ook dan-

sers en musici bij betrekken, want die trainen 

ook acht uur per dag. Hoe kunnen we ook dat 

onderwerp vanuit de sport én de podiumkun-

sten met elkaar verbinden en hoe kunnen we 

ook die kennis weer voor de amateursporters 

en -podiumkunstenaars bruikbaar maken? Ik 

heb heel veel zin in dat traject.”
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4. Evenementen 1

Sander van Stiphout

Sander van Stiphout 
Sander van Stiphout 

is the director of 

Amsterdam ArenA 

International, the 

consultancy and 

management branch 

of the Amsterdam 

ArenA, since 2006. 

He has worked 

in stadium projects worldwide and was 

involved in projects related to all recent 

major tournaments. His successful business 

development in Brazil resulted in management 

positions held by the company in the stadiums 

of Salvador, Natal and Porto Alegre. Sander 

was special stadium operations consultant to 

the Qatar Supreme Committee in relation to 

the FIFA World Cup 2022 preparations.

Since January 2016 Sander is also responsible 

for the program management of Amsterdam 

Innovation Arena which focuses on 

enhancement of fan experience, increasing 

revenues and decreasing operating costs 

together with ecosystem partners such as City 

of Amsterdam, Amsterdam Smart City, TNO, 

KPN, KPMG, Huawei, Microsoft, Philips 

Lighting, Nissan, Eaton, BAM, Honeywell, 

Heineken and Ballast Nedam.

Sander likes to think of stadiums as living 

rooms of a society and what drives him is to 

contribute to a well-managed, safe stadium 

with a great fan experience that makes profit 

and creates value to the community.

Ik wil jullie vandaag eigenlijk meenemen 

in een stukje van de ontwikkeling die wij 

op dit moment doormaken om veel meer 

datagedreven te worden en op die manier 

beter te kunnen presteren als venue. Ik zal ook 

toelichten wat dat betekent. 

Binnen de organisatie heb ik twee 

verschillende petten op. Ik werk er al 

geruime tijd. Mijn rol is dat ik directeur ben 

van Amsterdam ArenA International. We 

moeten nog even verzinnen hoe we dat gaan 

hernoemen. Het is onze consultancy tak. 

Wij adviseren over stadionontwikkeling, 

stadionmanagement. Dat doen we wereldwijd. 

We hebben heel veel gedaan in Polen en in 

de Oekraïne en in Brazilië hebben we drie 

stadions op de been geholpen. Die hebben we 

begeleid vanaf de eerste haalbaarheidsstudie 

tot en met het neerzetten van de organisatie. 

En die organisatie begeleiden we ook tot en 

met het WK en een jaar of twee erna. Dan 

zijn we uitgefaseerd. We waren ook Stadion 
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Operations Consultant voor het Supreme 

Committee in Qatar. Daar hebben we ook 

zo’n vier jaar heel intensief rondgelopen om te 

adviseren over allerlei strategische issues. Hoe 

organiseer je straks de catering en hoe ga je om 

met bijvoorbeeld gras. Allemaal dingen waarin 

we zelf best wel wat lessen hebben geleerd met 

alles wat er mis en goed is gegaan in ons eigen 

stadion.

Daarnaast ben ik programmamanager van 

het Innovatiecentrum. Dat doe ik sinds begin 

2016. Dat is ook ongeveer de tijd dat we met het 

Innovatiecentrum startten. Dat het ontstond, 

heeft een reden. We zijn eind 2015 uitverkoren 

om vier wedstrijden te hosten voor het EK 2020. 

Daar waren we heel blij mee. We hebben die 

mogelijkheid aangegrepen om onszelf weer uit te 

dagen en opnieuw uit te vinden. We bestonden 

toen ongeveer twintig jaar. Dat was een mooi 

moment om wat stevigere doelstellingen te 

formuleren en te kijken hoe – en überhaupt óf – 

we die zouden kunnen gaan realiseren.

Dit zijn die doelstellingen: meer inkomsten 

genereren en minder kosten maken, het moet 

allemaal veilig en duurzaam en de fanbeleving 

moet top zijn. Ze zijn behoorlijk ambitieus. Je 

kunt ze zien als doelstellingen die eigenlijk voor 

ieder stadion gelden. Je zou zelfs in zekere zin 

kunnen zeggen dat ze eigenlijk gelden voor alle 

sportinfrastructuren. 

We hebben in twee richtingen gedacht. 

Ten eerste hadden we een grote wens om een 

flinke verbouwing door te voeren. Daar zitten we 

nu middenin. De oostzijde van het stadion is fors 

uitgebreid en ook noord, zuid en west worden 

aangepakt, maar dat gaan we niet redden voor 

2020. We krijgen geen overheidssubsidies, dus 

we moeten dat geld echt zelf verdienen. Er gaat 

iets meer tijd overheen. Gelukkig hebben we wel 

de oostzijde nu gerealiseerd. Er is een enorme 

gevel gemaakt. Alle concourses, zoals we dat 

noemen, zijn fors uitgebreid. Dat betekent dat 

er veel meer ruimte is voor toeschouwers op de 

eerste p de tweede ring. Ook ons restaurant dat 

ertussenin hangt, is fors uitgebreid. Er wordt 

vijftienhonderd vierkante meter bijgebouwd… 

Zo geven we ook invulling aan de extra fan 

experience. 

Daarnaast vonden en dachten we dat we veel 

meer datagedreven moesten worden om de 

andere doelstellingen te bereiken. Ik kom 

zometeen daarop terug. Belangrijk is dat ons 

stadion in Zuidoost staat. We hebben veel te 

maken met alle stakeholders rondom ons. De 

gebouwen rondom het stadion trekken grote 

hoeveelheden mensen aan… Op het grasveld 

naast het stadion, waar nu ArenA Park staat, 

gaat een enorme vastgoedontwikkeling 

plaatsvinden. Gebouwen zoals de Ziggo Dome 

en AFAS Live – en ook het stadion zelf – worden 

veel meer gebruikt dan een aantal jaren geleden. 

De gemeente is van plan om nog veel meer 

vastgoedontwikkeling en ook inbreiding en 

veel meer wonen toe te staan in het gebied. 

Als je dat allemaal weet, voel je wel aan dat het 

drukker worden van dat gebied een potentiële 

bedreiging is van de exploitatie van het stadion. 

Daarom moeten we echt proberen om dit samen 

op te lossen en samen met een aantal van onze 

partners die doelstellingen te bereiken. Daarop 

kom ik ook zo terug.
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We hebben ons Innovatiecentrum opgericht, 

omdat wij die wijsheid niet in pacht hebben. 

We hebben ongeveer vijfenzestig mensen op de 

payroll. Die zorgen ervoor dat het pand in goede 

staat blijft en dat de evenementen veilig worden 

georganiseerd. Maar dat zijn noodzakelijkerwijs 

geen mensen die verstand hebben van big data, 

of die precies weten welke nieuwe toepassingen 

er in de markt zijn op bepaalde vlakken. Daarom 

hebben we een aantal strategische partners 

om ons heen verzameld, corporate partners, 

de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van 

Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Die corporate partners vinden het stadion heel 

aantrekkelijk, om een aantal redenen. Het is 

natuurlijk een gebouw dat vaak in de media 

komt, dus je kunt het gebruiken als showroom 

voor nieuwe producten en zo wat extra reuring 

genereren. Maar je kunt ook op dinsdagochtend 

het hele pand gebruiken voor experimenten. 

We hebben een topconnectiviteit, daar gebeurt 

op dinsdagochtenden helemaal niets mee. Het 

hoofdgebouw is een conferentiecentrum dat 

meer en meer wordt gebruikt, maar de rest van 

het pand is dan idle. Onze corporate partners 

en ook andere partijen doen daar dan vaak 

technische experimenten. We geven onder 

bepaalde voorwaarden ook toestemming om 

experimenten te doen, als het stadion vol is. 

Dat vinden partijen – Philips bijvoorbeeld – 

interessant, want ze hebben in hun eigen lab 

dingen bedacht die ze op mensen moeten testen 

in een live omgeving. Wat vinden mensen 

ervan? Vinden ze het vervelend? Vinden ze het 

leuk? Willen ze ervoor betalen? Willen ze er 

niet voor betalen? Dat hele businessmodel is 

er vaak nog niet. In ons stadion zien ze kans 

om de techniek en het businessmodel bij 

elkaar te brengen. Dat is ook de reden waarom 

Ik vind het leuk om jullie vandaag iets te 
mogen vertellen over de Amsterdam  
Arena / Johan Cruijff ArenA. Op dit  
moment zitten we helemaal in die  
omvorming. Toen we werden gevraagd om 
iets te zeggen over sportdata, hebben we 
wel even daarover nagedacht. Wij zijn  
natuurlijk in de core geen sportbedrijf. Wij 
zijn geen Ajax en geen Nederlands elftal 
of KNVB. Wij faciliteren die topsport. 
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ze ons betalen en dat helpt ons weer om dit 

ecosysteem in de lucht te houden. En dan 

hebben we natuurlijk het hele midden- en 

kleinbedrijf en alle startups. Er gaat voor 

ons heel veel tijd en moeite in zitten om die 

allemaal aangehaakt te houden. Daarvoor 

hebben we mensen nodig, maar die rekening 

moet natuurlijk wel worden betaald.

We ontwikkelen dus smart stadion oplossingen. 

We werken aan onze bedrijfsdoelstellingen, 

linkend aan de kpi’s die ik net noemde. Maar 

onze partners zien het ook als een kans 

om hun smart city toepassingen verder te 

ontwikkelen. Mobiliteit, bereikbaarheid en 

veiligheid zijn natuurlijk veel breder dan alleen 

een stadion. Je zou het stadion kunnen zien als 

een kleine pop-up stad. Vijftigduizend mensen 

stromen erin en gaan weer weg. Ze komen 

een week later opnieuw en gaan weer weg, et 

cetera.

Dit zijn de programmalijnen waarmee we 

werken en hoe we ons project georganiseerd 

hebben:

- Met de basisinfrastructuur – of het nu wifi is 

of 4G – zijn we natuurlijk altijd bezig.

- We hebben een dataplatform. We zijn nu 

bezig met 5G. Daar kom ik straks nog even 

op terug. 

- De fan experience is de interactie tussen de 

mensen op de tribune dat wat er op het veld 

of op het podium gebeurt. 

- De customer journey is de weg van en naar 

het stadion. 

- Veiligheid. Binnen hebben we dat natuurlijk 

zelf allemaal onder controle, maar met name 

buiten vinden we dat ook belangrijk. Daar 

gaan wij niet over, dus dat betekent constant 

schakelen met alle omliggende partijen, met 

name politie en gemeente.

- Duurzaamheid. Daarin hebben we al veel 

bereikt. We zijn al enige tijd carbon neutral 

in onze energievoorziening.

- Facilitymanagement. Dat is heel erg 

gekoppeld aan het behalen van de 

doelstelling om geld te besparen. Ook daar 

geldt dat we van een protocol gedreven 

organisatie naar een datagedreven 

organisatie gaan. 

Een voorbeeld. RFID-tracking met chips die 

in de hesjes van de spelers zitten en in hun 

nek. Dat is nu al enkele jaren door de FIFA 

toegestaan. We hebben dat ook allemaal 

operationeel in het stadion. De partij die dat 

voor ons doet is daar ook wereldwijd mee aan 

de weg aan het timmeren. We hebben via de 

Europese Unie een subsidieprogramma lopen 

en dat heeft ons geholpen om deze applicatie 

te ontwikkelen. Het is eigenlijk een coaching 

applicatie. Je kunt beelden zien van achter het 

doel, maar het kan ook een beeld zijn van de 

zijkant. In principe wordt het gehele beeld 

opgenomen. Je kunt zelf heen en weer bewegen 

en een vierkantje selecteren, of bijvoorbeeld 

heel specifiek één speler in de gaten houden, of 

een cornervlag, of wat je dan ook interesseert. 

Je kunt spelers met elkaar verbinden en 

de afstanden controleren. Je kunt vakken 

intekenen. Alles wat je kent van televisie, wat 
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daar kan, kan ook via die applicatie. We laten 

dat vanaf volgend seizoen hopelijk ook zien op 

de grote schermen. Deze oplossing is klaar om 

te worden vrijgegeven voor alle toeschouwers in 

het stadion.

De RFIS-techniek mag ook in de competitie 

worden gebruikt, maar niet alle clubs doen dat. 

Ajax en de andere grote clubs wél. We doen 

het voor de coach natuurlijk, maar ook voor de 

fan op de tribune. KPN is ook één van onze 

partners. Zij willen het gaan gebruiken in hun 

box, zodat ze het als extra informatie kunnen 

doorgeven aan de mensen die een abonnement 

hebben op de Eredivisie.

Wij hebben zelf die techniek opgepakt bij 

evenementen. Daar hebben we nog wel eens last 

om ambulancepersoneel en veiligheidspersoneel 

goed te kunnen volgen. Als het een beetje 

donker wordt, kun je die mensen moeilijk 

zien en in de gaten te houden waar ze precies 

zitten en of ze de goede kant op lopen. Daarom 

tracken we ze, om ze goed te kunnen dirigeren. 

Dat wordt vanaf de commandoruimte allemaal 

in de gaten gehouden.

We hebben een aantal databronnen en ook een 

aantal technieken om data te verzamelen. We 

gebruiken ons Microsoft Azure platform om 

die data op te laten landen. En we gebruiken 

ook de tooling die Azure biedt. We hebben ook 

een aantal zaken ontwikkeld, dan wel toelaten 

op ons platform. Bijvoorbeeld de algoritmes 

van TNO die daar een rol spelen, de coaching 

applicaties waarover ik het net had, algoritmes 

van Ajax en de data governance. Dat laatste is 

belangrijk, want partijen moeten ons wél zien 

als een trusted partner wat data betreft. Als 

wij daarmee maar een beetje aanrommelen, 

vertrouwen ze ons niet. Dat zou alles onderuit 

halen en dan komen we helemaal nergens. 

Dat is één van de eerste dingen die we hebben 

geregeld. Maar zelfs dan is het nog moeilijk om 

partijen te overtuigen om data te delen, gewoon 

omdat ze het nog niet gewend zijn. Over data 

governance zal Sander Klous van KPMG straks 

veel meer vertellen. Dat was één voorbeeld.

Een ander aardig voorbeeld, specifiek voor ons, 

ook omdat het voortkomt uit een zwakte van 

twintig jaar geleden, is het pitch management. 

Het is bijna niet voor mogelijk te houden 

hoeveel data wij hebben van het gras. Dat gaat 

van meteo via sensoren die in de grasmat zitten 

om de activiteit van het plantje te meten en 

sensoren die de hoeveelheid gras op de mat 

meten tot alle maintenance die we natuurlijk 

ook heel goed bijhouden om te kijken wat het 

effect is van bepaalde maatregelen. Ook hier 

geldt dat we die data allemaal verzamelen, er 

ook weer nieuwe bronnen op toelaten en kijken 

of we daar zinvolle dingen mee kunnen doen. 

Je geeft bijvoorbeeld de grasmanager een beeld 

van het programma dat eraan komt. Met name 

hoe het er op televisie uitziet, is erg belangrijk. 

Je houdt in de gaten wat het weer is en wordt. In 

ons specifieke geval hebben we natuurlijk een 

dak dat open en dicht kan, dus je houdt goed 

in de gaten wat het dak eigenlijk doet. Wat het 

effect ervan is op de hoeveelheid licht op het 

gras, maar ook op de plant? Hoe gedraagt die 

zich onder invloed van dat dak? De activiteit 

van die plant zakt fors in op het moment dat je 
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het gras afdekt, voor een concert bijvoorbeeld. 

Daarna komt het dan weer fors overeind. 

Dit zijn natuurlijk altijd de gesprekken die 

wij met Ajax hebben, als we tijdens het 

voetbalseizoen ook mogelijkheden hebben 

om evenementen te organiseren. Ajax is 

terecht altijd bezorgd over de kwaliteit van 

de grasmat en wij willen natuurlijk de beste 

kwaliteit leveren. Daarom willen we heel graag 

weten wat we moeten doen als de grasmat, 

na twee dagen afgedekt te zijn geweest, 

weer tevoorschijn komt. Moeten we hem 

dan vervangen? Moeten we hem een beetje 

opborstelen en goed water geven? Hoe gaat 

die mat zich gedragen? Om dat te kunnen 

voorspellen, meten we dus heel veel en op 

allerlei verschillende plekken op het veld. We 

willen ernaartoe dat we kunnen terugkijken én 

vooruitkijken met betrekking tot de kwaliteit 

van de grasmat. Dat kunnen we nu nog niet. 

Dat is nu nog slideware. Op het moment dat 

we dat wél kunnen, kunnen we met Ajax ook 

veel betere gesprekken erover voeren. En dan 

kunnen we natuurlijk de toekomst beïnvloeden 

door een ander maintenance regime toe te 

passen. Dat was het tweede voorbeeld.

Dan de customer journey. Dat is een gevleugeld 

begrip bij vrijwel ieder bedrijf. In onze optiek 

begint die journey op het moment dat iemand 

een kaartje koopt en vervolgens zijn weg 

vindt naar het stadion, ergens een hapje eet, 

parkeert, zijn weg vindt naar de tourniquets, 

binnenkomt en op zijn plek belandt. Dat is 

voor ons een achilleshiel. Als je twee uur in 

de file staat om naar het stadion te komen, 

ben je niet meer zo genegen om de volgende 

keer weer te komen, dus wij willen daar heel 

graag invloed op kunnen uitoefenen. Dat is 

echter niet zo gemakkelijk. Wat wij hebben 

gedaan, is een commandoruimte inrichten die 

de mobiliteit rond de ArenA regelt. Dat gebeurt 

onder leiding van de gemeente Amsterdam. De 

politie is daarbij vertegenwoordigd, maar ook 

parkeerautoriteiten – zowel publiek als privaat 

–, wegbeheerders, de omliggende gebouwen en 

de exploitanten van de omliggende gebouwen. 

We hebben al die personen bij elkaar gebracht.

Als je mensen met uiteenlopende belangen 

rond de tafel zet, is het leuk om te zien dat ze 

toch gaan samenwerken. Dat was voor ons echt 

een eyeopener en daarmee hadden we al heel 

veel bereikt. Onze ambitie is natuurlijk om daar 

nog veel meer intelligentie in op te bouwen. Dat 

je in dat gebied veel meer scenario’s kunt gaan 

draaien als die data gedeeld worden. Hoe kan 

ik die mensen nog sneller het gebied in krijgen 

en nog gemakkelijker het gebied uit? 

