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Zien we wat we zien of wat we willen zien?
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Overzicht

Deel I: Beeldopname / Beeldkwaliteit

▪ Inleiding / Situering (waarom?)

▪ Beeldopname (wie, wat, wanneer en hoe)

Deel II: Bewegingsanalyse/-evaluatie

▪ Inleiding / Situering

▪ Bewegingsanalyse/-evaluatie o.b.v. beeldmateriaal

▪ Objectieve bewegingsanalyse/-evaluatie o.b.v. beeldmateriaal 

(kennismaking stappenplan)



Algemene situering
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Sportbiomechanica

2D-Motion Analysis

‘Oog van de meester’

Test centra
Universiteiten

Federaties
Trainers

PC

Tablet / Smartphone



Zien ≠ Kijken

t0 = 2.899 s 
t1 = 6.165 s

Δt = 3.266 s 



Wat denken we te zien?

T1 = 6.165 s



Wat zien we echt?

T1 = 6.165 s



Zien ≠ Kijken

KIJKEN: is de som van informatie uit verschillende beelden en dus geen    

rechtstreekse vertaling van alles wat we werkelijk zien.



Zien ≠ Kijken



Zien ≠ Kijken



Zien ≠ Kijken

KIJKEN: complexe bewegingen aan grote snelheden
bemoeilijken de waarneming, vanwege ondermeer de
beperkte mogelijkheid van de ogen om een bewegend
object te volgen.



Beeldmateriaal ter ondersteuning

▪ camera oriëntatie

▪ camera uitlijning

▪ belichting

▪ object grootte

▪ technische aspecten

DEEL I: Hoe een goede opname maken?
THEORIE



Camera oriëntatie



Camera oriëntatie



Camera oriëntatie



Camera positionering t.o.v. de bewegingsrichting

Camera oriëntatie



Camera oriëntatie

2D-beeld synchronisatie



Camera uitlijning

Camera uitlijning



Camera uitlijning



Camera uitlijning



Belichting



Object grootte



Object grootte



Beeldopname / beeldkwaliteit

DEEL I: Hoe een goede opname maken?
PRAKTIJK



Beeldopname / beeldkwaliteit

▪ camera oriëntatie

▪ camera uitlijning

▪ belichting

▪ object grootte

▪ technische aspecten

DEEL II: Hoe een goede opname maken?
Demonstratie



▪ Basisinstellingen:

❑Sluitertijd, diafragma, ISO

❑ FPS = frames per seconde

❑Pixels / Resolutie

❑Zoom: analoog vs digital

Beeldopname - technisch



Beeldopname - technisch

▪ Beeldfragment = reeks van foto’s

▪ Beeld = licht op de sensor!

diafragmalens sluitertijd sensor



Beeldopname - technisch

* Aperture = diafragma /  Shutter = sluitersnelheid / Iso = sensor

hoeveelheid licht        /                hoe lang licht            / gevoeligheid voor licht



Sluitersnelheid

Shutterspeed ↓↓Shutterspeed ↑↑



Frames / second

Aantal foto’s per seconde



Frames / second (high speed)



Pixels / resolutie

▪ Aantal pixels per foto = resolutie

Vb. Full HD = 1920 x 1200 pixels = 2.3MP

Hoe hoger, hoe meer opslagruimte nodig

▪ Dpi = dots per inch

Aantal pixels in een vierkant van 1”



Pixels / resolutie



Analoge / digitale zoom

▪ Analoog zoom:

❑ Via lenzen worden beelden groter/kleiner gemaakt

❑ Resolutie blijft gelijk

❑ Kwaliteit blijft gelijk

▪ Digitaal zoom:

❑ Stuk uit een foto selecteren

❑ Resolutie verminderd

❑ Kwaliteit gaat achteruit



Analoge / digitale zoom

▪ Analoge zoom smartphone / tablet



Beeldverwerking

DEEL I: Hoe een goede opname maken?
PRAKTIJK



Beeldverwerking

OPNAME

OPSLAG

ANALYSE

FEEDBACK

VROEGER



Mac bewegingsanalyse software



PC bewegingsanalyse software



Kinovea software

▪ Gratis software

▪ Video importeren vanaf sd-kaart

▪ Basis beeldverwerking mogelijk:

❑ Beelden knippen

❑ Trager / sneller afspelen

❑ Frame per frame afspelen

❑ Lijnen en hoeken tekenen

❑ Tijdsregistratie

❑ 2 beelden naast elkaar plaatsen (en synchroniseren)

❑ Enz.



