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Inleiding 
 

Observatie van een expertvoorbeeld is een belangrijke vorm van feedback bij het aanleren 
van motorische vaardigheden (Magill, 2006)1. Tijdens de sportpraktijklessen van de 
lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding van de associatie K.U.Leuven wordt observationeel leren 
meestal bereikt door demonstraties door de docent. Videofeedback is een alternatief, maar was tot 
voor kort vrij omslachtig. Recent werden er nieuwe videoanalyse-softwareprogramma’s ontwikkeld, 
die erg gebruiksvriendelijk zijn. Een bijkomend voordeel is dat door videofeedback ook observatie 
van de eigen prestatie mogelijk wordt. Volgens de sociaal-cognitieve theorie van observationeel 
leren (Bandura, 1997)2 is observatie van eigen prestatie bovendien een ideaal middel om zelf-
effectiviteit  te verhogen, wat leidt tot optimale leerprocessen. Ten slotte zal  de betrokkenheid van 
de student bij het leerproces toenemen, wat zal leiden tot een verhoogde intrinsieke motivatie. 

 
 School of Education (Associatie K.U.Leuven) heeft in 2008 het project ‘Observationeel leren 
in het bewegingsonderwijs: de rol van videofeedback’ goedgekeurd waardoor videofeedback 
mogelijk werd in de 7 instituten met een opleiding lichamelijke opvoeding. Het project had volgende 
operationele doelstellingen: 
1.  Een marktanalyse van de beschikbare videoanalyse-softwareprogramma’s wordt uitgevoerd en 

een programma wordt gekozen op basis van lange termijnbruikbaarheid in het onderwijs. 
2. De gekozen software wordt geïntegreerd in de ICT-structuur Associatie K.U.Leuven. 
3. Praktijkvoorbeelden van gebruik van videofeedback worden uitgewerkt en de handleiding wordt 

samengesteld. Er is bijzondere aandacht voor de technische aspecten van het gebruik van 
videofeedback. 

4. De resultaten van het project worden voorgesteld op een nascholing.  
5. Alle lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding van de Associatie K.U.Leuven worden samen 

gebracht in een samenwerkingsproject.  
 

Aan het einde van het project kan men stellen dat de doelstellingen bereikt werden. Na een 
uitgebreide marktanalyse werd het programma Dartfish aangekocht. Elke partner beschikt nu over 
een Team Pro, een Life en 10 Classroom versies. Aan de hand van het Dartfish.TV platform kunnen er 
mediabooks gedeeld worden en ook op Toledo werd een forum gecreëerd om ervaringen  met 
videofeedback te delen. Op 15 juni 2009 werd in Leuven een nascholing georganiseerd om het 
gebruik van videofeedback te illustreren. Ten slotte werd met deze handleiding de kers op de taart 
gezet. 

 
Graag bedank ik de projectmedewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben, namelijk Tom Madou 

(KATHO) en Brent Gers en Toon Dehandschutter (beiden KHLeuven). Ook wil ik de co-promotoren 
bedanken: Bart De Nul (HUB), Brent Gers (KHLeuven),  Roel Van der Auwera en Elke Londers (GROEP 
T), Véronique Punie (KHLIM), Frank Peeters (KHKempen) en Jan Seghers (K.U.Leuven). Ik hoop dat de 
realisatie van dit project een vruchtbare bodem kan zijn voor verdere samenwerking. 

 
 

Jorge Cottyn (KATHO) 
Promotor 

 

Inhoud 

                                                             
1 Magill, R.A. (2006).  Motor learning and control, 8th Ed. McGraw-Hill Education-Europe. 
2 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman. 
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1. Materiaal 

1.1. Camera 

Digitale video bestaat reeds sinds de jaren negentig op een commerciële manier en is nu al sterk 

ingeburgerd in onze maatschappij. Digitale camera’s worden steeds beter en goedkoper. Algemeen 

kunnen we een indeling maken van de verschillende types camera’s met als criterium het medium 

waarop de beelden worden opgeslagen. Dit medium hangt vaak samen met de mogelijke opties om 

de camera in kwestie met een computer te verbinden. Een van deze mogelijke verbindingen heet 

FireWire. Deze methode heeft het voordeel dat ze de gebruiker in staat stelt om rechtstreeks op de 

harde schijf van een computer te filmen. Concreet betekent dit dus dat een camera met een firewire-

aansluiting zowel kan filmen op het beschikbare medium van de camera als op de harde schijf van 

een computer.  

