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Externe belasting tijdens voetbaltraining: de waarde van 
versnelling en vertraging

Het monitoren van de trainings‑ en wedstrijdbelasting met behulp van geautomatiseerde 

positiemeetsystemen is inmiddels bij de meeste professionele teamsporten tot de dagelijkse 

praktijk gaan behoren, hetgeen nuttig kan zijn bij het managen van de trainingsbelasting van 

spelers. Het doel van dit proefschrift was om te bepalen of elektronische positiemeetsystemen 

(zoals het Local Position Measurement (LPM) systeem) naast afgelegde afstand en snelheid ook 

andere maten voor de externe belasting (versnelling, vertraging en geschat metabool vermogen), 

die recentelijk in de belangstelling zijn gekomen, voldoende nauwkeurig kunnen meten en tot 

op welke hoogte deze maten aanvullende inzichten kunnen geven in het trainingsproces en de 

fitheid van professionele voetballers.

Meten van versnellingen en vertragingen tijdens voetbal

Tijdens interval‑spelsporten zoals voetbal versnellen en vertragen spelers vaak, hetgeen zowel 

mechanisch als metabool veel van de spelers vergt. Geautomatiseerde positiemeetsystemen 

registreren de verplaatsingen van het lichaam in de tijd en kunnen daarmee worden gebruikt 

om de externe trainingsbelasting van spelers te schatten. Versnellings‑ en vertragingsmaten 

kunnen, in aanvulling op al langer in de praktijk gebruikte maten zoals totaal afgelegde afstand 

en afgelegde afstand op hoge snelheid, de kwantificering van externe trainingsbelasting in 

het voetbal helpen verbeteren. Echter, hoewel positiemeetsystemen gebaseerd op GPS (Global 

Positioning System) of video goed in staat zijn om de afstand en de gemiddelde snelheid van 

spelers te meten tijdens lineaire looptrajecten afgelegd op lage snelheid, kunnen zij deze maten 

minder nauwkeurigheid bepalen voor niet‑lineaire looptrajecten afgelegd op hoge snelheid. 

LPM‑systemen zijn potentieel nauwkeuriger in het meten van afstand en snelheid dan GPS‑ en 

videosystemen, maar de nauwkeurigheid waarmee LPM‑systemen de (maximale) versnellingen 

en vertragingen in dynamische condities kunnen meten was tot dusver onbekend. Het doel van 

de eerste studie (Hoofdstuk 2) was daarom om de nauwkeurigheid van het LPM‑systeem van 

Inmotio te bepalen bij het meten van variabelen die kunnen worden afgeleid uit tijdreeksen 

van posities, waaronder de gemiddelde versnelling en vertraging en piekversnelling en –

vertraging. Hiertoe werden voetbal-specifieke bewegingen (inclusief rechtdoor rennen, en 90° 

en 180° richtingveranderingen) uitgevoerd op lage, gemiddelde en maximale intensiteit met het 

systeem gemeten. De resultaten lieten zien dat de afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid 

en de pieksnelheid nauwkeurig met het LPM systeem van Inmotio konden worden bepaald, 

zelfs voor niet-lineaire trajecten en indien de voetbal-specifieke bewegingen op maximale 

intensiteit werden uitgevoerd. Verder was de nauwkeurigheid van de schatting van de 

gemiddelde versnelling en vertraging op basis van de LPM‑positiedata acceptabel, maar matig 

voor de schatting van piekversnelling en –vertraging. Bovendien bleek de nauwkeurigheid van
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de schattingen van alle variabelen af te hangen van zowel het type beweging als de intensiteit 

daarvan.

Metabool vermogen van versnellen en vertragen

Voetballen vergt dat spelers voortdurend versnellen, vertragen en van richting veranderen, 

hetgeen bij het afleggen van een zekere afstand meer energie kost dan wanneer diezelfde 

afstand rennend op constante snelheid wordt afgelegd. In de tweede studie (Hoofdstuk 3) van 

het proefschrift werden de extra energetische kosten van versnellen en vertragen bepaald 

door het rennen tijdens een aerobe en continu uitgevoerde 10‑m shuttle‑run te vergelijken 

met het rennen op constante snelheid over dezelfde afstand. Uit de gegevens bleek dat voor 

de onderzochte snelheidsrange (7.5–10.0 km∙h‑1) het rennen van de 10‑m shuttle run ongeveer 

30‑50% meer energie kostte dan het rennen op constante snelheid en dat dit verschil lineair 

toenam met de loopsnelheid. In dezelfde studie werd ook een door di Prampero en collega’s 

(2005) ontwikkeld algoritme gevalideerd, dat de laatste jaren steeds vaker in de sportpraktijk 

wordt gebruikt om de energetische kosten te schatten uit positiedata (Osgnach et al., 2010). 