We hebben ook een social media team dat 

actief kijkt wat er allemaal wordt getwitterd 

en gefacebookt in relatie tot de ArenA of Ajax 

of wat er dan ook gaande is. We kijken dan 

of we actief daarop kunnen ingrijpen. Vorig 

jaar – het was slecht weer – zagen we dat een 

aantal mensen postten dat ze op weg waren 

naar de ArenA en hun kaartje waren vergeten. 

We hebben die mensen één op één benaderd en 

aangegeven dat ze gewoon door moesten rijden 

zich melden bij de hoofdingang. Dan zouden 

we dat kunnen oplossen. Daarvoor hebben we 

veel waardering gekregen, dus dat was heel 

positief. 
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We willen sowieso graag inspringen op 

weersomstandigheden, zeker als ze heel slecht 

zijn. Dat is echt een aandachtspunt rond het 

stadion. Als daar sneeuw ligt, hebben we ook 

het nodige te doen. Dat gaat dan niet vanzelf. 

We hebben natuurlijk het dak dat dicht kan, 

dus alles kan in principe wel doorgaan, maar 

de vraag is of mensen dan wel bij de ArenA 

kunnen komen. Als we ze daarbij effectief 

kunnen helpen, hebben we natuurlijk wel een 

doelstelling bereikt. 

Daarom hebben we ook een mobility portal 

ontwikkeld. Heel specifiek ook voor de mensen 

die niet zo vaak in de ArenA komen. Het 

Ajax-publiek gebruikt het niet zo veel. Maar de 

mensen die bijvoorbeeld één keer in de drie jaar 

naar de Toppers gaan of één keer een concert 

bezoeken wél. Je kunt daar zelf bepalen welke 

transportmethode je neemt. Je kunt een kaartje 

kopen voor de NS. Je kunt een parkeerplaats 

reserveren. En tijdens of vlak voor het 

evenement, als je op weg gaat, kunnen we je 

ook in de juiste richting dirigeren en zorgen dat 

je je parkeerplaats bereikt.

Ook voor mensen met een beperking moet 

het stadion bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Dan hebben we het over inclusiviteit. Op dit 

moment hebben we in het stadion een aantal 

plekken die veel beter bereikbaar zijn. Dus in 

die zin hebben we die logistiek ook op orde. 

Het is wel zo dat het stadion nu meer dan 

twintig jaar oud is. Als je het nu opnieuw 

zou bouwen, zou het er echt beter uitzien en 

zouden we die inclusiviteit nog beter op orde 

hebben. Er zijn nu ook andere guidelines voor 

stadions. Dat kunnen wij achteraf niet meer 

herstellen, dus dat is jammer. We hebben wel 

voor elkaar dat men, bijvoorbeeld voor mensen 

die slecht ter been zijn, het ArenA-dek op kan 

rijden. Mensen kunnen dan worden afgezet, 

zodat ze op een eenvoudige manier hun plek 

kunnen bereiken. Rondom het stadion zijn 

natuurlijk ook overal parkeerplaatsen voor 

invaliden, maar daarover hebben wij in principe 

geen controle. Het is de gemeente Amsterdam 

die al die parkeerplaatsen in beheer heeft en 

dus ook bepaalt waar die plekken zijn en dat 

verder begeleidt.

Mensen met een beperking kunnen ook terecht 

op ons mobility portal en dat geeft ons ook heel 

veel data over het reisgedrag van mensen. Dat 

helpt ons ook weer om de volgende keer sneller 

te kunnen optreden als er bepaalde incidenten 

zijn. 

Als we dan dichter bij het stadion komen, 

dan is dit een overzicht vanuit het verleden; 

de omzetten die worden gedraaid op de 

cateringpunten. 

We proberen mensen natuurlijk altijd zo vroeg 

mogelijk in het stadion te krijgen. Dat dient 

meerdere doelen. Het betekent voor ons omzet, 

want mensen gaan eten en drinken, et cetera, 

maar ook dat het dan veel minder druk is bij 

de ingang. Dat is voor iedereen prettiger, want 

dan ga je gemakkelijker het stadion in. En 

het haalt ook een security hazard weg, want 

al die mensen die in een rij staan, is ook een 

potentiële bedreiging. Dus wat hebben we 

gedaan? We meten hoe vroeg mensen komen 
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en proberen ze heel specifiek te targetten om 

vroeger te komen. Dat doen we ook middels 

persoonlijke berichten aan Ajax-bezoekers om 

hen aan te geven wat een goed tijdstip is om te 

plannen, zodat ze dan minder in de rij zullen 

staan. 

We verzamelen ook allerlei verkeersdata die uit 

onze eigen bronnen én uit openbare bronnen. 

We willen meer holistisch gaan kijken naar 

allerlei verkeersalgoritmes en de ontwikkeling 

van scenario’s om het allemaal nog beter en 

nog sneller te gaan doen. Dat is nu nog niet 

het geval. Overigens moet je dat altijd in een 

perspectief plaatsen. Wij zijn in de gelukkige 

omstandigheid dat het stadion – in vergelijking 

met andere stadions – heel goed bereikbaar is. 

Desalniettemin, mensen zijn niet blij als ze er 

bijvoorbeeld drie kwartier over doen in plaats 

van het halve uur waaraan ze gewend zijn. Daar 

hebben we dus gewoon altijd werk te doen.

Wat zijn de lessen die wij leren? Waarmee 

hebben we soms moeite? Wat kost veel tijd en 

energie? 

- Een stuk stakeholder management. We 

hebben samen met allerhande partijen 

een ecosysteem opgetuigd. Die mensen 

willen allemaal, soms met andere partijen, 

dingen doen in het stadion. Dat vergt veel 

afstemming, ook om het mogelijk te maken.

- Businesscases zijn soms lastig sluitend te 

krijgen, omdat wij niet als opdrachtgever 

voor allerlei initiatieven willen fungeren. We 

willen niet steeds de portemonnee trekken. 

Als de Hogeschool van Amsterdam of Philips 

iets willen doen, moet het echt hun eigen 

ding zijn.

- We vinden het ook moeilijk uit onze eigen 

organisatie de operationele uitdagingen te 

filteren, wat op zich best interessant is. Ik 

denk dat meerdere bedrijven daar tegenaan 

lopen. Als je niet weet wat de mogelijke 

oplossingen zijn, is het lastig om de juiste 

vragen te stellen. Aan de andere kant is het 

voor techneuten of mensen die wat meer 

verstand hebben van met data, lastig om 

een goede oplossing aan te dragen, als je 

niet goed weet hoe de business in elkaar zit. 

Die mensen moeten naar elkaar toe groeien 

en dat vergt van beide kanten energie, 

opleiding en aandacht.

- Er zijn meer uitdagingen, vooral van 

technische aard, maar daar lopen we 

eigenlijk nog het minst tegenaan.

We zijn nu bezig met een heel interessant 

initiatief. Dat heet ‘de Academy’. Het is niet 

een school in de klassieke zin, maar wél een 

fysieke plek in het stadion met een aantal 

werkplekken. Het is eigenlijk gewoon een 

methodiek waarbij we zeggen: ‘We willen 

die operationele uitdagingen van ons in een 

scrum-aanpak plaatsen om agile te groeien 

naar een oplossing, naar nieuwe services die 

ons helpen met onze bedrijfsdoelstellingen’. 

Dat betekent natuurlijk dat je die operationele 

uitdagingen daarin stopt en dat je de juiste 

teams met professionals gaat formeren. Dat 

kunnen professionals zijn van onze partners, of 

studenten. Die teams pakt dan heel dedicated 

één van die uitdagingen – bijvoorbeeld die 
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customer journey – beet en gaan er zes 

maanden of zo mee aan de gang. We zijn nu 

bezig om daarvoor de financiering rond te 

krijgen. We nemen natuurlijk ook allerlei eisen 

mee die andere stadions of andere steden 

mogelijk hebben, zodat wat hier in ons stadion 

wordt ontwikkeld ook zijn weg naar buiten 

vindt. In eerste instantie werken we aan onze 

doelstellingen en in tweede instantie willen we 

ook graag zorgen dat we niet allerlei one-offs 

maken, maar dat het ook buiten de deur nut en 

zin heeft. 

We zijn ook steeds bezig om als field lever heel 

aantrekkelijk te blijven. Onze partners willen 

graag nieuwe dingen bij ons uitproberen, maar 

als wij die nieuwe dingen niet kwijt kunnen 

omdat we daarvoor niet de infrastructuur 

hebben, stokt het op enig moment. Daarom 

zijn we nu bezig om onszelf ook als 5G-lab 

te positioneren, samen met een aantal 

partners. Toevallig hadden we laatst een 

publiciteitsstuntje. Misschien heeft iemand van 

jullie het gezien. Het ging om een autonoom 

vliegende drone die ook mensen kan vervoeren. 

Je tikt het adres in en hij vindt zelf zijn weg. 

(Er wordt een filmpje getoond. -Red.)

Zo hopen we straks klaar te zijn voor de 

toekomst en om onze partners uit te dagen om 

hun innovaties in ons stadion te laten landen. 

Er hangen allerlei media-innovaties aan 5G, om 

veel video naar heel veel mensen tegelijkertijd 

te distribueren. Dat is voor ons natuurlijk zeer 

relevant. Een autonoom vliegend object is dan 

weer iets minder relevant misschien, maar het 

gaf wel een aardige publiciteit.

Verder zijn we ook steeds bezig om te kijken of 

we die fan experience kunnen vergroten. We 

hebben recent, ongeveer anderhalf jaar geleden, 

ledverlichting in het stadion opgehangen. Dat 

gaf allerlei nieuwe mogelijkheden die, zeker 

vlak voor de wedstrijd, de fan experience sterk 

vergroten. Nu doen we jaarlijks een evenement 

waarbij we proberen te laten zien waar de 

fanbeleving vlak voor de wedstrijd naartoe kan 

groeien in. Hier is een voorbeeld. 

(Er wordt een filmpje getoond. -Red.)

Zo’n voorstelling dient meerdere doelen. 

We willen onszelf positioneren als een 

vooruitstrevend stadion. We willen bedrijven 

enthousiasmeren om hun nieuwe producten bij 

ons te lanceren en hen de terugkoppeling geven 

dat ze die hologrammen kunnen laten zien 

zonder dat zichtbare net dat je in het midden 

zag. En we willen de KNVB enigszins pushen 

om vlak voor de wedstrijd bepaalde dingen 

toe te staan, want we zitten toch een beetje 

gevangen in regelgeving. Je moet af en toe de 

grenzen opzoeken en net even buiten de lijntjes 

kleuren om erachter te komen wat mogelijk is. 

Dat proberen we op deze manier ook te doen.”
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Werken jullie samen met, of 
spieken jullie bij stadions op andere 
plekken in de wereld en zo ja, waar?”

Sander van Stiphout: “We doen wel inspiratie 

op in de Verenigde Staten. Als je kijkt naar de 

indoorhallen die daar staan voor met name ijs-

hockey en basketbal, zie je die videomapping. 

Dat is daar tot kunst verheven. Ze zijn echt heel 

ver. Ze hebben natuurlijk wél een andere onder-

grond. Voor ons is dat op gras wel iets lastiger. 

Het is ook veel groter en daardoor duurder. 

Wat betreft echte voetbalstadions en iets meer 

op Europa gericht, overleggen we regelmatig 

met Wembley en de Allianz Arena, dat soort 

stadions. Maar wij zijn daar toch best wel ver 

in. Wat ons helpt, is dat we als stadion winst 

maken. Niet veel, het gaat om relatief kleine 

bedragen, maar dat geeft ons wel de mogelijk-

heid om weer te investeren in het pand. Niet 

alleen in onderhoud, maar ook om af en toe net 

even iets meer te doen. Er zijn eigenlijk weinig 

stadions die dat kunnen. De Mercedes Benz 

Arena in Atlanta, die net gebouwd is, is er wél 

zo een. Daarvan krijg je echt wel inspiratie. 

Die doen dingen heel spectaculair, maar dat 

is niet altijd toepasbaar in Europa. De video-

schermen zijn daar bijvoorbeeld zo groot dat je 

een revolutie zou krijgen als je dat bij ons zou 

doen. Dat vinden mensen helemaal niets. Het 

is ook een pand van meer dan een miljard euro. 

Ons pand is destijds gebouwd voor honderdze-

venentwintig miljoen. Dus je praat over andere 

grootheden. Wat ze daar doen en wel aardig 

is, zijn bijvoorbeeld de boxen langs het veld om 

de fans nog dichter bij de actie te brengen. We 

hebben onlangs een filmpje gelanceerd dat Ajax 

heeft gepubliceerd over een aparte ruimte in de 

spelerstunnel, waar je van tevoren een hapje eet 

en de spelers van heel dichtbij ziet, voordat ze 

het veld op lopen. Dat soort dingen, die ideeën, 

halen we daar natuurlijk ook vandaan.”

Vraag: “Ik heb een vraag over de 
customer journey. Je vertelde dat  
jullie proberen de supporters zo vroeg 
mogelijk naar het stadion te halen. 
Dat is iets dat volgens mij alle  
stadions en alle clubs proberen.  
Daarbij benaderen jullie dan  
specifieke fans om nog eerder te  
komen. Zijn er ook nog andere dingen 
die jullie daarin doen? En werken  
bepaalde dingen beter dan andere?”

Sander van Stiphout: “We zijn, zoals alle  

stadions, constant op zoek naar het ei van  

Columbus. Het is gewoon heel moeilijk.  
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Het is een soort van sport, in ieder geval voor 

het Ajax-publiek, om zo laat mogelijk te komen 

en na afloop zo snel mogelijk weg te gaan. Wat 

we nu wel proberen te doen – en dat doen we 

met name ook in de verbouwing –, is wat klei-

nere intiemere ruimtes creëren op die concour-

ses, zodat het ook gezellig blijft. We hebben 

al een paar van die plekken, maar dat gaan we 

nu wel uitbreiden. Zo’n grote, leegstromende 

concourse is niet echt aantrekkelijk om te 

blijven hangen. Maar als er een hoekje is, of 

een barretje is met live muziek, is het een ander 

verhaal. Dan krijg je daar wat reuring en blijven 

mensen daar hangen. Je kunt ook nog even op 

de televisieschermen kijken naar de perscon-

ferentie. Dat doen we dus wel. We zenden 

de persconferentie uit op al onze beeldscher-

men. We hebben er honderden hangen in het 

stadion. Dat is allemaal met name gericht op 

het blijven hangen. Dat is toch iets eenvoudiger 

dan mensen eerder te laten komen. Wat we 

daarin ook wel doen, is veel meer hospitality 

ruimte bieden en mensen uitdagen om niet in 

Ouderkerk aan de Amstel in een restaurant 

te gaan eten, maar in het stadion. We kunnen 

echt duizenden mensen kwijt. Dat is lang niet 

altijd uitverkocht. Dus dat is ook een heel grote 

uitdaging. Daar stoppen we veel tijd en moeite 

in.”

Vraag: “Hebben jullie flexibele 
prijzen ook weleens overwogen of 
getest?”

Sander van Stiphout: “Het is zo dat wij als 

stadion niet over de prijzen gaan. Dat moet 

Ajax doen. Of de KNVB. Of Mojo. Of Rockit. 

De partij die het stadion huurt, is de baas over 

de ticketverkoop en ook over de marketing et 

cetera. Maar ja, je ziet daar wél ontwikkelingen 

in, alleen gaat dat in de voetbalwereld niet zo 

hard. Ik zie het in Europa nog niet veel. Het 

gaat wel gebeuren, maar het heeft nog even 

tijd nodig.”

Vraag: “Je schetst ons veel droom-
beelden en toekomst. Dat is heel 
leuk om te zien. Als we weer naar 
het stadion gaan en er is iets anders 
dan de vorige keer, denk je toch ‘we 
waren erbij toen ze daarmee bezig 
waren’. Als je nou één ding mocht 
kiezen? Dat je denkt: ‘als we daarin 
de komende tijd echt stappen  
maken, ben ik daar echt heel blij 
mee’… Wat zou dat dan zijn?”

Sander van Stiphout
Ik ben de programmamanager, maar ik kijk ook 

naar het hele plaatje. Wat mij in hoge mate 

frustreert en waar we heel veel tijd en moeite 

in stoppen, is het domein veiligheid veel meer 

onderbrengen in het innovatiecentrum. Dat ligt 

natuurlijk altijd heel gevoelig. In het stadion 

hebben we dat redelijk georganiseerd. Maar 

met name erbuiten is dat altijd een discussie. In 

het geval van de voorbereidingen voor de Euro 

2020 zegt de UEFA: ‘Je moet een perimeter 

rond het stadion hebben – eigenlijk een eerste 

check – waarbinnen niets meer mag gebeuren. 

Daar gelden UEFA-regels’. Maar wij hebben de 
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Mediamarkt binnen die perimeter liggen. Op 

jaarbasis komen daar één komma acht miljoen 

mensen. Dat echt ongelooflijk. En de Deca-

thlon heeft ook veel bezoekers. Die winkels 

gaan niet sluiten. Dus wij moeten dat anders 

doen, veel creatiever. Daar komen we wel uit 

met de UEFA. Het zou natuurlijk heel mooi zijn 

als je meer toegroeit naar een geheel digitale 

perimeter en veel slimmer gaat scannen wat 

risico’s zijn. In dat domein gebeurt in de wereld 

natuurlijk van alles. Alleen niet bij ons. Ik zou 

dat eigenlijk veel meer naar ons toe willen 

halen. Daar maken we nu ook wel stappen 

in. We zijn bezig met de voorbereiding voor 

een samenwerking met de nationale politie. 

Die vaardigen daadwerkelijk iemand af en die 

komt vier dagen per week bij ons in het stadion 

zitten. We hopen op die manier in staat te zijn 

om meer van die initiatieven in ons gebied te 

laten landen, zodat je niet alleen het stadion als 

field lever hebt, maar het stadion en de directe 

omgeving als testgebied kunt gaan zien. Dat 

is ook zoals de gemeente Amsterdam het 

eigenlijk ziet.”

Vraag: “Kun je iets zeggen over de 
relaties tussen Ajax, het stadion en 
de eigenaarschappen Van de ArenA? 
Kun je alles zelf bepalen? Waar ben 
je gebonden aan bepaalde zaken?”

Sander van Stiphout: “Wij zijn de eigenaar en 

de operator van het stadion. Ajax is aandeel-

houder en heeft een certificaat van aandeel, 

net zoals de gemeente Amsterdam en een 

aantal private partijen. Wij zijn dus redelijk  

autonoom opererend. Maar Ajax is onze 

belangrijkste partner. We gaan natuurlijk geen 

gekke dingen doen zonder dat we dat met Ajax 

goed afstemmen. En dat geldt ook voor de 

gemeente Amsterdam. Dus eigenaarschap? 

