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Inleiding 
Eén van de grootste uitdagingen voor een docent of coach is het bekijken van een 
beweging die uitgevoerd wordt door een sporter. In enkele tienden van seconden neemt 
de coach de beweging waar. Vervolgens wordt van de docent of coach verwacht op 
grond van de waarneming een analyse te maken om de sporter van feedback te 
voorzien.  
Nog geen 10 jaar geleden was het bekijken en analyseren van technische sportbeweging 
een vaardigheid die een docent lichamelijke opvoeding of een sportcoach met het blote 
oog moest ontwikkelen. Een gedetailleerde analyse van een beweging was wel mogelijk 
maar hiervoor was een camera en een computer en veel tijd nodig om bewegingen te 
kunnen analyseren.  
In de afgelopen jaren zien we in hoog tempo toepassingen ontstaan die een snelle en 
precieze analyse van een technische sportbeweging mogelijk maakt. Om coaches te 
helpen bij het waarnemen van bewegen en op grond van die waarneming een analyse te 
maken is de Sportalyzer ontwikkeld. De Sportalyzer is zo ontwikkeld dat zowel het 
waarnemen als het analyseren van een beweging eenvoudiger en effectiever worden.  

De Sportalyzer 
De Sportalyzer is een App die de gebruiker in staat stelt 
heel nauwkeurig een technische sportbeweging te 
analyseren In de App wordt de gebruiker door een 
stappenplan geleid welke resulteert in een overzichtelijk 
analyserapport. Bij het doorlopen van het stappenplan 
word je als gebruiker geholpen bij het heel nauwkeurig 
kijken naar een beweging en te focussen op die 
onderdelen van de beweging die de essentie vormen van 
deze beweging. Het stappenplan wordt weergegeven in 
figuur 1.  
 
 

 
 

figuur 1: stappenplan Sportalyzer App 

Het model van bewegingsfasering 
De APP is gebaseerd op het feit dat er verschillende fases, in elke sportbeweging 
gedefinieerd kunnen worden, (Meinel, 1974; Carr, 2006) dit wordt internationaal gezien 
als de standaard. De kennis over deze fases in sportbewegingen is verder ontwikkeld tot 
het model van bewegingsfasering (Bosman & Hoeboer, 2008). Dit model helpt bij het in 
kaart brengen van technische sportbewegingen. Het model wordt schematisch 
weergegeven in figuur 2. In de Sportalyzer worden de verschillende fases binnen het 
model gebruikt om op een systematische manier kijken naar bewegen.  
 

http://www.sportalyzer.nl/bewegingsfasering.html�


 
 
Met dit model wordt de tweede stap van het stappenplan in de Sportalyzer 
vormgegeven. Door het model nauwkeurig te hanteren bij het kiezen van frames onstaat 
een overzichtelijk beeld van de verschillende fases in de beweging. De gebruiker wordt 
op deze manier geholpen bij het gericht kijken naar de verschillende onderdelen van de 
technische sportbeweging. 

 
Figuur 2: Model van bewegingsfasering (Bosman & Hoeboer, 2008) 
 
Voorbereidende fase  
Onder de voorbereidende fase verstaan we het deel van de beweging actie, waarbij de 
beweger zich mentaal en fysiek instelt op de beweging. Daarnaast verzamelt de 
beweger een bepaalde hoeveelheid energie voor het uitvoeren van de beweging. 
 
Inleidende fase  
Onder de inleidende fase verstaan we het deel van de beweging waarin het lichaam in 
de juiste positie en houding wordt gebracht (het in stelling brengen van het lichaam). 
In deze fase wordt de verzamelde energie behouden of vergroot. 
 
Kernfase 
De kernfase is het essentiële deel van de beweging die voor het slagen van de 
bewegingsuitvoering cruciaal is. Onder de kernfase verstaan we het deel van de 
beweging waarin het lichaam de energie levert of behoudt die leidt tot het beoogde 
bewegingsresultaat. Wordt er in de kernfase een fout gemaakt, dan zal de beoogde 
beweging mislukken. De kernfase wordt onderverdeeld in de hoofdfase en 
resultaatfase 
 
Hoofdfase 
De hoofdfase is dat gedeelte van de beweging waarin de beweger door middel van 
spieractiviteit de energie levert die de oplossing van de bewegingsuitdaging mogelijk 
maakt. In deze fase staat de beweger direct of indirect in contact met de grond hierbij 
komt opgeslagen potentiële energie vrij als kinetische energie. De posities van het 
lichaam aan het begin en eind van de hoofdfase bepalen het resultaat van de 
beweging dat zichtbaar wordt in de resultaatfase  
 
Resultaatfase 
Tijdens deze fase wordt er geen energie meer toegevoegd aan de beweging. In de 
resultaatfase is het mogelijk, door verandering van lichaamshouding de positie in de 
ruimte te veranderen. Aan het einde van de resultaatfase komt het lichaam in positie 
voor de eindfase van de beweging. 
 
Eindfase 
De eindfase is dat deel van de beweging waarbij de energie wordt afgebouwd en het 
lichaam in de gewenste eindpositie komt. Bij de eindfase is het doel te komen tot een 
stabiele eindhouding. 



Gebruikers 
De Sportalyzer is een gebruiksvriendelijke App voor iedere professional in de sport. Of 
je nu docent lichamelijke opvoeding bent of coach in de sport. Als je een nauwkeurige 
analyse wilt maken van een technische sportbeweging uitgevoerd door een van je 
leerlingen cq. sporters dan maakt de Sportalyzer dit mogelijk.  
Daarnaast is de Sportalyzer uitermate geschikt bij het opleiden van docenten 
Lichamelijke Opvoeding en sportcoaches, doordat de App helpt bij het gestructureerd 
leren kijken naar een technische sportbeweging.  
De analyse eindigt ineen analyserapport waardoor de mogelijkheid ontstaat om per 
sporter een registratie van analyses bij te houden die geëxporteerd kan worden via de 
mail of rechtstreeks naar een dropbox. 
 
Wilt u meer informatie over de Sportalyzer ga dan naar www.sportalyzer.nl  
De Sportalyzer is nog steeds in ontwikkeling. We willen u vragen om mee te denken in 
die ontwikkelingen. U kunt dit doen door op de site berichten te plaatsen 
 

http://www.sportalyzer.nl/�
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