Hiertoe werden voor zowel constant rennen als de shuttle‑run de energetische kosten geschat 

met behulp van het betreffende algoritme in combinatie met LPM‑positiedata, en werden deze 

schattingen vergeleken met de energetische kosten zoals bepaald aan de hand van het gemeten 

zuurstofgebruik. De resultaten lieten zien dat voor constant rennen de geschatte energetische 

kosten 6–11% hoger waren dan de aan de hand van het zuurstofgebruik bepaalde energetische 

kosten. Voor de shuttle-run waren de geschatte energetische kosten juist significant lager 

(‑13 tot ‑16%) dan de energetische kosten zoals bepaald op basis van het zuurstofgebruik. Dit 

impliceert dat de formule van di Prampero et al. in combinatie met LPM‑positiedata de extra 

energetische kosten die gemoeid zijn met versnellingen en vertragingen weliswaar gedeeltelijk 

meeneemt, maar niettemin nog steeds onderschat.

Trainingsbelasting van professioneel voetbal

Tot op heden is er slechts beperkte informatie beschikbaar met betrekking tot de periodisering 

van professionele voetballers, met name wat betreft de externe belasting. Echter, omdat 

zowel een te lage als een te hoge trainingsbelasting, alsmede een snelle toename van 

trainingsbelasting, geassocieerd worden met een hoger blessurerisico (Gabbett, 2016), lijkt het 

zinvol om de trainings- en wedstrijdbelasting nauwkeurig te kwantificeren. Om die reden werd 

de studie in Hoofdstuk 4 uitgevoerd waarin gedurende één competitie‑seizoen de externe en 

interne trainingsbelasting van een professioneel voetbalteam uit de Nederlandse Eredivisie in 

kaart werd gebracht, inclusief versnellingsmaten en metabole maten. De training vier dagen 

voor de wedstrijd liet de hoogste trainingsbelasting zien, waarna de trainingsbelasting afnam 

naarmate de wedstrijddag dichterbij kwam. In vergelijking met de wedstrijdwaardes (100%), 
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zoals bepaald met hetzelfde LPM‑systeem, was tijdens trainingen de relatieve belasting voor 

versnellingen (90–39% voor vier dagen tot één dag voor de wedstrijd) in het algemeen hoger 

dan die voor totaal afgelegde afstand (67–35%) en afstand gerend op hoge snelheden (52–15%). 

De acceleratiebelasting tijdens de meest intensieve training, vier dagen voor de wedstrijd, 

was vergelijkbaar met de wedstrijdbelasting. Verder liet de extra training van de wisselspelers 

een dag na de wedstrijd, die tot doel had om de gemiste wedstrijdbelasting te compenseren, 

onverwacht veelal een lagere belasting zien dan tijdens de reguliere trainingen (waaraan zowel 

basisspelers als wisselspelers meededen); dit was met name het geval wanneer de training 

tenminste vier dagen voor de volgende wedstrijd plaatsvond. De verwachte totale weekbelasting 

van wisselspelers kwam daarmee, vergeleken met die van de basisspelers, tot wel 30% lager 

uit voor rennen, rennen op hoge snelheid en tijd doorgebracht boven 90% van de maximale 

hartslag. Deze bevindingen duiden erop dat wisselspelers mogelijk onderbelast worden in 

vergelijking met basisspelers, met name voor wat betreft het rennen op hogere snelheden.

Testen van conditie tijdens het voetballen

Als onderdeel van voetbaltrainingen worden kleine partijspelen veelvuldig toegepast om 

voetbal-specifieke conditie en technische vaardigheden tegelijkertijd te verbeteren. Het zou 

van grote praktisch waarde zijn als deze voetbal-specifieke kleine partijspelen ook gebruikt 

zouden kunnen worden om de conditie van voetballers te monitoren, temeer omdat er 

gedurende het competitie‑seizoen weinig gelegenheid is voor het afnemen van (maximale) 

conditietesten. Daarom werd in de laatste studie van dit proefschrift (Hoofdstuk 5) onderzocht 

of de fysieke prestatie, zoals bepaald aan de hand van positiedata en uitgedrukt in diverse 

maten voor externe belasting, tijdens gestandaardiseerde 6‑tegen‑6 partijspelen een indicatie 

kan geven van de fysieke conditie van de spelers. Daartoe werden 6‑tegen‑6 partijspelen 

(inclusief keepers) georganiseerd bij diverse groepen voetballers, die verschilden in conditie en 

vaardigheid, namelijk professionele mannelijke senioren en junioren, professionele vrouwen 

en mannelijke amateurs. Met name de afgelegde afstand boven hoog intensieve drempels 

van snelheid (> 14.4 km∙h‑1), versnelling (> 2 m∙s‑2) en metabool vermogen (> 20 en 35 W∙kg‑1) 

tijdens het 6‑tegen‑6 partijspel was groter voor de professionele mannelijke senioren dan 

voor de amateurs en vooral de vrouwen; echter, er werden geen verschillen gevonden tussen 

professionele mannelijke senioren en junioren. Wel waren er aanwijzingen dat er voor fitte 

spelers een zogenaamd plafond zat aan de maximaal te bereiken intensiteit in het partijspel. 