Ja, dat ligt best wel strak. Hoe dingen in de 

praktijk werken? De werkelijkheid ligt wat com-

plexer en dat geldt misschien wel in brede zin 

voor publiek vastgoed. Je kunt van alles, maar 

zo werkt het niet. Je gaat eerst heel goed je oor 

te luister leggen bij je belangrijkste stakehol-

ders, want je bestaat bij hun gratie.”
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4. Evenementen 2

Sander Klous

Ik ga het vooral hebben over vertrouwen. Hoe 

zorg je ervoor dat in een samenleving, waarin 

alles via algoritmes en automatische systemen 

gaat, het vertrouwen kan blijven bestaan, dat je 

kunt vertrouwen op de beslissingen die daaruit 

komen en dat het er nog steeds prettig is te 

leven? 

Ik heb een aantal boeken geschreven. Het 

eerste heet We Are Big Data, Wij Zijn Big 

Data en er is een nieuw boek uit. Dat heet 

Vertrouwen In De Slimme Samenleving. 

Dat heeft in december op nummer één 

gestaan in de Managementboeken Top 

100 en is inmiddels door de Orde van 

Organisatieadviseurs genomineerd als Boek 

van het Jaar. Dus mocht je nog wat verdieping 

willen, dan kun je het beste dat boek 

aanschaffen. Daarin kun je de details vinden. 

(Er wordt een video getoond. -Red.) 

Dit filmpje gaat natuurlijk ergens over, 

namelijk over extreme verwachtingen. Die 

zijn overal. Ze beginnen al als je nog heel 

klein bent. We hebben allemaal totaal andere 

verwachtingen van diensten dan tien of vijftien 

jaar geleden. Of je nou een klant bent, een 

stadionbezoeker, een patiënt of een burger. 

Dat is de essentie achter de ontwikkelingen 

Sander Klous
Sander heeft sinds 

2010 de leiding 

over het Big Data 

Analytics-team bij 

KPMG. Daarnaast is 

Sander hoogleraar  

Big Data Ecosystems 

for Business and 

Society aan de 

Universiteit van Amsterdam (UvA).  Hij 

promoveerde op het gebied van de hoge-

energiefysica. Eerder werkte hij bij het 

Nationaal instituut voor subatomaire fysica 

(NIKHEF) en deed hij verschillende projecten 

bij de deeltjesversneller op CERN. Klous 

ontving verschillende subsidies en prijzen met 

betrekking tot high performance distributed 

computing en publiceerde tal van artikelen 

op dit gebied. Hij heeft meer dan tien jaar 

ervaring op gebied van large scale distributed 

computing, real-time systems en data 

processing technologies.
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rondom big data, big data analyse en artificial 

intelligence. We proberen gedrag te begrijpen. 

Want als je gedrag begrijpt, dan kun je 

inspelen op die extreme verwachtingen. Dat 

kan gedrag zijn van een persoon, van een 

groep personen, een proces, een organisatie, of 

wat dan ook. Het gaat altijd om het begrijpen 

van gedrag. In die context moet je dus ook al 

die ontwikkelingen proberen te zien. 

Ik zal even iets vertellen over mezelf. 

(Er wordt een foto getoond. -Red.) 

Kent iemand deze meneer toevallig? 

Heel goed. Dat is Peter Higgs. Hij heeft 

ervoor gezorgd dat ik in de big data ben 

terechtgekomen. Ik ben van huis uit 

natuurkundige en ik heb vijftien jaar lang 

aan experimenten gewerkt op CERN. Dat 

is het grootste natuurkundige laboratorium 

ter wereld, in de buurt van Geneve. Peter 

Higgs heeft vijftig jaar geleden voorspeld 

dat er een deeltje moet zijn, het Higgsboson, 

maar niemand kon het vinden, ondanks dat 

daarvoor extreme dingen zijn gedaan. Op de 

achtergrond van de foto zie je de Large Hadron 

Collider, een zevenentwintig kilometer lange 

ring, honderd meter onder de grond. Die is 

geheel op min tweehonderddrieënzeventig 

graden Celsius. Dat is bijna het absolute 

nulpunt in temperatuur. Daar draaien we 

protonen in rond en die botsen dan op vier 

punten op elkaar. De hoogste energie die we 

op aarde kunnen maken, maken we hier, in 

die botsingen. Die protonen breken in stukjes 

en dan probeer je daar die Higgsbosonen in te 

vinden. Dat zijn enorme experimenten, zo groot 

als de dom in Utrecht. Dan probeer je foto’s 

te maken van die botsingen. Er zijn veertig 

miljoen botsingen per seconde en elke foto is 

anderhalve megabyte. Dus dan produceer je 

zestig terabyte per seconde in één experiment 

en daar zijn er vier van. Zestig terabyte per 

seconde kun je niet bewaren. Dus je moet het 

in realtime proberen te analyseren om te kijken 

of je die Higgsbosonen ziet. Dan bewaar je 

ongeveer éénhonderdmiljoenste procent van 

de data. Die kun je bewaren. De rest gooi je 

meteen weer weg. Dan moet je natuurlijk wel 

zorgen dat je die Higgsbosonen bewaart, want 

anders win je nog steeds geen Nobelprijs. 

Bij het systeem dat die data (die zestig terabyte 

per seconde) inneemt, uiteindelijk de selectie 

doet en die wegschrijft naar tien datacenters 

over de hele wereld, ben ik betrokken geweest. 

Dat was voor een groot deel mijn ontwerp en 

implementatie. Dus zo ben ik in de wereld van 

de big data terechtgekomen. 

Uiteindelijk was dat succesvol. We hebben 

van 2010 tot 2012 gemeten. Dan moet je je 

voorstellen dat je twee jaar lang veertig miljoen 

botsingen per seconde hebt. Dan kun je 

ongeveer uitrekenen hoeveel botsingen dat zijn. 

Uiteindelijk houd je twintig Higgsbosonen over. 

Daar heeft hij dus de Nobelprijs voor gekregen. 

Ik ben natuurlijk ontzettend trots dat mijn 

naam op de publicatie staat over de ontdekking 

van dat deeltje, maar dat moet ik meteen even 

nuanceren, want er staan drieëneenhalfduizend 

namen op die publicatie. En er zijn twee 

publicaties, want er was nóg een experiment en 
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daar staan ook drieëneenhalfduizend namen 

op. Met een beetje fantasie zou je kunnen 

zeggen dat ik een zevenduizendste van een 

Nobelprijs toegewezen heb gekregen. Dat moet 

ik altijd even vertellen, want dichterbij dan dat 

ga ik nooit komen.

De slimme samenleving. Hoe zit het daarmee? 

Er is van alles aan de hand rondom data-

analyses. Data-analyses en de systemen waar 

die algoritmes in zitten, hebben namelijk een 

enorme impact op ons leven, vaak zonder 

dat we het doorhebben. Denk maar eens aan 

de poortjes op het centraal station. Vroeger 

kon ik gewoon zonder kaartje in de trein 

stappen. Dat mocht niet, maar het was wel 

mijn eigen keuze. Tegenwoordig kan dat 

niet meer. Er staan poortjes en als ik geen 

geldig vervoersbewijs heb, kom ik daar niet 

doorheen. Bovendien heeft zo’n systeem nog 

veel meer andere invloed op ons gedrag, want 

het bepaalt ook waar je wel en niet het station 

op kunt lopen. Het bepaalt ook dat je geen 

afscheid meer van iemand kunt nemen op 

het perron. Dus er zitten allerlei side effects 

aan dit soort systemen. Die zitten niet in 

wetgeving. Dit soort systemen en algoritmes 

hebben veel meer invloed op ons gedrag dan 

wetgeving ooit gehad heeft. Ze zijn dwingend. 

Zelfs als het een systeem is dat alleen een 

advies geeft, is dat zo. We hebben allemaal 

weleens voor een afgesloten straat gestaan, 

waarbij je dacht: ‘ik wist eigenlijk wel dat die 

straat dicht was’. Maar je volgt min of meer 

slaafs de instructies van je navigatiesysteem. 

Dus zelfs als het geen dwingende systemen 

en geen dwingende algoritmes zijn, hebben 

ze nog een enorme impact op ons leven. 

Daar is een term voor. Die is ooit uitgedacht 

door Evgeny Morozov. Dat is een beroemde 

filosoof die veel heeft geschreven over big 

data; overigens heel weinig positiefs. In 2013 

schreef hij in zijn boek: ‘Dit is onzichtbaar 

prikkeldraad. We worden door ons leven geleid 

langs onzichtbaar prikkeldraad’. Hij ging zelfs 

zover dat hij zei dat het een beperking zou 

worden voor onze democratie. Zoals ik al zei, 

was hij altijd best negatief. Dus iedereen las dat 

en dacht: ‘daar heb je Morozov weer met zijn 

pessimistische gedoe’. Maar inmiddels weten 

we wel beter. Inmiddels, met al dat nepnieuws 

en invloed op verkiezingen, realiseren we ons 

dat hij hier gewoon een punt had. We worden 

inderdaad gestuurd door algoritmes en het 

heeft inderdaad invloed op onze democratie. 

Dat betekent dus dat je als maatschappij heel 

goed moet gaan nadenken over hoe je dit 

allemaal onder controle wilt houden. Hoe wil 

je hiermee omgaan? Hoe zorg je ervoor dat de 

maatschappij leefbaar blijft onder invloed van 

dit soort effecten? 

Als je kijkt wat er allemaal mis kan gaan 

met dat soort analyses en hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat je het uiteindelijk wel kunt 

vertrouwen, kom je op dit soort categorieën uit. 

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

Wat ik hier gedaan heb, is geen wetenschap. 

Ik heb gewoon een aantal maanden 

krantenkoppen gevolgd en die heb ik 
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geclassificeerd. Ik ben gaan kijken of er 

categorieën in te vinden zijn. Het blijkt dat 

er vijf categorieën zijn. Ik daag jullie uit om 

een zesde te vinden. Dat doe ik altijd en er is 

nog nooit iemand met een fatsoenlijke zesde 

categorie gekomen. Dus dat doe ik ook nu 

weer. Elke krantenkop die je ziet, past eigenlijk 

in één van die categorieën. Ik begin met de 

bovenste:

1. De betrouwbaarheid van analyses. Waar 

zie je dat terug in je omgeving? Er is op 

dit moment heel veel te doen rondom 

zelfrijdende auto’s die mensen doodrijden. 

Dat is een typisch voorbeeld van algoritmes 

die iets zouden moeten doen, maar 

kennelijk doen ze het niet goed genoeg. Dat 

heeft te maken met de betrouwbaarheid van 

die algoritmes.

2. Cybersecurity. Dat is de tweede categorie. 

Ook hierbij heb ik een voorbeeld van 

een auto. Dat filmpje moet je maar eens 

opzoeken. Het is echt heel angstaanjagend 

om te zien. Het gaat over een wired 

reporter. Hackers hadden tegen hem gezegd 

dat ze een manier hadden gevonden om 

zijn jeep van hem over te nemen: ‘Ga jij 

eens een stukje rijden, dan gaan we dat 

aan jou laten zien. Op het filmpje zie je dat 

hij in die auto zit. Die gasten loggen in op 

het media entertainmentsysteem van de 

auto dat verbonden is met het internet. Dan 

kun je Spotify en zo gebruiken, dus dat 

is hartstikke handig. Vervolgens kunnen 

ze via dat systeem door naar de essentiële 

systemen van de auto. Je ziet die auto op 

de snelweg. Die gaat plotseling, zonder 

dat die gast iets doet, naar honderdvijftig 

kilometer per uur en twee tellen later 

staan ze boven op de rem. Op een gegeven 

moment blokkeren ze het linker voorwiel 

en gaat hij zo de berm in. Dat is echt heel 

angstaanjagend om te zien. Cybersecurity 

gaat dus niet meer over virussen en 

blackmail, waarbij je een geldbedrag moet 

betalen voordat je weer toegang krijgt tot 

je laptop. Het gaat gewoon over leven en 

dood. Dat zie je met al deze categorieën. 

Het gaat niet meer over geld, servers in een 

kelder en laptops. Dit heeft invloed op het 

leven van alledag. Kijk maar eens naar IT-

architectuur en controls. 

3. Misschien kennen jullie die slimme sloten 

wel? Die zijn hartstikke handig. Die kun 

je met je smartphone aansturen. Stel dat 

je je huis verhuurt via Airbnb. Dan kun je 

er een slot op zetten en de code daarvan 

geven aan degene aan wie je het verhuurd 

hebt. Na een week verloopt die code weer 

en kan hij er niet meer in. Harstikke handig. 

Totdat het bedrijf een firmware update 

van jouw slot doet en die update fout gaat. 

Die gaat niet zomaar fout. Die gaat zo fout 

dat het niet meer te repareren valt. Dus 

je deuren gaan echt niet meer open. Met 

geen mogelijkheid. Die moesten gesloopt 

worden. 

4. TomTom was een paar jaar geleden in 

het nieuws. Wat had TomTom gedaan? 

TomTom doet iets heel interessants. Die 

maakt speed profiles. Dat is hartstikke 

handig. Op ieder plekje van de snelweg, op 
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elke weg op ieder moment in de tijd, weten 

ze hoe hard er gemiddeld wordt gereden. 

Als je van A naar B moet en je hebt haast, 

ziet TomTom gelukkig dat het helemaal 

vaststaat op de snelweg. Dus hij leidt je 

netjes langs binnenwegen. Toen hadden 

ze een nieuwe werknemer aangesteld. Een 

business developer. Hij zei: ‘Wat kunnen 

we nog meer met die data? Hij had niet 

lang nodig om zich te realiseren dat de 

politie heel erg erin geïnteresseerd is. Dus 

hij heeft een contract afgesloten met de 

politie die vervolgens de radarcontroles 

ging optimaliseren op basis van die speed 

profiles. Nederland was echt te klein toen 

bekend werd dat ze dat deden. Er zijn 

Kamervragen over gesteld, terwijl er op zich 

niets illegaals was gebeurd. Het zijn geen 

privacygevoelige data. Het is allemaal netjes 

geaggregeerd. Ze probeerden gewoon geld 

te verdienen met een asset die ze hebben 

verzameld. Maar de verkoop van TomTom 

daalde in die week met dertig procent. De 

koersen kelderden. Kamervragen. Allemaal 

reputatie issues. Dus dat plan was zo van 

tafel. Dat leert je dat deze governance 

ook niet meer gaat over iets wat je in je 

eigen bedrijfje rustig kunt bedenken. Als 

je beslissingen neemt over wat je allemaal 

met die data wilt, kunt en gaat doen, 

moet je heel veel verschillende inzichten 

combineren, voordat je die beslissing kunt 

nemen. Dat is niet meer alleen maar de 

vraag of het goed is voor je business. 

5. Ethiek. Dat is één van mijn favorieten. 

Facebook zie je elke keer weer daarbij 

terugkeren. Het is verbazend hoe hardleers 

ze op dat gebied zijn. Een voorbeeldje uit 

Australië van vorig jaar. Facebook is heel 

goed in staat om kinderen te herkennen 

die op dat moment tegen een depressie 

aan zitten of er al inzitten. Op zich best 

aardig als je dat kunt en dan die kinderen 

kunt helpen. Maar daar gebruikten ze dat 

algoritme niet voor. Wat blijkt namelijk? 

Kinderen die in zo’n depressie zitten, 

kopen producten die ze normaal gesproken 

nooit zouden kopen. Dus ze gebruikten 

dat algoritme voor de leveranciers van 

die producten. Die konden vervolgens 

precies de kinderen targetten die op dat 

moment die producten kochten, terwijl ze 

dat normaal nooit zouden doen. Dat was 

de zoveelste rel. Inmiddels hebben we er 

alweer een paar achter de rug. Het blijkt 

dus bijzonder lastig te zijn om normen 

en waarden vast te stellen, waaraan die 

organisaties zich houden en die acceptabel 

zijn voor ons. 

Iets anders wat je ziet – de ArenA is daarvan 

ook een voorbeeld –, is dat je niet meer als 

één organisatie waarde creëert, maar dat je 

dat steeds meer met andere organisaties gaat 

samenwerken in een zogenaamd ecosysteem. 

Er is één type ecosysteem dat enorm succesvol 

is: het centraal gestuurde platform. Dan 

moet je denken aan Google, Facebook, Über, 

Airbnb, Amazon. Al dat soort organisaties zijn 

ecosystemen. Ze genereren niet zelf waarde. 

Dat doen ze samen met een heleboel andere 

partijen. Uiteindelijk is er één heel machtige 
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partij in het centrum van zo’n ecosysteem. 

Vanuit investeringsperspectief is dat ideaal. 

Het is heel gemakkelijk om als investeerder te 

begrijpen waar je met je geld naartoe moet. Je 

moet namelijk naar de grote partij die al die 

macht heeft. Als je dat met een verkeerssituatie 

vergelijkt, kun je het beste denken aan een 

kruispunt met stoplichten. Er zijn heel veel 

partijen in zo’n ecosysteem en die doen 

allemaal iets op dat kruispunt. Uiteindelijk is 

er maar één partij die echt de controle heeft en 

bepaalt wie stopt en wie rijdt. Dat is de partij 

die de stoplichten aanstuurt.

Er zijn ook andere typen ecosystemen. Die 

gedragen zich meer als een rotonde, veel 

meer op basis van gelijkwaardigheid. Die zijn 

lastiger te financieren. Het is moeilijker om 

daarvoor investeerders te vinden, want je weet 

niet precies welke van die partijen in zo’n 

ecosysteem de succesvolste wordt en waaruit je 

dan je rendement gaat halen. Er is bijvoorbeeld 

een social media concurrent van Facebook. 

Die heet Diaspora. Wie kent Diaspora? Twee 

mensen in de hele zaal. Dat zijn er twee meer 

dan normaal. Diaspora is dus helemaal niet 

succesvol. Ze hebben iets van honderdduizend 

leden, maar het is wél opgezet als een rotonde-

ecosysteem. Dus je hebt je eigen pot. Daar zit je 

data in, dus je kunt daar veel meer vertrouwen 

in hebben dan in zo’n centrale partij. Het is 

open source. Het is ook open in de zin dat 

er allerlei partijtjes functionaliteiten aan toe 

kunnen voegen. Alleen weten de investeerders 

niet echt in welke partij ze hun geld moeten 

steken. Dus je ziet dat die concurrentie met 

Facebook helemaal niet werkt. Facebook heeft 

miljarden te besteden om het te laten groeien 

en Diaspora heeft niets. Dus uiteindelijk kent 

niemand Diaspora en iedereen Facebook. 