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van verschillende types van camera’s ingedeeld volgens 

opslagmedium. Telkens wordt een overzicht gegeven van mogelijke voor- en nadelen. Belangrijk is 

dat dit voor en nadelen zijn met oog op het gebruik van de camera in combinatie met een computer 

met als specifiek doel het gebruik van een videofeedbacksysteem.  

 

1.1.1. Harde schijf 

Deze camera’s winnen snel aan populariteit aangezien een harde schijf als opnamemedium heel wat 

voordelen biedt. Voor het gebruik in combinatie met videofeedbacksystemen zijn er echter ook wat 

nadelen. 

Voordelen Nadelen 

Lange opnames mogelijk Prijs 
Snelle transfer van beelden naar computer Meestal geen FireWire aanwezig 
  
  
 

1.1.2. Cassette (MiniDV) 

Deze camera’s zijn door hun prijs vaak populair en zijn erg goed bruikbaar voor 

bewegingsanalysesoftware 

Voordelen Nadelen 

Meestal Firewire aanwezig op het toestel Transfer naar pc van eerder opgenomen beelden 
duurt lang 

Goedkoop Opnamecapaciteit van een cassette slechts 1 uur 
  
 

  



1.1.3. DVD 

Deze camera’s zijn minder populair en ook niet echt aan te raden voor gebruik in combinatie met 

bewegingsanalysesoftware 

Voordelen Nadelen 

Meteen afspeelbaar op klassieke DVD-speler Moeilijke transfer naar pc 
 Moeilijk bruikbaar in combinatie met 

analysesoftware 
 Meestal geen FireWire aanwezig 
 

1.1.4. Memorystick 

Deze camera’s winnen eveneens snel aan populariteit en zijn vaak erg klein en dus handig mee te 

nemen.  

Voordelen Nadelen 

Klein en handig Vaak erg beperkte autonomie 
Soms mogelijkheid tot webcamfunctie* Meestal geen FireWire aanwezig 
Snelle transfer van beelden naar computer Lage beeldkwaliteit bij goedkopere toestellen 
Prijs  Vaak weinig (optische) zoomfunctionaliteit 
* hoewel de webcamfunctie van dergelijke camera’s wel in staat stelt om rechtstreeks op de harde schijf van een computer 

te gaan filmen is de kwaliteit hiervan vaak wat minder goed 

 

 

1.2. Computer 

 

Zoals alle software heeft ook een videofeedbackprogramma een aantal systeemvereisten. Dit zijn 

eigenschappen waar je computer minimaal moet aan voldoen om op een vlotte manier met de 

software te kunnen werken. Het spreekt voor zich dat hoe hoger deze vereisten zijn des te moderner 

(lees: duurder) de computer moet zijn.  

Door de grote hoeveelheden gegevens die gepaard gaan met videobestanden zijn de 

systeemvereisten voor videoanalysesoftware behoorlijk hoog. Gelukkig staat de ontwikkeling in de 

computerwereld alles behalve stil en worden zowel laptops als desktops met hoge functionaliteit 

steeds goedkoper.  



Voor elk programma zijn de systeemvereisten beschikbaar op de website van het bedrijf die het 

pakket aanbiedt. Vaak zijn er verschillende versies van de software beschikbaar en deze hebben dan 

ook verschillende systeemvereisten. Onderstaand vind je de systeemvereisten van Dartfish. Dit is het 

pakket dat werd aangekocht voor alle hogescholen met een LO-opleiding binnen de associatie 

K.U.Leuven. De vereisten in kwestie zijn deze van de meest geavanceerde functie van Dartfish. Enkele 

functies (onder andere het werken met HD-beelden) hebben de aanbevolen systeemvereisten nodig. 

Bij het aanschaffen van bijvoorbeeld Dartfish Team Pro (de meeste geavanceerde versie) zijn deze 

‘aanbevolen systeemvereisten’ dus een must. 