Trainingsondersteuning

Evaluatie
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Beeldverwerking

OPNAME

OPSLAG

ANALYSE

FEEDBACK

VROEGERVANDAAG



Beeldanalyse VANDAAG

OPNAME

OPSLAG

ANALYSE

FEEDBACK+



Bewegingsanalyse apps



Bewegingsanalyse apps

Hudl

Coach’s Eye

V1

▪ Prijs/kwaliteit

▪ Functionaliteit

▪ Gebruiksvriendelijkheid

▪ Compatibiliteit (iOS, Android, Go Pro)



Bewegingsanalyse apps

▪ Tijdsintensiviteit ↓↓

onmiddellijk feedback

▪ Timing (#per jaar) ↑↑

elke training te gebruiken

▪ Validiteit / betrouwbaarheid
↓↓ i.v.m. bewegingsanalyse op PC

↑↑ i.v.m. ‘oog van de meester’

▪ Op een statief

↑↑ bewegingsvrijheid

↑↑ beeldkwaliteit



Opname / verwerking / analyse

▪ Indoor: moeilijke lichtomstandigheden

▪ Heel snelle balsport:

❑Hoge FPS nodig

❑Snelle sluitertijd nodig



Opname met smartphone / tablet

▪ Opname vanuit app ↔ smartphone

▪ Gewone opname ↔ (geëxtrapoleerde highspeed opname)



Go-Pro / Solo shot

± 800 euro

± 429 euro

± 50 euro



Solo shot



Bewegingsanalyse/-evaluatie

Hoe een goede bewegingsanalyse/-evaluatie maken met behulp van 

beeldmateriaal



Situering



Situering



2D-Stappenplan

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



1b. Beeldfragmentatie

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak  trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



2a. Bewegingsontleding

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak  trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



2a. Bewegingsontleding

Definieer een objectieve, steeds wederkerende eindpositie 
per belangrijk moment/fase



2b. Bewegingsanalyse

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak  trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



2b. Bewegingsanalyse



2b. Bewegingsanalyse

Romp/hoofd:
Voor/rugwaarts
Zijwaarts
Draaien

Heup:
Flexie/Extensie
Abductie/Adductie
Endorotatie/Exorotatie

Bovenarm:
Voorwaarts/Rugwaarts
Zijwaarts
Draaien (binnen/buiten)

Knie:
Buigen/Strekken

Enkel/Voet:
…

Elleboog:
Buigen/Strekken
Draaien (binnen/buiten)

Pols/Hand:
Buigen/Strekken
Zijwaarts



2b. Bewegingsanalyse

InpikBegin doorhaalEinde doorhaalBegin zendenEinde zenden



2c. Bewegingsevaluatie

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak  trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



2c. Bewegingsevaluatie



2D-Stappenplan

STAP 1:

▪ 1a: Beeldevaluatie (kwaliteit beeldmateriaal)

▪ 1b: Beeldfragmentatie (selecteren beweging in beeldmateriaal)

STAP 2:

▪ 2a: Bewegingsontleding (bepalen key-moments)

▪ 2b: Bewegingsbeschrijving (beschrijven key-moments)

▪ 2c: Bewegingsevaluatie (vergelijken key-moments met referentie)

STAP 3:

▪ 3a: Interpreteren van verschillen en bepalen van werkpunten

▪ 3b: Bepalen algemene trainingsplanning (LT / KT)

▪ 3c: Opmaak trainingsschema’s (Techniek, HT, KT, Cardio, enz.)



Beeldmateriaal

Dynamisch gegeven ‘zien’ omzetten naar een statisch, objectief 
beschrijfbaar en algemeen begrijpbaar iets!

Objectiveren werking met behulp van ‘beeldmateriaal’

Correct

Volledig

Reproduceerbaar

Interdisciplinaire overleg
Feedback

Inter
(referentie)

Intra 
(tijd)



Mechelen

Adres:
GO-FiT Mechelen
Nekkerspoel 199
2800 Mechelen
+32 (0)15 34 05 60