Maar je merkt wel dat vertrouwen wél een 

issue wordt. Niet als ik mijn foto op Facebook 

Ik ben naast hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam ook verantwoordelijk voor 
data analytics bij KPMG. Vanuit beide  
rollen zijn we betrokken bij het Amsterdam 
ArenA innovatie-initiatief. Ik ga niet heel 
veel vertellen over de ArenA zelf. Mijn  
verhaal gaat meer over de context en de 
ontwikkelingen richting slimme steden en 
dergelijke. 
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wil plaatsen om het aan mijn familie en mijn 

vrienden te laten zien. Ik vertrouw Zuckerberg 

wel dat hij dat goed doet. Maar als er dan 

zo’n thema als nepnieuws voorbijkomt en hij 

zegt dat hij dat wel even gaat oplossen en zal 

bepalen wat echt en wat nep is, denkt iedereen: 

‘wacht even, dat is niet wat we afgesproken 

hebben; daar vertrouw ik je niet in; dat krijg 

je niet goed voor elkaar, als je al die macht 

bij zo’n centrale partij legt’. Het interessante 

is dat Google daar een andere oplossing voor 

heeft gekozen. Die zijn nu in Amerika iets 

aan het valideren dat ze de Fast Fact Checker 

noemen. Ze hebben hun ecosysteem geopend 

voor dit specifieke aspect en vragen andere 

partijen om nieuws te valideren. Er zijn dus 

meerdere partijen die dat dan doen. Denk aan 

Reuters, Bloomberg, of misschien een heel 

nieuwe partij. Die kunnen dan gaan aangeven 

of het echt is of nep. Dan kun je als gebruiker 

naar welke partij je wilt. Wil je partij A, B, C, 

D? En er wordt natuurlijk een soort ranking 

bijgehouden, net als in de Appstore. Dan merk 

je dat het vertrouwen terugkomt door dat soort 

mechanismen, door het verdelen van de macht 

over verschillende partijen en het geven van 

keuzemogelijkheden aan gebruikers.

Een ander mooi voorbeeld van een beperking 

van zo’n kruispunt is schaalbaarheid. In een 

ecosysteem dat je meer inricht als een rotonde, 

is schaalbaarheid veel beter hanteerbaar. Iedere 

participant op zo’n rotonde neemt eigenlijk 

maar twee beslissingen. Je kiest wanneer je 

de rotonde oprijdt en je kiest wanneer je de 

rotonde afrijdt. Het maakt niet uit of er drie 

auto’s op de rotonde rijden of een miljoen; per 

auto zijn er maar twee beslissingen te nemen. 

In het andere ecosysteem – een centraal 

gestuurd ecosysteem met stoplichten – moet je 

meer beslissingen nemen op het moment dat er 

meer auto’s op komen. Op het moment dat er 

fietsers bijkomen, wordt het nog ingewikkelder. 

Als er een vijfde weg bijkomt, verandert de 

totale logica van die rotonde in één klap. Het is 

allemaal veel complexer en veel ingewikkelder 

schaalbaar dan zo’n rotondemodel. Dat kennen 

we allemaal. We hebben allemaal weleens voor 

een ingewikkeld kruispunt gestaan: helemaal 

leeg en toch het stoplicht op rood. Dat geeft 

aan dat de schaalbaarheid beperkt is omdat de 

complexiteit te groot is geworden.

Tesla wordt gerund door Elon Musk. Hij is 

een soort van koning van de platformen en 

van de ecosystemen. Hij heeft zijn eerste 

miljarden verdiend met PayPal. PayPal is 

typisch een voorbeeld van één van de eerste 

centraal gestuurde ecosystemen. Met Tesla 

probeert hij elektrisch vervoer te realiseren. 

Hij realiseerde zich al vrij snel dat je dat niet 

in je eentje kunt. Dat ecosysteem is te groot en 

te complex dat als één organisatie te proberen. 

Hij heeft twee jaar geleden een beslissing 

genomen die erg ingewikkeld is, als je hem 

die vanuit een klassiek businessperspectief 

probeert te begrijpen. Hij zei: ‘Ik heb nu 

miljarden gestoken in het ontwikkelen van 

allerlei patenten voor mijn elektrische auto’s. 

Wat ga ik nu doen? Ik ga ze delen met andere 

partijen, inclusief mijn eigen concurrenten. Die 

mogen – onder voorwaarden –gebruikmaken 
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van mijn patenten’. Als je vanuit klassiek 

business denken probeert te beredeneren 

wat er dan gebeurt, denk je: ‘hoe kun je 

dat doen?’ Eerst investeer je miljarden om 

een voorsprong te creëren en dan ga je het 

gewoon weggeven. Maar als je gaat denken 

in rotondes en in ecosystemen met meerdere 

gelijkwaardige partijen, snap je het wel. Hij 

moet dat ecosysteem zo snel mogelijk laten 

groeien, want als hij dat niet doet, komt er 

waarschijnlijk een ander gaat ecosysteem dat 

het overneemt en dan heeft hij helemaal niks. 

Hoe laat je je ecosysteem groeien? Door kennis 

te delen met andere partijen. Dat is in feite wat 

hij doet. Hij trekt partijen naar zijn ecosysteem 

toe. Dan heeft hij niet meer die hele taart, 

maar als hij het goed doet, wordt het een 

enorm grote taart en kan hij een redelijke punt 

daarvan krijgen.

Er zijn drie zaken die altijd in ieder ecosysteem 

gecoördineerd moeten worden en die je niet 

kunt overlaten aan verschillende partijen. 

Standaarden. Dat is de eerste. Op een rotonde 

is dat dat rechts voorrang heeft. Dat is de 

afspraak waaraan iedereen zich moet houden, 

want anders werkt het niet. Toegang is de 

tweede. Bij een rotonde is dat natuurlijk je 

rijbewijs. Als je een rijbewijs hebt, heb je 

toegang tot die rotonde. Anders niet. De derde 

is het oplossen van conflicten. Ook in het 

ecosysteem van de Amsterdam ArenA zie je 

dat die drie dingen geregeld moeten worden. 

Je kunt heel veel doen met zo’n ecosysteem 

van allemaal verschillende partijen, maar deze 

drie dingen regelt Amsterdam ArenA zelf. 

Als ze dat niet goed regelen, kukelt het hele 

systeem in elkaar. Als er conflicten ontstaan 

en je die niet kunt oplossen zonder dat de 

stabiliteit van het ecosysteem in gevaar komt, 

is het heel snel afgelopen. Hetzelfde geldt voor 

standaarden. Als je geen afspraken met elkaar 

kunt maken over hoe je bepaalde dingen doet, 

zit er geen efficiëntie in het ecosysteem. Dat is 

de belangrijkste rol die de ArenA speelt. Daar 

zie je ook de scoping voor terugkomen. Zoals 

Sander al aangaf, werkt het zolang je het hebt 

over het stadion, het slimme stadion en de 

directe omgeving. Want die erkennen allemaal 

dat de ArenA die rol pakt. Op het moment dat 

je dat zou opschalen naar de hele stad, kan de 

ArenA die rol niet meer spelen, want de hele 

stad zal niet erkennen dat de ArenA dat doet.

Het is interessant om te zien dat ethiek in 

zo’n digitaal ecosysteem een heel andere rol 

speelt dan we gewend zijn. Doordat we met 

algoritmes en systemen aan de slag gaan, 

veranderen ethische interpretaties. Kijk 

bijvoorbeeld maar eens naar het ziekenfonds. 

Vroeger legde iedereen ongeveer dezelfde 

hoeveelheid geld in in het ziekenfonds. Als je 

dan de pech had dat je ziek werd, mocht je het 

geld eruit halen. Iedereen roept: ‘Wat waren 

we vroeger toch solidair met elkaar’, maar dat 

heeft helemaal niets met solidariteit te maken. 

Het was risicodeling en vooral eigenbelang. 

Via de tegenwoordige zorgverzekeraars weten 

we op individueel niveau precies wat de kans 

is dat je ziek wordt. Je kunt bijvoorbeeld zien 

dat ik twee keer zoveel kans heb om ziek te 

worden dan jullie. Dan is de vraag of je – als 



Kracht van Sportdata

107

je weet dat ik twee keer zoveel kans heb om 

het eruit te mogen halen als jij – nog steeds 

bereid bent om net zoveel geld in dat potje te 

stoppen als ik. Die poll hebben we een aantal 

maanden geleden in het nieuws gezien. Toen is 

aan de Nederlanders gevraagd wat ze hiervan 

vinden. Daar kwamen heel interessante 

antwoorden uit. Bijvoorbeeld: als iemand een 

chronische ziekte heeft of als het aangeboren 

is, ben ik best bereid om mee te betalen. Maar 

als iemand een pakje sigaretten per dag rookt, 

moet hij zijn eigen zorgkosten maar betalen. 

Het gaat mij niet erom of je het al dan niet 

eens bent met die stelling, maar dat soort 

antwoorden toont aan dat die discussie nu 

wel over solidariteit gaat. Waarmee ben je wel 

solidair en waarmee niet? Doordat je dingen 

weet, worden dingen ethisch. 

Nog een ander mooi voorbeeld: de zelfrijdende 

auto. Toen Barack Obama nog president was, 

vroegen ze hem in een interview wat hij van 

die zelfrijdende auto vond. Hij zei: ‘Wat doet 

zo’n auto als ik achterin zit en er springt een 

peuter voor die auto op de weg? Rijdt hij die 

peuter dood of rijdt hij de president van de 

Verenigde Staten dood?’ Nu zegt iedereen: 

‘Rijd in godsnaam de president van de 

Verenigde Staten dood’, maar dat is context 

aware. Dit laat je twee dingen zien. 

Ten eerste dat het plotseling een ethisch ding 

is geworden. Vroeger was het een bestuurder 

die een reflex had. Een reflex is niet ethisch. Nu 

zit er een algoritme in en moet je van tevoren 

gaan nadenken over wat voor keuze zo’n 

algoritme maakt. Dus wordt het ethisch. 

Het tweede is dat de verantwoordelijkheden 

verschuiven. Vroeger was dat de 

verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar 

ik heb geen bestuurder meer. Waar ligt de 

verantwoordelijkheid dan wel? Bij degene die 

de auto gekocht heeft? Bij degene die de auto 

verkocht heeft? Bij degene die de auto gebouwd 

heeft? Bij degene die het algoritme erin gestopt 

heeft? Bij degene die het algoritme ontworpen 

heeft? De verantwoordelijkheid ligt ergens, 

waarschijnlijk over al die partijen verdeeld, 

maar in elk geval niet meer bij de bestuurder. 

Voor de meeste organisaties die dit nu op 

zich af zien komen, is dit een enorme issue. 

Als je als Tesla verantwoordelijk bent voor 

alle ongelukken die de Tesla’s veroorzaken, is 

dat een heel andere liability dan je tot nu toe 

gehad hebt. Dus daar moet je wel iets voor 

gaan regelen. 

In zo’n ecosysteem is het enorm belangrijk 

dat je elkaar op de een of andere manier kunt 

vertrouwen, maar over vertrouwen bestaan 

veel misverstanden. Veel mensen associëren 

vertrouwen met transparantie. Dat zijn echt 

twee totaal verschillende dingen. Ze hebben 

een klein beetje met elkaar te maken, maar dat 

is maar heel weinig. Het overgrote deel van 

ons vertrouwen is blind vertrouwen. Zonder 

blind vertrouwen werkt onze maatschappij 

niet. Dan stokt alles. Een heel klein deel van 

ons vertrouwen is geïnformeerd vertrouwen. 

Als ik een pak melk in de supermarkt koop 

en naar de verloopdatum van die melk kijk, 

vertrouw ik die. Maar vertrouw ik die datum 

niet omdat ik exact weet hoe hij is uitgerekend. 
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Ik vertrouw hem, omdat ik dat pak melk koop 

bij Albert Heijn, omdat het een pak melk van 

Campina is, omdat ik al tien jaar zo’n pak melk 

koop en nog nooit heb meegemaakt dat de 

melk voor de verloopdatum bedorven was. En 

mijn buurman koopt ook al tien jaar zo’n pak 

melk en die heeft dat evenmin meegemaakt. 

Dus dat vertrouwen is gebaseerd op zaken 

als reputatie, merk en ervaring. Heel zachte 

begrippen. Het heeft helemaal niets te maken 

met transparantie. De enige uitzondering is als 

je zelf expert bent. Dan wordt het geïnformeerd 

vertrouwen. Als ik als data scientist een 

algoritme van iemand anders gebruik, wil ik 

exact weten wat er in dat algoritme gebeurt. Als 

ik het niet kan uitvogelen, als het bijvoorbeeld 

geen open code is, vertrouw ik het niet. Dan 

bouw ik liever zelf iets. 

Vaak is het zelfs omgekeerd. Als je heel 

transparant bent over iets, wekt dat eerder 

wantrouwen op. Het voorbeeld staat daar 

natuurlijk: ‘the iTunes terms and conditions 

have changed’. Dan krijg je tweehonderd 

pagina’s, hartstikke transparant, met alles wat 

er is aan nieuwe voorwaarden. Op dat moment 

weet je dat je genaaid wordt, omdat je het 

allemaal toch niet gaat doorlezen.

Met de Universiteit van Amsterdam zijn we 

bezig met data logistics. Het verschil met 

de ArenA is dat we daar twintig of dertig 

partijen hebben die proberen met elkaar 

samen te werken. Als je logistiek probeert te 

optimaliseren en dan ook nog multimodaal 

– door de lucht, via het spoor, over het water 

en over de weg –, heb je plotseling te maken 

met tienduizenden partijen. Dat betekent 

dat je al die afsprakenkaders en zo – die drie 

zaken waarover ik het net had – verdergaand 

moet gaan automatiseren om het überhaupt 

te kunnen. Wat we bij de ArenA doen, heeft 

een doelstelling om in 2020 al echt serieuze 

resultaten op te leveren en dit is research. 

Hierop zitten zes PhD’s die zich de komende vijf 

jaar erop gaan stukbijten en dan nog steeds niet 

hebben uitgevogeld hoe het moet werken. 

We doen vier van die rotonde-ecosystemen in 

de zorg. Dan zie je echt dat het heel veel impact 

gaat krijgen op ons leven. 

Eentje doen we met het Sint Antonius 

ziekenhuis. Dat gaat over cardiovasculaire 

aandoeningen. Zij proberen het hele zorgpad 

te optimaliseren. Op dit moment hebben ze 

alleen data van hun eigen ziekenhuis. Als je 

een cardiovasculaire aandoening hebt, lig je 

ongeveer een week in het ziekenhuis. Maar 

het hele zorgpad is misschien wel een jaar of 

langer. Dus je probeert op data van een week 

een jaar te optimaliseren. Dat kan dus niet. Dus 

je wilt inzicht in die andere systemen. Maar 

dat is natuurlijk gevoelige data. Dus je wilt 

een systeem ontwikkelen waarbij ontzettend 

strakke policies kunnen worden gezet op 

welke data beschikbaar zijn en waarvoor die 

dan beschikbaar zijn. Welke analyse mag wel 

worden uitgevoerd en welke niet? Dat moet 

technisch keihard worden dichtgemetseld, 

zodat je daarop daadwerkelijk geen enkele 

andere analyse uit kan voeren. Hetzelfde 

geldt voor als iemand een analyse ontwikkelt. 
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Philips zit hierin en dat is hun business. Het 

kan niet zo zijn dat zij dat algoritme voor 

het ecosysteem beschikbaar stellen en dat 

vervolgens iemand anders dat zou kunnen 

namaken. Je moet er dus heel strak op zitten 

hoe je dat allemaal managet. Dat kunnen we. 

Dat noemen we trusted digital market places. 

Onder alle voorbeelden die ik hier geef, liggen 

die trusted digital market places. Daar zitten 

die technieken dus in. Dat is een technologie 

die we op de UvA samen met een aantal andere 

partijen al hebben ontwikkeld. 

DIPG. Dat is een tweede ecosysteem dat we 

opzetten. DIPG is een hersenstamkanker bij 

heel kleine kinderen. Het is bekend geworden 

door Tijn, met die nagellak. Hij is daaraan 

overleden. Gelukkig sterven er maar heel 

weinig kinderen aan deze ziekte. In Nederland 

drie per jaar. Dat betekent dus dat ik daar 

geen enkele analyse op kan ontwikkelen. Er 

is gewoon te weinig statistiek. Dat kan alleen 

Europees. Het liefst wereldwijd, maar in ieder 

geval Europees. Zorgdata mogen alleen het 

ziekenhuis niet uit, laat staan het land uit. 

Dus je moet een gecoördineerde analyse 

kunnen uitvoeren over al die ziekenhuizen 

en dat mag niet enorm veel tijd kosten. Ik 

kan niet elke keer individueel afspraken gaan 

maken met al die ziekenhuizen. Het moet 

een automatisch systeem zijn. Dat is dus de 

trusted digital marketplace. Die zorgt ervoor 

dat je gecoördineerd over al die ziekenhuizen 

heen (als ze daarop aangesloten zijn) die 

analyses kunt uitvoeren zonder daarbij de 

privacywetgeving te overtreden. 

Het derde is whitebox analyse. Dat gaat over 

diabetes type 2, in principe een opgeloste 

ziekte. Je geneest ervan als je je gedrag genoeg 

kunt veranderen. Dat is meteen het probleem. 

Hoe dan? Dat is heel specifiek individueel en 

heel ingewikkeld. Dan moet je heel dicht op de 

huid van de patiënt gaan zitten. Dat betekent 

dus ook dat die patiënt data beschikbaar moet 

gaan stellen. Dat wil hij eigenlijk helemaal 

niet. Dat is veel te persoonlijk. We hebben 

daarvoor een systeem bedacht. Dat noemen 

we whiteboxing. Bij de huisarts op tafel staat 

een grote witte box. We garanderen de patiënt 

dat de data in die box komen, nergens anders 

naartoe gaat. Die blijft in die box. De relatie 

van de patiënt met zijn huisarts is vaak beter 

dan met een anoniem collectief dat zegt 

dat het iemand gaat helpen met diabetes. 

Als de vertrouwensrelatie met de huisarts 

er is en wij garanderen dat die data de box 

niet uitkomt, merk je dat er bij de patiënten 

meer welwillendheid bestaat om aan zo’n 

programma mee te werken. We verwachten dat 

dit de hulp kan zijn om iemand over de drempel 

te helpen om dit echt op te lossen. Dat zien we 

nu eigenlijk al, want er zijn al voorlopers van 

dit programma. We hebben er ook nog een over 

psychiatrie, samen met het UMC Utrecht. Ik 

ben er echt ontzettend trots op, maar het wordt 

een gigantische uitdaging om dat de komende 

vier of vijf jaar neer te zetten. Ook hier zitten 

vier of vijf promovendi en een paar postdocs op 

om het rond te krijgen.