Ook werd de fysieke prestatie tijdens het 6‑tegen‑6 partijspel gerelateerd aan de score op 

een veel gebruikte anaerobe interval‑conditietest (Yo‑Yo IR2). De Yo‑Yo IR2‑score was matig 

gecorreleerd aan de afgelegde afstand (r = 0.45) tijdens het 6‑tegen‑6 partijspel, terwijl de Yo‑Yo 

IR2‑score wat sterker correleerde met het geschatte (gemiddelde) metabool vermogen (r = 0.60) 

en de afgelegde afstand boven hoog intensieve drempels van snelheid, versnelling en metabool 

vermogen (r = 0.59–0.70) tijdens het 6‑tegen‑6 partijspel. Ten slotte werd bij de amateurs de 

betrouwbaarheid onderzocht van de verschillende maten voor de externe belasting tijdens 
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het 6‑tegen‑6 partijspel. Totaal afgelegde afstand en geschat metabool vermogen lieten met 

een variatiecoëfficiënt van 4% een goede reproduceerbaarheid, maar deze was beduidend 

minder voor alle hoge intensiteit belastingmaten (variatiecoëfficiënt 8–14%). De test-hertest 

betrouwbaarheid was redelijk voor afstand, maar relatief laag voor alle andere belastingmaten. 

De conclusie op basis van alle bevindingen tezamen was dat de fysieke prestatie zoals bepaald 

aan de hand van positiedata gemeten tijdens een gestandaardiseerd (middelgroot) partijspel 

geen valide en betrouwbare indicatie oplevert van de fysieke conditie van individuele spelers.

Conclusies

Dit proefschrift had tot doel om te bepalen of recentelijk in de belangstelling gekomen 

maten voor externe belasting (d.w.z. versnelling, vertraging en geschat metabool vermogen) 

betrouwbaar geschat kunnen worden op basis van een elektronisch tracking‑systeem (in 

dit geval LPM) verkregen positiedata. Een bijkomend doel was om te bepalen in hoeverre 

deze maten aanvullende inzichten kunnen geven in het trainingsproces en de fitheid van 

professionele voetballers. De in Hoofdstuk 2 gerapporteerde studie toonde aan dat met behulp 

van het LPM‑systeem van Inmotio gemiddelde versnelling en vertraging met een acceptabele 

nauwkeurigheid kunnen worden bepaald, zelfs tijdens voetbal-specifieke bewegingen 

uitgevoerd op maximale intensiteit. De nauwkeurigheid waarmee de piekversnelling en 

piekvertraging konden worden bepaald met het LPM‑systeem bleek echter matig te zijn. 

Verder maakte de in Hoofdstuk 3 beschreven studie duidelijk dat de methode van Di Prampero 

et al. om metabool vermogen op basis van de met het LPM‑systeem gemeten positiedata de 

werkelijke metabole kosten van een aerobe shuttle‑run onderschat. De studie in Hoofdstuk 4 

liet zien dat versnellings‑ en vertragingsmaten voor de trainingsbelasting nieuwe en 

aanvullende informatie kunnen verschaffen bovenop al langer gebruikte maten gebaseerd op 

afstand en snelheid. Het in Hoofdstuk 5 beschreven onderzoek toonde ten slotte aan dat de 

fysieke prestatie tijdens een gestandaardiseerd 6‑tegen‑6 partijspel, uitgedrukt aan de hand 

van diverse externe belastingmaten, geen valide en betrouwbare indicatie geeft van de conditie 

van individuele voetballer. Op basis van de resultaten van Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5, is het 

twijfelachtig of maten voor metabool vermogen (momenteel) een toegevoegde waarde hebben 

ten opzichte van kinematische belastingmaten gebaseerd op afstand, snelheid en versnelling.

Fysieke eisen in perspectief geplaatst

De intensiteit van het voetbalspel en van de bewegingen van voetballers is in de laatste decennia 

sterk toegenomen (zie bijv. Bush et al., 2015; Wallace & Norton, 2014), waardoor de fysieke 

eisen die aan de spelers worden gesteld veel hoger zijn dan vroeger. Er wordt in het algemeen 

verondersteld dat de kwantificering van de fysieke belasting tijdens voetbaltrainingen en 

‑wedstrijden van waarde is bij het plannen van trainingen en herstelperioden. Niettemin moet 
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worden benadrukt dat naast de fysieke aspecten ook de mentale, technische en tactische 

vaardigheden bepalend zijn voor de voetbalprestatie. Het moge duidelijk zijn dat deze laatste 

aspecten onderbelicht zijn gebleven in het huidige proefschrift. Immers, zoals de beste 

Nederlandse voetballer aller tijden het ooit zei:

“Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken” (Johan Cruijff).