Toronto Waterfront is de vierde en laatste. 

Daar ben ik zelf niet bij betrokken, maar er is 
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een RFP (Request For Proposal -Red.) van de 

stad Toronto. Die wil van het hele waterfront 

een smart city maken. Dat is getenderd en 

gewonnen door een bedrijf dat Sidewalk 

Labs heet. Dat is een Google company. Het 

strategiestuk van de RFP response staat online. 

Iedereen kan erin kijken. Dat is echt een beetje 

een bizar verhaal. Wat je daar leest, is een 

soort combinatie van Startrek en Minority 

Report. Alles wordt autonoom. Ze willen de 

gezondheidszorg op een heel andere manier 

gaan inrichten, veel meer preventief. Allemaal 

drones die pakjes gaan afleveren en vuil gaan 

ophalen en noem maar op. De veiligheid wordt 

op een heel andere manier georganiseerd. Er 

komen overal camera’s te hangen die van alles 

en nog wat in de gaten gaan houden. Andere 

banen. Maar hoe het zit met die vijf issues, 

waarover ik het in het begin had. Daarop geven 

ze in tweehonderd pagina’s niet heel duidelijk 

antwoord. 

Gelukkig zie je wel dat steden zich langzaam 

maar zeker beginnen te realiseren dat ze iets 

hiermee moeten. New York heeft bijvoorbeeld 

net aangekondigd dat ze het algoritme dat 

de stad gebruikt om sociale huurwoningen 

toe te wijzen, geaudit willen zien door een 

onafhankelijke derde partij. Ze hebben niet het 

vertrouwen dat dat algoritme inderdaad doet 

wat het beweert te doen en willen dat dat wordt 

gecontroleerd. 

Ger Baron, de Chief Technology Officer van 

Amsterdam, heeft een paar weken geleden in 

Intermediair geschreven dat hij een verplichting 

voor bedrijven wil om hun algoritmen te laten 

auditen door een onafhankelijke partij, voordat 

de gemeente ze überhaupt gaat gebruiken. En 

de staatssecretaris heeft aan alle gemeenten in 

Nederland een brief geschreven, waarin hij zegt 

dat hij wil weten hoe de bestuursorganen zich 

gaan verantwoorden over de toepassing van 

hun algoritmen. Ook daar hoor je dus al dat die 

onafhankelijke derde partij in aankomst is. 

Ook vanuit de wetenschap zijn we enorm 

hiermee bezig. Je vraagt je natuurlijk af welke 

algoritmen je wel moet auditen en welke niet. 

Er is een behoorlijk breed consortium aan 

wetenschappelijke instellingen dat verbonden is 

aan VWData (Verantwoorde Waardecreatie in 

Data). Zij proberen die vraag te adresseren. Een 

andere vraag waarmee zij zich bezighouden, 

is: ‘aan welke criteria moet een algoritme 

voldoen als we het willen auditen?’ Uiteraard 

is dit alles voor een bedrijf als KPMG, waar 

ik zelf werk, enorm belangrijk. Je ziet dat 

de jaarrekeningcontrole zo vergaand wordt 

geautomatiseerd dat je er eigenlijk nauwelijks 

meer mensen voor nodig hebt. Tegelijkertijd 

wordt die vertrouwensvraag veel breder. Die 

komt niet meer op bij jaarrekeningen, maar 

wel bij algoritmes van zelfrijdende auto’s, bij 

subsidies van huurwoningen, bij de toewijzing 

van middelbare scholen en van kinderen aan 

middelbare scholen, bij allerlei diagnoses bij 

ziekenhuizen. Een heel breed palet van allemaal 

vertrouwensissues die je wilt oplossen door een 

derde partij goed daarin te laten meekijken. 

Dat is waarschijnlijk de toekomst van de grote 

auditbedrijven die je nu nog jaarrekeningen laat 

controleren.”



Kracht van Sportdata

111

Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Ik heb een vraag voor  
Sander van Stiphout. Hoe gaan jullie, 
bijvoorbeeld in het voetbal, om met 
cultuur? In Dortmund halen ze inter-
net juist helemaal uit het stadion, 
omdat dat de sfeer verhoogt en de 
fan experience verbetert.”

Sander van Stiphout: “Je ziet daarin verschil-

lende ontwikkelingen. PSV heeft ook zo’n 

issue gehad, waarbij de fans op een gege-

ven moment zeiden dat ze helemaal geen 

wifi wilden in het stadion, omdat dat afleidt. 

Ik denk dat Amsterdam daar iets anders in 

staat. Mensen hier zijn eerder geneigd om dat 

soort nieuwe technieken te adopteren. Het is 

cultureel bepaald. Niet eens in verschillende 

landen, maar heel specifiek op locaties. Wij zijn 

natuurlijk ook wel heel voorzichtig met wat we 

zelf kunnen implementeren, maar als we Ajax 

iets bieden om de fan experience te vergro-

ten, zijn ook zij erg voorzichtig en gaan ze het 

uitproberen om te kijken wat mensen ervan 

vinden. Het liefst doen we dat in kleine groep-

jes. Bij dat voorbeeld van het filmpje over die 

ledverlichting weet je vanaf de eerste dag dat 

die er hangt. Dan kun je een ongelooflijke show 

geven, vlak voor de wedstrijd. Wat vinden men-

sen daarvan? Dat was wel even onzeker. Ajax 

is er rustig mee begonnen. Het is langzaam 

opgebouwd tot volwaardige shows. In het jaar 

dat Ajax zo ver kwam in de Europa league, zag 

je dat het enorm positief werd opgepakt en ook 

heel sfeerverhogend werkte en dat steeds die 

grenzen werden opgezocht. Dus voorzichtig, 

agile, en stapje voor stapje.”

Sander Klous: “Je hebt natuurlijk niet alleen 

voetbalwedstrijden. Bij andere dingen merk je 

misschien wel een andere cultuur...”

Sander van Stiphout: “Zeker. Voetbal is mis-

schien wat conservatiever. Bij de evenementen 

ligt dat anders. Die nemen vaak een hele show 

mee en pakken uit. Dat is het gewoon. Punt. 

Dus daar speelt dat in die zin wat minder. Die 

show wordt gewoon ontworpen en afgedraaid. 

Als Beyoncé in Tokyo en in Amsterdam op-

treedt, zit er echt geen verschil in de show. Dat 

is gewoon hetzelfde verhaal. Die projecteren 

dat wereldwijd hetzelfde.”

Dezelfde vraagsteller: “Je hebt ook 
het menselijke aspect. Ik ben in 
Duitsland ook een paar keer naar 
stadions geweest, bij Gladbach en 
ook bij Dortmund. Daar is het nog zo 
dat je met elkaar naar het stadion 
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gaat en dat voor- en tegenstanders 
gewoon door elkaar lopen. Dat is de 
andere kant van de databeleving. 
Hoe staan jullie daarin? Ik kan me 
voorstellen dat je hier middenin 
een omgeving zit, waarin het steeds 
moeilijker te controleren valt, maar 
in mijn ogen is de echte beleving van 
een wedstrijd nog steeds dat je zo 
met elkaar om kunt gaan en niet dat 
je – zoals bij Feijenoord en Ajax – 
nog niet eens in elkaars stadion mag 
komen...”

Sander van Stiphout: “Je wilt als stadion geslo-

ten zijn voor de mensen die er niets te zoeken 

hebben. Maar aan de andere kant wil je zo 

open mogelijk zijn om het zo gemakkelijk moge-

lijk te maken om naar binnen en ook weer naar 

buiten te gaan en vrij te kunnen bewegen. Dan 

moet je steeds een beetje de grenzen opzoe-

ken. Ik vind het heel mooi zoals dat in Duitsland 

gaat, iedereen door elkaar heen met shirtjes 

en zo. Geweldig. Wij hebben nog te maken 

met clubkaarten uit het verleden. Dat is op een 

andere manier zo gegroeid. Daar hebben we 

helaas wel mee te maken. Wij zijn er natuurlijk 

wel fan van dat dat allemaal verdwijnt en dat je 

gewoon rond kunt lopen bij wedstrijden. Als je 

naar het Nederlands elftal kijkt, zie je daar toch 

wel wat meer beweging in. Die willen graag 

dat fans in het hele stadion kunnen rondlopen. 

Als het geen risicowedstrijden zijn, zie je dat 

ook. Dan zit de uitspelende partij niet in het 

uitvak; dan stellen ze een ander deel van de 

tribune open om gastvrijer te zijn. Daarop ligt 

wat minder spanning en er wordt echt wel in 

die richting bewogen. Ik denk dat iedereen er 

belang bij heeft dat dat veel meer genormali-

seerd raakt.”

Dezelfde vraagsteller: “Zijn jullie er 
bewust mee bezig om dat te  
creëren?”

Sander van Stiphout: “Ja, zeker. Natuurlijk zijn 

er heel veel veiligheidsmaatregelen. We hebben 

het niet alleen over hooliganisme, maar ook over 

terrorisme. We proberen natuurlijk die maatre-

gelen zo onzichtbaar mogelijk te maken. Jij hebt 

ook niet gezien hoe ze jou in Dortmund in de 

gaten hebben gehouden, maar dat hebben ze 

wel gedaan.”

Vraag: “ik heb een vraag voor  
Sander Klous. In hoeverre wordt het 
belangrijk om kennis van algoritmen 
in te voeren voor allerlei vakken op 
het hbo?” 

Sander Klous: “Ik denk dat de bewustwording 

van wat ik net heb verteld, dat die systemen er 

zijn en wat voor invloed ze op ons leven hebben, 

enorm belangrijk is. Beroepen waarin je echt 

verstand moet hebben van de inhoud van algo-

ritmen en hoe die precies werken, zullen altijd 

specialistisch blijven. Ik verwacht niet dat je 

dat overal in elk vakgebied terugziet. Maar een 

algemeen niveau van bewustwording, zodat we 

ons realiseren wat dit met de maatschappij doet 

en voor wat voor keuzes we als maatschappij 

staan. Ik verwacht dat dat wel breder wordt.”
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5. Teamsport in de topsport 1

Tom Stevens

Tom Stevens 
Tom Stevens 

promoveerde in 

2017 aan de Vrije 

Universiteit in 

Amsterdam op 

onderzoek naar 

de monitoring van 

trainingsbelasting 

met behulp van 

positiemeetsystemen en was tijdens en na zijn 

onderzoek actief als bewegingswetenschapper 

bij AFC Ajax. Sinds februari 2018 werkt 

hij parttime als docent/onderzoeker bij de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 

het expertiseteam Talentherkenning en 

Talentontwikkeling. Daarnaast ondersteunt 

hij als freelancer bedrijven, organisaties en 

clubs op het gebied van sportwetenschap, 

sporttechnologie en training, met name op 

het gebied van inspanningsfysiologie en 

monitoring van teamsporten. 

In De Staat van Oranje zei Gertjan Verbeek 

vorig jaar: ‘De ploeg van Twente legt in een 

wedstrijd ongeveer honderdtien kilometer 

af en in de Bundesliga is dat zelfs al 

hondertwintig kilometer.’ Dat geeft misschien 

een verschil tussen Nederland en Duitsland 

weer. Maar waar gaat het eigenlijk om in het 

voetbal?”

(Red.:) 

Er wordt een video getoond, waarin Peter Bosz het 

volgende zegt: “In het Nederlandse voetbal is een 

discussie gaande, waarover ik me best wel zorgen 

maak. Ik hoor dat we harder en meer moeten gaan 

trainen. Dat wordt meestal gezegd door mensen die 

er geen verstand van hebben. (…) Voor mij als 

trainer is er niks gemakkelijker dan twee keer op 

een dag te gaan trainen in plaats van één keer. (…) 

Voor je gevoel ben je hard aan het werk, maar daar 

geloof ik niet in. 

Ik geloof veel meer in kwaliteit. Wat doen we op 

een training? Dat je veel meer moet analyseren. 

Waar raken we nu in achterop?”

Tom Stevens vervolgt: “Trainen voetballers 

nog wel hard genoeg? Dan moeten we eerst 

‘hard’ definiëren. Méér trainen gaat vaak ten 

koste van de kwaliteit. Dus die definitie is 

wel belangrijk, omdat we dan in ieder geval 
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allemaal over hetzelfde praten. We kunnen dus 

harder gaan trainen en kijken waar het schip 

strandt. Worden we kampioen, of komen we in 

de ziekenboeg terecht? Of gaan we vanuit een 

meer fysiologisch en theoretisch kader kijken 

wat er aan de hand is en we proberen dat te 

onderbouwen?

Misschien kennen jullie het verhaal van Milo 

van Croton, een Griekse worstelaar uit de 

zesde eeuw die elke dag met een jong stierkalf 

ging lopen. Langzaamaan werd het kalf 

groter en hij sterker, zodat hij uiteindelijk een 

stier kon optillen. Dat is een oud voorbeeld 

van progressieve overload, het stapsgewijs 

opbouwen van belasting. 

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

Als we dat vanuit een model bekijken, zie je 

vanuit het oranje blokje een trainingsprikkel. 

Wat er gebeurt bij trainen, is dat je eerst 

tijdelijk in prestatie achteruitgaat. Je wordt 

moe. Daarvan herstel je. En als het goed is, 

word je daarna sterker en beter. Als je dat 

maar vaak genoeg toepast, met een goede rust, 

neemt de prestatie toe. Aan de andere kant kan 

het ook voorkomen dat de prestatie afneemt, 

als de trainingsprikkel te zwaar of de rust te 

kort is.

Hoe kwantificeren we die prikkel of de 

belasting? Dat kunnen we op verschillende 

manieren doen. We hebben externe en interne 

maten van belasting. Externe maten geven aan 

wat je doet of wat er gebeurt. Een voorbeeld 

daarvan is afgelegde afstand, bijvoorbeeld vijf 

kilometer of het aantal push-ups dat je doet. 

Interne belasting is de reactie van je lichaam 

op die externe belasting. Wat gebeurt er in 

je lichaam? Het meest bekende voorbeeld is 

wel de hartslag. Maar ook zuurstofverbruik 

of ervaren mate van belasting (een meer 

subjectieve maat) worden daarvoor gebruikt.

Waar gaat het om in het voetbal, als we kijken 

naar externe belasting? Als we in de wedstrijd 

alleen naar afstand kijken, zal een speler 

niet zo hoog scoren. Bij duursporten gaat het 

vaak om een bekende afstand op een redelijk 

gelijke snelheid. Maar bij voetbal en andere 

teamsporten is het veel meer onvoorspelbaar. 

Je hebt te maken met meer spelers, wat het 

ook moeilijker maakt om te monitoren. Bij 

duursporten kijk je tegenwoordig ook wel naar 

de extern belasting, maar meer naar de interne. 

Bij voetbal en andere teamsporten moet je 

echt weten wat daar aan de hand is, wat daar 

gebeurt. Voetbal en andere teamsporten zijn 

echt intervalsporten, waarbij je heel explosieve 

reacties afwisselt met rust. 

Hoe meet je die externe belasting in het 

voetbal? Dat is de meesten van jullie wellicht 

bekend: dat doe je met positiemeetsystemen. 

Zoals je met gps een auto kunt volgen, kun 

je ook een speler volgen. Je hebt een hesje 

of een shirtje, waar je een zender in stopt en 

dan kan er gemeten worden. Dat kan ook met 

video-analyse. Een lokaal positiemeetsysteem 

is iets nauwkeuriger, want daarbij wordt 

gebruikgemaakt van een aantal basisstations 
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om het veld in plaats van satellieten.

De intensiteit van trainingen en wedstrijden 

gaat omhoog. Uit onderzoek van Bradley naar 

de intensiteit in de Premier League tussen 

seizoen 2006/2007 en seizoen 2012/2013 

bleek dat alle explosieve acties in intensiteit 

toenamen, maar dat de afstand ongeveer gelijk 

bleef. Dus het is niet zozeer de totale afstand, 

maar meer de intensiteit van die acties. 

Het doel van mijn onderzoek, dat ik heb 

uitgevoerd bij de Vrije Universiteit en bij Ajax, 

was bepalen of die lokale positiemeetsystemen 

ook het versnellen en afremmen – wat in 

voetbal en andere teamsporten heel belangrijk 

lijkt te zijn – nauwkeurig kunnen meten en of 

ze ook aanvullende inzichten kunnen geven in 

onder andere het trainingsproces. 

In een gecontroleerde omgeving hebben we 

gekeken hoe nauwkeurig het meetsysteem 

was. We zagen dat de afstand, de gemiddelde 

snelheid en de pieksnelheid uitermate 

nauwkeurig waren. Toen we gingen kijken 

naar de gemiddelde versnelling en vertraging, 

bleek dat in onze ogen voldoende nauwkeurig 

te zijn om daar iets zinnigs over te kunnen 

zeggen. Met piekversnelling en piekvertraging 

– vooral bij starten uit stilstand – heeft dit soort 

systemen echter nog altijd veel moeite. Dus 

weet goed wat je wel en niet kunt meten als je 

iets daarover wilt zeggen. Dit soort gegevens 

is eigenlijk altijd beschikbaar in de specifieke 

meetsystemen. Dan is wel de vraag wat zinnig 

is en wat je wel of niet kunt gebruiken.

Toen we dit wisten, zijn we gaan kijken 

naar de energiekosten van het versnellen en 

het vertragen. Op relatief lage snelheden, 

waarbij het zuurstofverbruik nog relatief 

laag is, hebben we gekeken naar de extra 

energiekosten van wenden en keren.

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

In de grafiek zie je op de Y-as, de verticale, 

het energieverbruik. En op de X-as, de 

horizontale, de gemiddelde snelheid. Je ziet dat 

de constante snelheid eigenlijk overal gelijk 

is, dus voor het energieverbruik per meter 

maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je 

met zeveneneenhalve kilometer of met tien 

kilometer per uur rent. Het energieverbruik is 

Mijn verhaal gaat over nieuwe meettech-
nologieën om fysieke belasting te meten 
in het voetbal. Allereerst de vraag: trainen 
voetballers nog wel hard genoeg in  
Nederland? Dat is volgens mij een vrij  
actuele... 
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daarin gelijk. Bij een shuttle-run is op relatief 

lage snelheden het wenden en keren nog niet 

zo heel intensief, maar het is toch al dertig 

tot vijftig procent meer energieverbruik. Dus 

je kunt je voorstellen dat het energieverbruik 

alleen maar toeneemt als je echt op hoge 

intensiteit gaat wenden en keren.

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

Als we kijken naar de trainingsbelasting 

van professioneel voetbal en we nemen 

de wedstrijd als uitgangspunt, zien we het 

volgende. In een wedstrijd wordt ongeveer elf 

kilometer afgelegd. De sprintafstand, boven 

ongeveer de twintig kilometer per uur, is circa 

zevenhonderd meter. Het aantal explosieve 

acceleraties is circa zestig. Als we kijken naar 

de afstand tijdens de training, vier dagen 

voor de wedstrijd, zie je dat die ongeveer 

tweederde van de wedstrijdbelasting is. We 

zien dat die belasting vaak afneemt naarmate 

de wedstrijd dichterbij komt. Dat lijkt logisch, 

want op het moment dat je dichterbij komt, 

wil je fit zijn voor die wedstrijd. Dus in het 

begin van de week heb je de intensiteit van de 

training liggen. Tijdens de meest intensieve 

training (vier dagen voor de wedstrijd) is 

de sprintafstand ongeveer een derde van de 

totale afstand. Er worden blijkbaar andere 

oefeningen gedaan (vaak vormen in kleine 

ruimte ) dan wanneer je op een groot veld een 

wedstrijd speelt. Dit (afstand en sprintafstand) 

waren tot voor kort de maten die het meest 

nauwkeurig waren en waarover we iets konden 

zeggen. Als we ook de versnellingen erbij 

pakken, zien we dat die eigenlijk hetzelfde 

of nog iets hoger zitten dan wat we in de 

wedstrijd doen. Het is dus belangrijk om 

ook die versnellingen mee te nemen als je de 

intensiteit van trainen gaan bekijken. Dus als 

we voor de externe belasting alleen zouden 

kijken naar de afstand, kun je al zeggen dat dit 

in de buurt van de wedstrijd komt, , want er 

wordt ruim 7 kilometer gerend. Maar dat zegt 

dus niets over de intensiteit, de sprintafstand 

of het aantal explosieve versnellingen. 

Als we één dag na de wedstrijd kijken naar 

de trainingsbelasting, zien we dat vaak 

alleen de wissels trainen. De voetballers die 

hebben gespeeld, zijn dan vrij of hebben 

hersteltraining. De wisselspelers doen dan 

vaak minder dan wat er normaal op een 

training zou worden gedaan. Waardoor 

komt dat? Eén dag na de wedstrijd ben je 

bijvoorbeeld met drie of zes spelers op het veld. 

Je doet oefeningen twee tegen twee, drie tegen 

drie. Dat is vaak de beperking die je in een 

team hebt. Hoe kun je dat oplossen? Je kunt 

kijken of je ook spelers van het tweede team of 

talenten uit de jeugd kunt laten meedoen om in 

ieder geval de belasting te verhogen. Dan kun 

je bijvoorbeeld met zeven tegen zeven spelen. 

Als dat niet lukt, zou je bepaalde extra loopjes 

kunnen doen. Je analyseert dat en vervolgens 

ga je het proces daarmee beïnvloeden. 

Vervolgens kijken we naar de weekbelasting. 

Als eerste een week met één wedstrijd 

erin. Dat is de wedstrijd die de basisspelers 
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spelen. Als we alle trainingen erbij optellen 

(de externe belasting), zie je dat de afstand 

ongeveer drieëndertig kilometer is. Dat is qua 

afstand gelijk aan drie wedstrijden. Maar bij de 

sprintafstand is de wedstrijd ongeveer vijftig 

procent van wat er in die hele week gebeurt. 

Als een basisspeler die wedstrijd mist, kun 

je je voorstellen dat hij minder afstand heeft. 

Dat moet eigenlijk ergens gecompenseerd 

worden. We zullen later zien waarom. In de 

Champions League, in de Europa League 

en in bekerwedstrijden speel je soms twee 

wedstrijden per week. Vaak is er dan niet echt 

tijd om de wedstrijdspelers te laten trainen. 

Als je op zondag een wedstrijd hebt gehad en 

op woensdag weer een belangrijke wedstrijd 

hebt, zou de wisselspeler misschien moeten 

kunnen spelen. Ga je hem dan maandag nog 

veel laten doen op de training? Dan zit je twee 

dagen voor de wedstrijd. Die afwegingen ga je 

dan maken.

Vanuit de theorie is het laatste jaar een concept 

gekomen dat de acute belasting afzet tegen 

de chronische belasting. Acute belasting 

gaat over de belasting tijdens één week en 

chronische belasting over de belasting tijdens 

de laatste vier weken. Als je de laatste acute 

weekbelasting deelt door de chronische 

belasting, levert dat een getal op dat 

aangeeft hoeveel je de afgelopen week méér 

hebt gedaan dan je in de afgelopen weken 

gewend was om te doen. Het is eigenlijk de 

belasting van dat moment, gedeeld door de 

belastbaarheid waarvoor je hebt getraind. Als 

dat getal bijvoorbeeld één komma zesentwintig 

is, is dat zesentwintig procent méér. Je kunt 

het bedenken vanuit een concept. Je hebt een 

optimum, de sweet spot. Dat is de range van 

nul komma acht tot één komma drie. Als je 

binnen die range blijft, train je op een veilige 

manier en kun je de trainingsintensiteit 

vergroten. Als je er ver boven zit, dan kom je in 

de risicozone. Maar ook als je eronder zit, kom 

je in een risicozone, omdat je dan te weinig 

traint. Dat kan ook gevaarlijk zijn, want dan 

ben je niet op de wedstrijd voorbereid. 

Hoe kun je dat in de praktijk brengen? Je 

hebt de trainingsplanning. De trainer heeft 

bepaalde oefeningen die hij vanuit een 

technisch-tactisch oogpunt wil doen. De 

oefeningen die je toch altijd al doet, kun je 

gaan meten. Je kunt bijvoorbeeld de totale 

afstand en de afstand op hoge snelheid meten 

en je weet per minuut wat een bepaalde 

oefening voor belasting oplevert. Je hebt 

een fysiek trainingsdoel. We gaan uit van de 

training zoals de trainer die wil doen, maar 

je wilt wel zien dat de spelers in elk geval 

een minimale belasting halen. Dus je gaat 

bijvoorbeeld eerst invullen: tien minuten 

afwerken, twintig minuten partijspel. Wat 

gebeurt er als we de training van de trainer 

doen en wat kun je daarna eventueel nog 

aanvullen? In samenspraak kun je voorbeeld 

ook bewust kiezen voor een partijspel met een 

fysieke prikkel. Die data, die getalletjes, kun je 

op deze manier gebruiken.

Fysieke arbeid is natuurlijk maar een 
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onderdeel van het voetbal. Het is een bepaalde 

voorwaarde om in de top te kunnen spelen, 

maar het is altijd belangrijk om de context te 

interpreteren. 

Je ziet ook artikelen die gaan over wat je doet 

op het moment dat je de bal hebt. Je kunt gaan 

kijken naar rennen in balbezit, of naar rennen 

als je aan het verdedigen bent zonder balbezit. 

Dat zijn wat meer diepgaande analyses. Zoals 

ik al zei, dat fysieke gedeelte is een stukje van 

de puzzel. Ik vind het een interessant stukje, 

mede omdat ik er ook wat meer onderzoek 

naar heb gedaan. 

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

Even over tactische data en visualisaties. Op 

het moment dat je de informatie hebt over 

een speler en weet waar hij zich op het veld 

bevindt, heb je eigenlijk ook de reconstructie 

van die data visueel. Je kunt gaan kijken of 

iemand de bal heeft of niet. Dus de bal wordt 

ook gevolgd, vaak handmatig. Degene die de 

bal heeft wordt in de visualisatie geel gekleurd. 

Spelers die vrij staan - dat is berekend - en 

aangespeeld kunnen worden, de pass-opties, 

worden groen. Dit gaat nog met videoanalyse, 

dus dit moet allemaal nog handmatig worden 

gecodeerd, wat heel veel tijd kost. Op het 

moment dat je die bal en de spelers hebt, wil 

je ook dat automatisch wordt gedetecteerd 

wanneer iemand balbezit heeft. Dat is soms 

wat moeilijker dan het lijkt. Als iemand de bal 

bij zich heeft of erbij in de buurt komt, heeft 

hij de bal. Maar hij kan hem ook laten lopen. 

Of spelers kunnen met z’n tweeën bij de bal 

zijn. Zo zijn er nog wat stappen die gemaakt 

kunnen worden. Op het moment dat we dat 

hebben, automatisch, kunnen we ook heel snel 

bepaalde diepgaandere analyses loslaten op 

die tactische data.

(Er wordt een afbeelding getoond. -Red.)

Hier zie je een nog wat duidelijker voorbeeld 

van balbezit. Het blauwe vlak is de ongedekte 

ruimte. De spelers van het blauwe team 

spelen van rechts naar links. Als iemand in 

het blauwe vlak is, staat hij niet gedekt. Er is 

geen verdediger die er op korte termijn bij kan 

komen. Hij is dus een gevaarlijke speler. De 

speler die bovenaan in het groen omcirkeld 

staat, zou ook een speler kunnen zijn die vrij 

staat. Je hebt met data bepaald dat het een 

pass-optie is. Dus het is misschien interessant 

om hem aan te spelen. Een combinatie van 

variabelen kan ervoor zorgen dat je tot 

dit soort inzichten komt. Misschien ook 

interessant voor trainers. 

Nog een voorbeeld: de restverdediging 

waarover iedereen het heeft. Bij groen staat 

hij goed. Dan heb je een overtal. Als het geel 

is, sta je één tegen één of één tegen twee. Als 

het oranje is, sta je in ondertal. Zo kun je dit 

afspelen of automatisch gaan berekenen. Je 

kunt ook terugkijken. Dit is een doelpunt. 

Je ziet meteen dat dit in het begin niet goed 

stond. In deze situatie volgt er ook een 

doelpunt uit. Dit is die restverdediging. Hier 

zie je dat het vier tegen drie staat. Ondertal. 

Daarom is het vlak oranje. 
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Ik wil nog even kort in een filmpje laten zien 

wat mogelijk is. 

(Er wordt een video getoond. -Red.)

De data en animaties zijn interessant. Maar 

toen ik die aan een trainer liet zien en de 

video ernaast had, zat hij alleen maar naar 

die video te kijken. Dat snapt hij, dat kent hij 

en dat wil hij gebruiken. Wat is mooier dan 

dit soort dingen (animatie en video) op deze 

manier te kunnen aanbieden? Afstand tussen 

spelers… Directe tegenstander… Formatie van 

het middenveld… De linie… Staan ze daar 

goed? En je kunt in deze situatie ook aangeven 

wat misschien de oplossing had moeten zijn, 

als er iets misgegaan is. Op het moment dat 

deze data zich doorontwikkelen, wordt dit niet 

alleen maar op televisie getoond. Dit gaat niet 

helemaal goed. In Primera Division lieten ze 

dit soort data zien, maar die zijn niet met LPM, 

maar met video-systemen gemonitord.
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5. Teamsport in de topsport 2

Rens Meerhoff

Rens Meerhoff 
“Binnen de sport 

en zeker ook in de 

voetbalwereld, wordt 

data steeds meer 

toonaangevend. Met 

de ontwikkeling van 

slimme technieken is 

het mogelijk om de 

posities van de spelers 

te bepalen gedurende een hele wedstrijd. 

Deze data wordt al veel gebruikt om de 

trainingsbelasting van de spelers bij te houden, 

maar de gegevens hebben ook veel potentie om 

de voetbaltactiek (objectief) te analyseren.

Wat is voetbaltactiek eigenlijk? Waarom is het 

zo moeilijk om tactiek te kwantificeren, terwijl 

bijna iedereen hier toch een mening over heeft? 

Bestaat zoiets als ‘de beste tactiek’? Kunnen we 

in de toekomst de coach vervangen door een 

algoritme?

Postdoctoraal onderzoeker Rens Meerhoff 

behandelt deze en andere vragen over data, 

tactiek en voetbal in een levendige lezing. Rens 

is gepromoveerd als bewegingswetenschapper 

en werkt nu bij het Leiden Institute of Advanced 

Computer Science (LIACS) binnen het Sport 

Data Center (SDC).” 

Ik heb dus wel een beetje kijk op hoe het 

werkt. Maar ik ben hier vandaag voornamelijk 

vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond. 

Met de combinatie denk wel de link te kunnen 

leggen tussen sport, coaching en wetenschap. 

Ik heb in Groningen bewegingswetenschappen 

gestudeerd en promotie gedaan in Nieuw-

Zeeland. Dat ging over skill acquisitie: hoe je 

leert en hoe je je motoriek ontwikkelt. Daarna 

heb ik een postdoc gedaan in Frankrijk naar 

hoe menigtes mensen bewegen. Geloof het of 

niet, maar een menigte mensen lijkt eigenlijk 

heel erg op een groep voetballers. Dat is 

ook een soort van menigte, maar wel met 

wat andere regels. Vanuit die positie ben ik 

terechtgekomen in Leiden bij het Sport Data 

Center, waar ik nu werk met zoveel voetbaldata 

als ik maar in mijn handen kan krijgen.

Tactisch gedrag dus. Ik ga proberen om iets van 

een fingerprint uit te leggen. Het hoofddoel 

van een project waarop ik zit, is uiteindelijk 

het ontwikkelen van een coach cockpit. Dat 

is heel erg gericht op het terugkoppelen naar 

de praktijk. Je moet dus niet alleen maar in de 

getallen blijven hangen, maar het ook vertalen 

naar wat we ermee kunnen. Ik zit heel erg op 

de balans tussen sport science en computer 

science. Aangezien we in een debatstelling 
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zitten, hebben ik tussendoor wat stellingen 

voor jullie. Als je gelijk wilt reageren, gaan we 

er gelijk op in. 

Tactisch gedrag in het voetbal. Wat en hoe? 

Vanuit de sportwetenschap en ook vanuit het 

bedrijfsleven wordt die vraag gesteld. Het 

objectieve antwoord zit in positiedata. We 

zagen het net al voorbijkomen: spatio-temporal 

data. Er zit ruimte en tijd in, want de ruimte 

die je zag, waar de spelers staan, verandert 

over de tijd. Dat zijn dus twee belangrijke 

componenten. Ook al genoemd zijn de op 

video gebaseerde data. Dan heb je op goede, 

tactische plaatsen camera’s staan. Aan de hand 

van de beelden van die verschillende camera’s 

kun je herleiden waar de spelers stonden op 

het veld. 

Bij LPM heb je een sensor op je lichaam. Dan 

kun je nog preciezer achterhalen waar iedereen 

staat. Dat levert dan stipjes op het veld op. 

Eigenlijk zijn die stipjes X- en Y-coördinaten 

over de tijd heen. Een heleboel lijntjes. Met die 

stipjes kun je van alles uit de getallen halen 

wat, denk ik, iets zegt over het tactisch gedrag 

van de spelers. 

De technologische ontwikkeling gaat snel. Het 

wordt steeds beter. LPM wordt volgens mij 

steeds meer geïnstalleerd. In de Bundesliga 

wordt het tegenwoordig bij elke wedstrijd 

allemaal bijgehouden en komen er steeds mee 

data binnen. Dat is natuurlijk ook opgemerkt 

in de sportwetenschap, want daarmee kun je 

heel veel interessante vragen beantwoorden. 

Ik heb het paper van Jordi Duch eruit gehaald 

omdat dat één van de eerste papers is die 

tegelijkertijd met een sport science contributie 

echt een sterke computer science contributie 

gaf. Daarna kwam er een waterval van een 

andere papers, waarin features – variabelen 

–worden beschreven aan de hand van 

positiedata. Er is een mooi overzicht van 

de groep van Daniel Memmert, waarin een 

beetje vluchtig wordt beschreven wat er nu 

beschikbaar is aan tactische gedragsanalyses 

in de sportwetenschap. Dat kan ik je aanraden 

als je een inkijkje wilt. Wat gebeurt er 

allemaal? Wat is er allemaal? 

Ik meen dat het in 2012 was dat de FIFA de 

regels heeft veranderd. Je mag nu ook tijdens 

de wedstrijden tracking devices dragen. 

Die technologische ontwikkeling en die 

regelverandering zorgt ervoor dat er heel veel 

data naar de datawetenschappers toekomt. Het 

is niet zo dat de sportwetenschap daar niets 

mee doet, niets mee kan, maar er is wel een 

soort van niche voor de datawetenschappers 

die daar in de loop der jaren een heleboel tools 

voor hebben ontwikkeld die heel erg nuttig 

kunnen zijn voor die sportwetenschap. 

Ook een paper uit de groep van Daniel 

Memmert is Big Data And Tactical Analysis In 

Elite Soccer. Dat gaat de komende jaren alleen 

maar groeien. Vanuit de computerwetenschap 

zie je dus ook een body of literature, veel 

studies die gaan over wat je kunt met 

positiedata. Je kunt kijken naar de afstand 

op de lijnen, oppervlaktes berekenen en 

kijken hoe dat over de tijd heen verandert… 

Afstand naar het doel… Je kunt de relative 
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phase bekijken. Je kunt zo verschrikkelijk 

veel. Helemaal als je dat ook nog eens visueel 

gaat analyseren. Dan wordt het heel snel 

heel ingewikkeld. Om voetbal te beschrijven 

zijn er vanuit de computerwetenschap 

allerlei ballonnetjes opgelaten van features, 

van manieren van analyse (ook met deze 

positiedata). De lijst is erg lang. We zijn 

daarover nu een paper aan het schrijven, 

omdat we het enigszins compleet bij elkaar 

willen zetten. We proberen zo’n beetje vijftig 

computer science papers en vijftig sport science 

papers in één verhaal te vatten. Over een half 

jaar is dat klaar en zal ik het doorsturen. 

We hebben dus twee werelden: die 

van de sportwetenschap en die van de 

computerwetenschap. De sportwetenschap 

levert de domeinkennis en stuurt de vragen. 

De computerwetenschap heeft bepaalde 

tools beschikbaar. Denk aan neural networks 

en machine learning. Dat zijn de populaire 

begrippen. Die kun je erin gooien en dan 

wordt iedereen gelukkig. Maar er zijn binnen 

de data science wel degelijk ook tools die erg 

geschikt zijn om met zulke grote hoeveelheden 

data iets te kunnen doen. Die twee werelden 

kunnen dus van elkaar profiteren. 

We hebben net al van alles gezien en gehoord, 

dus we weten een beetje wat ons te wachten 

staat. Ik heb ook iets voor jullie uit de kelder 

gepakt: een Voronoi. 

Heeft iemand het weleens eerder gezien? 

Voronoi space control. Je kijkt naar de 

afstanden tussen alle spelers en zoekt de grens 

op. Daarmee kun je een inschatting maken van 

wat de ruimte is om een speler heen. 

Dit is een vrij basic model van een Voronoi 

diagram. Je kunt het nog uitbreiden met de 

maximale snelheden. Als je weet hoe hard 

iemand kan, weet je dat het niet alleen afstand 

gerelateerd is, maar ook snelheid gerelateerd. 

Hier komt mijn eerste stelling: ik durf te 

zeggen dat je uit dit type data de tactiek van 

voetbal objectief kunt analyseren. Ik hoop dat 

dit een entry level stelling is en dat iedereen 

hierin meegaat. Ik heb namelijk wel eens lang 

hierover moeten discussiëren met mensen die 

denken dat dat niet kan, omdat voetbal heel 

ingewikkeld is, omdat voetbal veel meer dan 

alleen die ruimtes heeft. En dat is ook waar. 

Er zit veel meer in dan alleen die ruimtes. Het 

heeft ook te maken met hoe je staat en hoe je 

kijkt. Maar mijn stelling is dat je uit deze data 

heel precies voetbaltactiek kunt beschrijven.
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Ik heb geprobeerd te visualiseren waar 

de overlap zit tussen computer- en 

sportwetenschap zit. Wat mij betreft aan 

deze kant. Of je dat nou computer science of 

sport science noemt: de data moeten goed 

binnenkomen en goed worden verzameld. 

Dat verzamelen ligt misschien iets meer bij de 

sportwetenschap. Welke attributen moet je 

kennen. Zo’n attribuut is bijvoorbeeld distance 

to the player. Attributen vormen technisch 

gezien de X- en de Y-positie. 

Dan het middengedeelte. Dat komt ook voor 

in de sportwetenschap. Je moet dingen 

berekenen en je hebt ook een data-analyse. 

Maar in de computerwetenschap is dat 

de main component. Zeker aan het eind, 

wanneer het model geïnterpreteerd moet 

worden, ligt er een heel belangrijke rol voor 

de sportwetenschappers. Oftewel: in het 

midden zit een algoritme verstopt. Daar zijn 

de computerwetenschappers bekend om. 

Links en rechts zijn de sport scientists en de 

coaches onmisbaar om van begin tot eind iets 

bruikbaars te krijgen. 
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De laatste maanden ben ik druk bezig geweest 

met het ontwikkelen van een pipeline. Dat 

is eigenlijk gewoon een aantal stappen. 

Die heb ik geprobeerd weer te geven in 

een verzameling iconen. Links zie je de 

voorbereiding, dit is een dataset, hier wordt het 

schoongemaakt en hier bereken je de spatial 

aggregates. Er worden events uitgehaald: goals, 

turn-overs en passes in the final third. Er 

wordt ook iets met de tijd gedaan. We hebben 

spatial en temporal data. Uiteindelijk gaat het 

naar een soort van match statistic toe, of een 

competitie statistic, of een overview van wat 

dan dat tactische gedrag was om hopelijk hier 

te komen. Dit is de coach cockpit. Daar kom 

ik aan het eind nog even op terug. De twee 

belangrijkste stappen die ook het meest tot 

de verbeelding zullen spreken, zijn de spatial 

aggregation en de temporal aggregation.

Ik ga het hebben over tactiek in voetbal. 
Dat sluit natuurlijk precies aan op waar 
we net mee zijn geëindigd. Even heel kort 
over mezelf. Ik sport zelf ook, wel een  
andere sport: ik heb gebasketbald.  
Ik coach ook veel. Vooral de jeugd, maar 
ik heb ook wel seniorenteams gedaan en 
op redelijk niveau. 

Eerst over de spatial aggregation. Het klinkt 

erg ingewikkeld, maar het valt allemaal reuze 

mee. Er zijn een heleboel spelers op het veld. 

Van al die spelers heb je X- en Y-coördinaten. 

Die coördinaten heb je over de tijd, elke keer 

weer opnieuw een set van die coördinaten. 

Op die coördinaten doe je een handeling en 

daaruit krijg je dan iets dat je een spatially 

aggregated feature noemt. Voor degenen die 

tussen de regels door kunnen lezen: afstand 

tot een speler kan een spatial aggregate zijn. 

Voor degenen voor wie het begrip nieuw is: 

het is niet heel erg bijzonder. Je haalt uit die 

positiedata op elk tijdstip iets spatiels. Daar 

komt dan een plotje uit. Je kunt kijken naar de 

afstanden, de relatieve afstanden, het Voronoi 

diagram. Je kunt ook kijken naar de team level 

variabele (de centroid van het team of de line 

centroid, zodat je kijkt naar de aanvallers en 

daarvan dan het midden). Die hele bak aan 
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literatuur van sport science – en ook een beetje 

van computer science – heeft al een heleboel 

spatial aggregates geleverd die nuttig kunnen 

zijn voor tactisch gedrag. 

Een andere belangrijke stap in die pipeline 

is het events gedeelte. In de wedstrijd zijn 

er momenten, waarop iets interessant 

gebeurt. Voetbal is een sport van balans 

en van disbalans. Het is lang in balans en 

op een gegeven moment is er geen balans. 

Dan gebeurt er iets interessants. Dat zijn de 

momenten waarin je geïnteresseerd bent. Die 

kun je soms uit de data halen. Bij een pass in 

de final third kun je gewoon kijken wanneer de 

bal vlakbij het doel van de tegenstander was. 

Soms worden data ook geleverd met de events 

er al in. Bijvoorbeeld de goals, of de corners, of 

de rode kaarten, of de wissels. Dat soort data 

wordt vaak meegeleverd. Het is belangrijk 

dat je dan weet wat er gebeurt in de spatial 

aggregate en die gaat linken met wanneer het 

event plaatsvindt. In een paper van Wouter 

Frencken uit Groningen hebben ze de distance 

tot het centroid berekend. Op een gegeven 

moment zie je dan een soort van switch, dat de 

één de ander overneemt. Er gebeurt iets. Een 

disbalans, een asymmetrie. En vlak erna zie je 

een goal. Dat is waarop je hoopt, wanneer je 

naar je spatial aggregates kijkt. 

Een stap die tot nu toe in de sportwetenschap 

nogal onbelicht is, is de temporal aggregation. 

Je hebt de events en je hebt de tijd voordat 

er iets gebeurt. Vaak wordt het gemiddelde 

genomen van de laatste tien seconden. Waar 

dan die periode van tien seconden vandaan 

komt, is niet altijd duidelijk. Soms wordt er 

zelfs gezegd: ‘We kijken naar één frame’. Dat 

is nog wel iets waar we veel winst op kunnen 

behalen, als het gaat om tactisch gedrag. 

Dat is één van mijn inhoudelijke 

hoofdcomponenten van het werk dat ik aan het 

doen ben. We hebben een event. Er gebeurt 

iets. Er wordt geschoten op het doel. We 

gaan kijken of we naar een window van vijf 

seconden moeten kijken, of van tweeënhalve 

seconde, of van twee seconden voordat het 

gebeurde. We werken nu aan een algoritme om 

slim te zoeken naar het window dat de meest 

interessante informatie geeft met betrekking 

tot dat event. Daar zal ik nog niet al te veel op 

ingaan, want ik ben er zelf nog niet helemaal 

uit. Het is in ieder geval het doel. Dan weet je 

welke kant het op gaat.

We doen een project in het kader van Brazilië 

tegen Nederland. The secret of playing 

football. We willen de speelstijl identificeren. 

Met de eerste twee stappen zijn we nu volop 

bezig. We willen namelijk beschrijven en 

kunnen voorspellen wat er gebeurt in een 

wedstrijd. Eén van de vragen die daarbij 

naar boven komt, is hoe we zo’n fingerprint 

kunnen maken. Van Brazilië, van Nederland, 

van Ajax, van Feyenoord, van spelers onder 

de twintig, van de senioren, van mannen, van 

vrouwen. Dat maakt niet uit. Hoe kunnen we 

het beschrijven? Wat is dat tactische gedrag? 

Ik denk dat ik dat antwoord binnen nu en 

een jaar naar voren kan brengen. Mijn visie 

daarop, mijn idee, is het volgende. Als je die 
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spatiële aggregatie slim doet en voor mijn 

part alles erin gooit wat in de sport science 

is gepubliceerd en slim combineert met die 

temporele aggregatie, heb je heel veel data. 

Want dat komt er nu dus aan, nu kan dat, nu 

hebben we die luxe. Dan kun je opeens zeggen: 

‘Typisch gezien komt naar voren dat bij dat 

team vooral de line centroids gebroken waren, 

voordat er een score was’. 

Wat moet je ermee als je zo’n vingerafdruk 

hebt? Hopelijk kom je dan in die simulatie- en 

interventiefase terecht. Simulatie is dat je kunt 

simuleren wat er gebeurt en interventie is dat 

je er helemaal van overtuigd bent. Op een 

gegeven moment ben je zeker genoeg van je 

model dat je bijvoorbeeld kunt zeggen: ‘Die 

pass had gegeven moeten worden’. Maar zo ver 

zijn we nog niet.

Dat brengt me bij de tweede stelling: als je zo’n 

model hebt, kun je het verschil maken tussen 

winnen en verliezen. 

Wat is daarop het antwoord? Heel veel data. 

Meer data is niet altijd het antwoord, maar 

als je die data slim gebruikt, wél. We krijgen 

steeds meer data binnen van alle clubs. 

Die gaan we gebruiken in die pipeline om 

vervolgens met de fingerprint die ik eruit kan 

halen een coach cockpit op te zetten. Als je dan 

weet hoe het gedrag van het ene team én van 

het andere team eruitziet, kun je bijvoorbeeld 

het volgende bedenken. Als je team normaal 

gesproken met een klein oppervlak speelt 

en het team waartegen je gaat spelen heel 

gemakkelijk scoort tegen teams met een klein 

oppervlak, weet je als coach dat je deze week 

vooral moet gaan trainen op het vergroten van 

het oppervlak. Dat proces is verbeeld in het 

laatste icoon, een control board, of een control 

panel. Coaches krijgen aan de hand van de 

data (van zowel hun eigen wedstrijden als dat 

van andere teams) de macht om hun prestaties 

te verbeteren. Dat vind ik ook leuk om over na 

te denken. Uiteindelijk moeten die clubs, vind 

ik, dat soort data gewoon beschikbaar stellen 

aan andere clubs. Anders, als sommige clubs 

het voor zichzelf houden, krijg je competitief 

gezien een oneerlijk voordeel. 

Om het af te ronden: onthoud dat je 

met spatio-temporal data tactiek kunt 

beschrijven en dat je tussen die sport- en de 

computerwetenschap ontzettend veel kunt 

winnen. Het is een ontzettend leuke splitsing 

om op te werken. Onthoud ook dat we als 

sport experts de tijd moeten nemen om daar 

goed over na te denken, want het is niet 

allemaal zonder consequenties. Kent iemand 

de serie Black Mirror? Ik ben er helemaal fan 

van. Black Mirror gaat over een zwarte spiegel 

die de maatschappij wordt voorgehouden om 

na te denken over wat een technologische 

verandering eventueel kan bewerkstellingen. 

Ik wil eindigen met een stelling die ik niet 

helemaal zelf heb bedacht. Ik kwam hem tegen 

op een website. 

Data is doping. We moeten, als voetbalbond 

of als sport experts, gaan controleren wat er 

gebeurt met die data. Nu geldt dat misschien 

nog niet, maar over tien, vijftien, twintig jaar 

geldt dat degene die de data heeft en weet hoe 
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hij ermee moet omgaan, alle competities gaat 

winnen. Het is net als het swimsuit dat in 2010 

verboden werd, omdat het te goed was. Data 

moeten we gaan controleren. 
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5. Teamsport in de topsport 3

Nicolaas Westerhof

Nicolaas Westerhof
Nicolaas Westerhof 

is de CTO en co-

founder van Beyond 

Sports. Voor de 

oprichting van 

Beyond Sports was 

hij vanuit Bewegings-

wetenschappen actief 

als video-analist bij 

AFC Ajax. Sinds 2014 bouwt hij met Beyond 

Sports aan Virtual Reality toepassingen voor 

professionele sportclubs en broadcasters.

Het idee is om elke wedstrijd te kunnen zien 

vanuit elk perspectief en meer te zien dan je 

met normale camera’s ooit zou kunnen doen. 

(Er worden afbeeldingen getoond - Red.)

Dit is op het trainingscomplex van AZ. Daar 

staat een trainingskooi. AZ gebruikt die om 

spelers te trainen. Dit is Louis van Gaal die 

de bril op heeft. Hij is ook degene met wie 

we vier jaar geleden zijn begonnen, toen hij 

bondscoach was en naar het WK ging. Toen 

hebben we dit met hem en met Max Rekkers 

bedacht en zijn we het gaan ontwikkelen

Hoe werkt het? We hebben de data, zoals 

je net bij de andere twee presentaties ook 

hebt gezien, We hebben de inmotio data, of 

de sportvu data. We kunnen eigenlijk alle 

positionele data wel gebruiken. Die gaat door 

onze engine en aan de andere kant komt er 

een 3D-wereld uit, een soort FIFA. Dat is wat 

we hopen te zijn qua kwaliteit. Omdat het 

3D is, virtueel, kun je overal waar je wilt een 

camera plaatsen. In het hoofd van een speler 

bijvoorbeeld, zodat je ziet wat hij zag, terwijl 

hij op het veld stond. En als je dan een VR-bril 

draagt, krijg je ook echt het gevoel dat je zelf 

die speler bent. Dan kun je om je heen kijken. 

Zo kun je de wedstrijd analyseren. 

Hoe ziet dat er ongeveer uit. Eerst even de 

vergelijking tussen het echte beeld en onze 

simulatie. We kunnen het live. We kunnen 

het zelfs sneller dan live, net zoals in Monday 

Night Football van Sky Sport. Daar is het 

ook gedaan. De studio was in Londen. De 

wedstrijd werd in Manchester gespeeld. De 

video werd naar de studio gestuurd en de 

data van de wedstrijd werden naar de studio 

gestuurd. Voordat de video aankwam, hadden 

wij de simulatie al klaar. 

(Er wordt een video getoond. -Red.)
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Wat je hier ziet, is gesynchroniseerd. Sky 

heeft ons vertraagd om de video bij te kunnen 

houden. Je ziet links het echte beeld en rechts 

de simulatie. Hier is het nog niet vanuit het 

oog van een speler, maar vanuit een side view 

camera. Je ziet hoe goed het overeenkomt.

Ik zal jullie niet lastigvallen met hoe het 

precies allemaal werkt, maar het gebeurt 

met de core engine. Die visualiseert het. Alle 

producten die we op basis daarvan maken, 

worden er omheen gebouwd. Als er iets 

verbetert in de core engine, of als we naar een 

andere sport gaan – basketbal bijvoorbeeld 

en American football komt er nu ook aan –, 

passen we de core engine aan. Alles eromheen 

blijft gewoon werken. Ik wil benadrukken dat 

het geen driehonderdzestig graden video is. 

We zetten geen 360-graden videocamera op 

of naast het veld. Dat zou het niet dynamisch 

maken. Omdat het 3D is, omdat het gerenderd 

is, kunnen wij er veel meer mee dan het alleen 

maar bekijken. 

(Er wordt een video getoond. -Red.)

Dit is daar een voorbeeld van wat Fox Sport elk 

weekend gebruikt. Dan kunnen jullie meteen 

zien hoe het eruit ziet, als je vanuit de ogen 

van een speler kijkt. Zoals ik zei, het is nog 

niet de kwaliteit van de FIFA. Dit is iemand die 

zelf de bril op heeft. Wat er straks gebeurt, is 

dat hij de bril opzet en vanuit het oogpunt van 

de speler kijkt. Dit is het echte beeld. Je ziet 

hoe Arnold Bruggink de goal van Feyenoord 

analyseert vanuit het perspectief van Haps.

Hoe gebruiken we dat nu bij de verschillende 

clubs. We hebben eigenlijk twee verschillende 

producten. Het eerste is VR Match Analysis, 

waarbij je teruggaat in de eigen wedstrijd. Dat 

is vooral voor de eerste elftallen. Die gaan terug 

in hun eigen ogen. Het elftal gaat terug naar 

een speler, of de speler gaat terug naar de eigen 

ogen. En je kunt het analyseren. Videoanalyse, 

maar dan de volgende stap. En als tweede 

hebben we VR Training voor de jeugd. Daarbij 

gebruiken we fragmenten van het eerste elftal 

en zetten we jeugdspelers in het hoofd van het 

eerste elftal om ze beslissingen te laten nemen, 

allemaal in de filosofie van de club. Zo kun je 

de jeugd heel specifiek trainen. En dan is er ook 

nog broadcasting – Fox bijvoorbeeld – en alles 

wat daarrbij hoort. 

VR Match Analysis lijkt op een videoanalyse. 

We hebben de event tagging en de video. Maar 

we hebben ook de data eraan toegevoegd. 

Dat worden fragmenten in VR en dat ziet er 

ongeveer zo uit in de tool die zij gebruiken. 

(Er wordt een video getoond. -Red.)

Links heb je de echte video en rechtsboven heb 

je de data. Onderin heb je de event tagging. Dit 

is het dashboard dat de coaches gebruiken. Je 

ziet dat de linksback de bril heeft. Die driehoek 

geeft aan wat hij ziet. Dan kun je als coach 

zeggen dat hij even naar rechts moet kijken en 

dan zie je dat hij daar vrij staat. Of de coach 

zegt dat hij zich in het oog van de keeper moet 

verplaatsen, want dan zie je pas echt de ruimte. 

Zo kun je de hele wedstrijd analyseren.
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Voor VR Training anonimiseren we de data. 

Als je een trainingsmoment van het eerste 

elftal voor een jeugdspeler inzet, maakt het 

niet uit wie de echte spelers waren, want het 

principe geldt voor de hele jeugdopleiding. 

Daarmee kun je een jeugdspeler op het niveau 

van het eerste elftal trainen, want de data, de 

snelheid, de intensiteit zijn op basis van het 

eerste elftal. Je kunt een jeugdspeler op dat 

niveau trainen. Nog niet fysiek, want daar zijn 

ze nog niet klaar voor, maar je kunt ze visueel 

en mentaal al wel beslissingen leren nemen 

op het niveau van het eerste. Zelfs als je in een 

korte tijd veel trainingsbeslissingen neemt, is 

dat niet belastend. Als je normaal tien minuten 

op het veld staat, heb je misschien drie of vier 

van een bepaald soort beslissingen in een 

wedstrijd. Nu kun je drie of vier beslissingen in 

een halve minuut nemen, omdat het virtueel is.

We zien verschillende trainingen ontstaan bij 

verschillende voetbalclubs. We zijn de AI’s nu 

aan het trainen om die specifieke situaties er 

echt uit te halen per team. Ajax krijgt andere 

trainingsscenario’s dan PSV en dat gaat 

allemaal automatisch. 

We doen dat allemaal met de top drie in 

Nederland. Ajax is nu ook een klant van ons. 

En het Nederlands elftal. Het Duitse nationale 

elftal ook.

Het is meer iets voor de toekomst, maar 

het is wel iets waarmee we bezig zijn met 

de scheidsrechters afdelingen om virtueel 

bijvoorbeeld een buitenspelmuur te plaatsen in 

plaats van een buitenspellijn. Met zo’n virtuele 

muur zie je heel duidelijk of een speler met 

zijn schouder en zijn knie buitenspel staat. Het 

is lastig te zien of hij over de lijn is, maar met 

zo’n muur zie je het in één keer.

We doen met Fox niet alleen de analyse in de 

studio, maar we gaan ook live wedstrijden 

uitzenden in VR. Het is heel ingewikkeld 

om VR goed in beeld te krijgen. Het is 

Ik houd me bezig met virtual reality  
training – met een bril – en analyses voor 
professionele voetbalclubs. We hebben 
een aantal buzzwoorden bij elkaar  
opgeschreven in één zin. Het belangrijkste 
voor jullie is dat het allemaal data driven 
is. Alles wat we doen, is gebaseerd op 
data, sportdata.  
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een 3D-wereld en daar kun je niet zomaar 

een filmpje van maken. Als je dat met een 

controller moet gaan besturen, zoals bij 

een computerspelletje, gaat het er niet zo 

mooi uitzien als mensen dat van televisie 

gewend zijn. Het wordt heel schokkerig. 

Daarvoor hebben we een virtuele cameraman 

ontwikkeld. Een cameraman die een VR-bril 

op heeft. De wedstrijd gebeurt voor hem in een 

virtuele wereld. Hij heeft een virtuele camera 

vast en daarmee filmt hij de virtuele wereld. 

Dus hij is compleet ‘in virtual’. Hij output 

een plat beeld voor een videostream en die 

kan live worden uitgezonden op televisie. Zo 

kunnen we van virtuele werelden heel mooie, 

professioneel uitziende shots maken met echte 

getrainde cameramannen.

(Er wordt een video getoond. -Red.)

Dit is een kort filmpje dat het een beetje laat 

zien. Dit is een virtuele cameraman. Een 

voorbeeld van hoe het live gebruikt wordt 

tijdens een vrije trap rond de zestien: De muur 

is klaargezet. Je kunt vanuit de keeper zien hoe 

de muur staat. Daar ligt de bal. Dan door naar 

de nemer van de vrijetrap. Terwijl de muur 

wordt klaargezet, kun je zien hoe de speler 

dat zelf beleeft. Op dat spelmoment kunnen 

we daar live naar toe schakelen, zonder dat de 

kijker iets mist. 

Het is dus allemaal virtueel. We hebben het 

veel op de echte wereld laten lijken voor de 

profclubs, om mee te trainen. Maar als we 

uiteindelijk ermee naar de consument gaan, 

kunnen we er ook heel gekke dingen mee 

doen. We kunnen het helemaal personaliseren. 

Omdat het virtueel is, kunnen we er in plaats 

van een voetballer bijvoorbeeld een soldaat 

neerzetten. Dan heb je live nog precies 

dezelfde wedstrijd, maar die wordt dan door 

soldaten gespeeld. Voor de profclubs is dat 

natuurlijk niet relevant, maar de huidige 

generatie kinderen kijkt niet eens meer 

negentig minuten televisie. Die kijken clipjes 

en grappige filmpjes op hun telefoon. Ze 

willen daar op een heel andere manier mee 

interacteren.
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Vraag & antwoord

(en discussie)

Vraag: “Ik heb een vraag voor Tom 
Stevens. Het laatste dat je liet zien, 
was vanuit een programmaatje. Kun 
je die data ook eruit trekken, of is het 
vooral visueel?”

Tom Stevens: “Dat is een stap die is gemaakt 

met de tool Game On. We zijn ermee bezig om 

te kijken hoe je dit soort dingen gemakkelijk 

kunt visualiseren en hoe je die visualisaties 

kunt inbouwen in dat programma. Dat zijn 

stappen waardoor het steeds gemakkelijker 

wordt. Op dit moment is nog niet ingebouwd 

dat je het ook als coaching tool meteen zo kunt 

gebruiken.”

Vraag: “Ik ben Jos van Dongen, van 
SAS Nederland en ik heb een vraag 
voor Rens Meerhoff over de stelling 
die over beschikbare data ging. Jij 
stelt dat je, op het moment dat je die 
tactische informatie als data  
beschikbaar hebt, vrijwel zeker  
wedstrijden kunt gaan winnen op 
basis van die informatie. Heb je dan 
alleen naar voetbal gekeken of ook 
naar andere sporten? Bij American 
football spelen ze al heel lang  
volgens dat soort patronen met play-

boxen. Voor elke positie hebben ze 
een draaiboek. En toch is dat geen 
garantie dat ze winnen…” 

Rens Meerhoff: “Dat klopt. Je raakt daar het 

punt dat het voordeel weg is op het moment 

dat alle team dezelfde informatie beschikbaar 

hebben. Dat gebeurt in American football. 

Van American football weet ik het iets minder 

goed, maar van basketbal weet ik het wel heel 

precies. Die ontwikkeling in college basketbal, 

in filmen van wedstrijden, heeft er in de jaren 

tachtig en negentig voor gezorgd dat er geen 

enkel geheim meer was over wat de precieze 

set plays waren in de aanval. Ik denk dat het 

in American footbal ongeveer hetzelfde is 

gegaan. Lang geleden was het een verrassing 

welke set play ze gingen doen. Toen werd elke 

wedstrijd gefilmd en dan kun je die set plays 

eruit halen. Dat komt overigens bij voetbal iets 

minder vaak voor omdat het wat dynamischer 

is. Het is groter. Je hebt daar minder vaak ech-

te set plays. Maar dat even terzijde. Als op een 

gegeven moment alle teams dezelfde informa-

tie hebben, dan heft het elkaar – als het goed 

is – mooi op. Maar het moet wel goed worden 

gecontroleerd, want als je een monopolieposi-

tie geeft aan een club die het meeste geld erin 

investeert – of de meeste mensen weet om te 
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kopen –, zodat die als enige de data heeft, sta 

ik achter de stelling. Want dan gaat het wel 

verschil maken tussen winst en verlies. Zeker 

als de verschillen marginaal zijn.”

Dezelfde vraagsteller: “We zijn nu 
met science sport bezig om dit soort 
analyses live te kunnen doen op  
basis van videobeelden. Jij zegt  
eigenlijk dat de clubs die zo’n  
systeem kopen, vals spelen?”

Rens Meerhoff: “Ik stel het ter discussie, omdat 

we er goed over moeten nadenken, zodat het 

niet het zwempak gaat worden dat alleen de 

mensen kunnen kopen die het zich helemaal 

kunnen laten aanmeten. Dan gaat het een  

beetje tegen de spirit van de sport in. We zijn 

daar nog niet hoor, maar ik wil gewoon dat 

gesprek op gang brengen.” 

Vraag: “Mijn naam is Guideon Baarsen, 
docent ICT maar ook sportcoach. 
Op een gegeven moment is er een 
beperkt aantal patronen. Die zijn na 
een paar jaar wel bekend. Dan gaat 
het erom hoe snel de spelers of de 
coach de patronen herkennen. Dan is 
het toch klaar?”

Rens Meerhoff: “Dan neemt het af en moet 

je zorgen dat je een goede – de beste – data 

scientist in dienst hebt die dan nog wel het 

verschil weet te maken. Maar je hebt gelijk. Als 

op een gegeven moment iedereen hetzelfde 

weet, is er geen competitief voordeel meer. Als 

je als enige team heel goed in de details kunt 

kijken, denk ik dat je daar nog wel een voordeel 

uit kunt halen.”

Vraag: “Ik heb een vraag voor  
Nicolaas Westerhof over het product 
dat jullie aanbieden voor de video-
training van de jeugd. Wordt daarbij 
eigenlijk alleen gebruikgemaakt van 
de virtual reality video’s van het  
eerste elftal? Je geeft net aan dat je 
de spelers in alles kunt veranderen. 
Dus dan zou je in feite wedstrijd-
beelden van Real Madrid kunnen  
gebruiken voor De Graafschap,  
met spelers in een tenue van  
De Graafschap. Wat is jullie insteek 
daarin?”

Nicolaas Westerhof: “Gedeeltelijk is dat natuur-

lijk wat we al doen. Als je data van het eerste 

elftal neemt en er jeugdspelers in zet, gebruik je 

al iets anders dan wat ze echt op het veld heb-

ben meegemaakt. Maar alles is gebaseerd op 

echte data en die moet wel beschikbaar zijn. Ajax 

heeft van zichzelf alle data, maar niet de data 

van bijvoorbeeld PSV en al helemaal niet die van 

Real Madrid. Om onze simulaties te maken, heb 

je die data wel nodig. Dus tot het moment waar 

we het net over hadden – dat iedereen elkaars 

data krijgt – is dat nog niet mogelijk.”

Rens Meerhoff: “Stel dat je die data hebt en dat 

het zou kunnen, Barcelona laten zien aan een 

jongetje van elf. Dan is het nog de vraag of je 

dat moet doen. Ik heb een achtergrond in hoe 
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je motorisch leert en vaardigheden verzamelt. 

Eén ding wat ontbreekt, is de koppeling tussen 

waarnemen en bewegen. Die is ontzettend be-

langrijk, voordat je daadwerkelijk iets leert. Maar 

– me even verplaatsend naar basketbal – als ik 

naar NBA kijk, leer ik daar niet zoveel van, want 

dat kan ik allemaal helemaal niet. Misschien 

kan ik nog wel wat leren van wat één of twee 

niveaus boven het mijne ligt. Maar als het te 

ver weg is, durf ik wel de vraag te stellen of het 

goed is voor de ontwikkeling.”

Nicolaas Westerhof: “We maken heel duidelijk 

onderscheid tussen motorisch en tactisch. Dit 

is dus echt puur tactisch en visueel. We doen 

het expres niet zo dat je de bal ook moet trap-

pen. Dat koppelen we zoveel mogelijk los om 

de reden die jij aangeeft. Je moet niet in een vir-

tuele wereld motorisch gaan oefenen. Je moet 

in een echte wereld motorisch oefenen. Maar 

naast motorisch oefenen op het veld kun je nu 

tactisch en visueel al wel trainen. Dat is een 

heel belangrijk onderscheid. We zeggen altijd: 

‘Je moet niet in virtual reality gaan trappen, want 

dat werkt niet’. De jeugdspelers van zestien 

op het niveau van eerste elftal laten spelen (als 

ze heel goed zijn), is een stap die kan. Ajax op 

het niveau van Barcelona zou ook nog kunnen. 

Maar iemand van elf op het niveau van Barcelo-

na? Ik denk het niet. Het idee is om nét boven je 

eigen kunnen te gaan, waardoor je nét iets meer 

weerstand hebt en nét iets sneller moet gaan 

nadenken. AZ gebruikt het vooral bij de jeugd. 

De jeugdspelers die in de data van het eerste 

elftal gaan, zeggen: ‘Wow, wat snel’. Ze hebben 

meteen door dat het een heel ander tempo is.”

Vraag: “Eigenlijk is alles erop  
gericht om je verder te ontwikkelen 
en er voordeel uit te halen. Deze 
week las ik een bericht over een 
team uit Frankrijk dat zich heeft  
teruggetrokken uit de competitie.  
Ze willen helemaal niets meer te 
maken hebben met winnen, zodat 
de jeugdspelers zich onbevangen 
kunnen ontwikkelen. Daar zitten nog 
wel wat spelregels aan vast, dat ze 
op een bepaalde manier toch wel 
winnen, maar niet meer volgens het 
traditionele systeem. Hebben jullie 
dat ook gehoord?”

Rens Meerhoff: “Ja, ik heb dat voorbij zien 

komen. Het is ook een beetje in lijn met wat  

we van het hockey horen. Dat er niet meer 

geselecteerd mag worden. Op bepaalde leef-

tijden is het niet goed om de nadruk te leggen 

op winnen. Dan kun je naar allerlei atleetont-

wikkelingsmodellen kijken. Daarvan heb ik de 

Long Term Athlete Development uit Canada het 

meest onthouden. Daarin wordt heel duidelijk 

aangegeven dat je pas in de laatste fases gaat 

leren trainen om te winnen. Daarvóór train je 

om te leren. En dáárvoor train je om te spelen. 

Daar valt wel wat voor te zeggen. Maar of 

je helemaal uit de competitie moet? Dat is 

misschien een beetje te ver de andere kant op.”

Tom Stevens: “Omgaan met winnen en ver-

liezen vind ik een belangrijk aspect. Ik denk 

dat drie- en vierjarigen daar al mee te maken 

hebben. Het is niet iets wat je pas met veertien 
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jaar kunt gaan aanbieden. Het is in ieder geval 

een keuze. Ik denk dat ze nog wel partijen zul-

len spelen, waarbij winst en verlies nog een rol 

speelt, maar misschien wordt de wedstrijd dan 

wat minder prominent. Er zijn natuurlijk wel wat 

nuances in aan te brengen, voordat er helemaal 

geen wedstrijdelement meer in zit.” 

Marije Deutekom: “Ik heb zelf nog 
een vraag aan Rens. Jullie zijn bezig  
om erachter te komen wat nou 
die tactieken zijn, wat het verschil 
maakt. Tegelijkertijd laat je al zien 
hoe mensen moeten trainen en waar 
je heen moet spelen. Verwacht je dat 
jullie echt nieuwe dingen gaan  
vinden die nu nog helemaal niet in 
jullie operaties zitten?”

Rens Meerhoff: “Ik heb gisteren de eerste 

grote run van een deel van de dataset gedaan 

en daar kwam wel een fantastische bevinding 

uit. Ik was aan het kijken of ik verschil kon 

maken tussen binnen en buiten de zestien 

meter de bal verliezen, onder het mom van als 

je op de aanvallende helft binnen de zestien 

meter de bal verliest, heb je iets goed gedaan. 

Daar kwam uit dat je voornamelijk de bal in 

de aanvallende zestien meter verliest als je (in 

termen van X- en Y-as) X verder naar links en 

Y verder naar de buitenkant is. Oftewel, als je 

een corner hebt. Of daar direct allerlei nieuwe 

inzichten uitkomen? Nee. Het is een heel 

langzaam proces. Maar het verschil tussen wat 

jij doet en wat ik probeer te doen, is dat jij alle 

technologische kansen benut die er zijn. Dat is 

ontzettend cool, want er is ontzettend veel mo-

gelijk. Ik loop een beetje achter de feiten aan, 

maar ik probeer te kijken in hoeverre we zeker 

kunnen zijn dat wat we doen, klopt en  

betekenis heeft. Of dat lukt, weet ik niet… 

Hopelijk wel. Uiteindelijk.”

Marije Deutekom: “ Wij zien data 
science natuurlijk als de heilige 
graal, maar ik kan me voorstellen 
dat coaches zeggen: “Hoezo heb ik 
het nodig? Ik weet heus wel hoe het 
tactische spelletje gaat.”

Tom Stevens: “Ik weet zeker dat er coaches zijn 

die dat zeggen, maar sommige coaches staan 

er wél – of in ieder geval wat meer – voor open. 

Ik denk dat het belangrijk is om juist bij hen 

aansluiting te vinden, omdat je daarmee mis-

schien verder komt. Maar je kunt het natuurlijk 

van meerdere kanten benutten. Technologische 

hulpmiddelen gebruiken en daarmee kijken 

wat wel kan en wat niet. Anderen kunnen dan 

zeggen of dat leertechnisch al dan niet goed 

is. Maar als die technologie er is, kunnen daar 

vervolgens onderzoeken op worden gedaan, of 

iemand beter of minder goed leert. Er kunnen 

leerstudies op toegepast worden. Wat jij doet, 

is meer vanuit het niveau van de theoretische 

achtergrond. Ik probeerde net te laten zien 

hoe je gemakkelijk bij coaches kunt aanslui-

ten, omdat zij altijd het proces moeten kunnen 

veranderen. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook 

bij coaches van de KNVB gezeten. Ook bij een 

project van de HAN – waarin de Braziliaanse 

speelstijl met de Nederlandse speelstijl wordt 
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vergeleken – ben ik nu betrokken. Dan ga je 

met coaches zitten. Wat is tactiek? Of hoe 

kwantificeer je teamgedrag? Dat is best wel 

moeilijk aan te geven en ook om dat vervolgens 

te veranderen of dat proces te beïnvloeden. 

Dat is de moeilijke stap. Dus ik denk dat je dat 

van meerdere kanten moet aanvliegen. Ik ben 

juist erin geïnteresseerd om de trainer erbij te 

betrekken met gemakkelijke visualisaties, want 

hij moet het vervolgens gaan gebruiken en het 

zijn soms inderdaad werelden die ver uit elkaar 

liggen.” 

Vraag: “Is het jullie uitdaging om 
alles realtime beschikbaar te krijgen, 
zodat uiteindelijk de coach haast 
realtime kan bijsturen. Vergelijk het 
een beetje met de oortjes bij het 
wielrennen…” 

Nicolaas Westerhof: “Voor mij is het antwoord 

gemakkelijk. Wij doen het al realtime. Om 

meerdere redenen is dat voor ons belangrijk. 

Echt als het om de simulatie gaat.”

Rens Meerhoff: “Een collega van mij was hier 

een paar maanden geleden met een opstelling 

van het werk dat hij in Portugal had gedaan 

om te laten zien hoe je realtime de kans op een 

goal kunt berekenen. Het is natuurlijk heel cool 

als je realtime kunt zien dat die kans enorm toe-

neemt. Ik weet niet of iemand de film AlphaGo 

heeft gezien? De film over hoe de computer de 

beste Go-speler heeft verslagen? Dat is een 

heel mooi computerverhaal. Een heldenstory 

binnen de computerwetenschap. Daarin zie je 

dat realtime wordt berekend hoe groot de kans 

is dat de computer gaat winnen. Als je dat ook 

voor het voetbal zou kunnen doen, zou het de 

lol misschien een beetje wegnemen. Maar zo’n 

model van kansberekening kan nog ontzettend 

worden verbeterd.”
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