 

 

1.3. Statief 

Een statief is ten zeerste aan te raden om tal van redenen. Dit hulpmiddel stelt de gebruiker in staat 

om het gewenste beeld voor de lens te krijgen zonder dat iemand de camera permanent hoeft te 

bedienen. Daarnaast zorgt een statief ook voor een heel wat betere beeldkwaliteit aangezien de 

camera erg ‘stil’ wordt gehouden en eventuele trillingen van een menselijke hand dus worden teniet 

gedaan. Het ideale statief is licht en klein zodat het makkelijk is mee te nemen op locatie. Daarnaast 

moet het toch ‘stijf’ genoeg zijn om een stevige basis te voorzien zodat de camera stil en veilig kan 

opgesteld worden. De software kan ook worden bestuurd met een bijgeleverde afstandsbediening 

wat het gebruik van een statief nog interessanter maakt.  

 

1.4. Kabels 

1.4.1. Elektriciteit 

Hoewel theoretisch gezien alle toestellen (camera en computer) op batterij kunnen functioneren is 

het toch aan te raden om elektriciteit te voorzien waar mogelijk. Batterijen verslijten namelijk en het 

is erg moeilijk om de autonomie van dergelijke toestellen accuraat in te schatten. Wanneer een 

elektrische verlengkabel met verdeelstekker voor handen is, is het dus een goed idee deze te 

gebruiken.  

Systeemvereisten Dartfish: Terug te vinden via www.dartfish.com 



  

1.4.2. Verbinding met computer 

Zoals eerder reeds aangehaald zijn er verschillende verbindingsmogelijkheden om een digitale 

camera met een computer te verbinden. Deze worden bepaald door de mogelijkheden van beide 

toestellen. Zowel bij het aanschaffen van een computer voor videoanalyse als een digitale camera is 

het dus van belang om rekening te houden met de connectiviteit van deze toestellen. Onderstaand 

worden de meest voorkomende verbindingsmogelijkheden weergegeven met hun respectievelijke 

voor- en nadelen.  

 

1.4.3. USB 

Deze verbinding is algemeen bekend en wordt voor zowat elk randapparaat 

van een computer gebruikt. Bij digitale camera’s maken vooral de 

toestellen die filmen op een harde schijf en de toestellen die filmen op 

memorystick hier gebruik van. Voordeel van deze verbinding is dat ze 

universeel is (elke computer heeft een usb-poort) en dat het overzetten van 

gefilmde beelden van de camera naar de computer behoorlijk snel gaat. 

Een nadeel is dan weer dat het meestal niet mogelijk is om een 

rechtstreekse verbinding te maken tussen camera en computer zodat er 

kan worden gefilmd op de harde schijf van de pc.  

 

1.4.4. Firewire (IEEE1394) 

Deze verbinding is voornamelijk bekend voor het gebruik met digitale 

videocamera’s en wordt bijvoorbeeld ook soms gebruikt om een verbinding 

te maken met een externe harde schijf. Voorlopig vinden we deze 

verbindingsmogelijkheid voornamelijk terug bij camera’s die filmen op 

cassette. Het grote voordeel van deze verbinding is dat ze de mogelijkheid 

bied om een rechtstreekse verbinding te maken met de computer. Zo kan er 

dus gefilmd worden op de computer zonder dat er een cassette nodig is. Voor bepaalde functies van 

videofeedbacksoftware is het dus ook absoluut nodig om deze verbindingsmogelijkheid te hebben 

tussen camera en computer. Een nadeel van deze verbinding is dat het relatief lang duurt om 

beelden die op cassette zijn gefilmd over te zetten naar computer. 

 

 

 

 

 



 

2. Gebruik van filmmateriaal in de praktijk 

2.1. Film enkel wat zinvol is 

 

Beeldmateriaal neemt erg veel plaats in op een harde schijf. Probeer dus zo veel mogelijk “nuttige” 

beelden te maken, en vermijd foute uitvoeringen, langdurige doorschuifsystemen, enz.  

 

- Zet alles klaar voor je begint te filmen  

(vb. zijn er voldoende ballen? Liggen ze op de juiste plaats? …) 

- Overloop mondeling wat zal gebeuren voor je de uitvoering filmt 

- Begin de uitvoering zodra de opname start  

- Stop de opname zodra de uitvoering is afgelopen 

 

 

2.2. Zorg voor een goede beeldvulling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat de persoon die je filmt duidelijk in beeld is. Als je te weinig inzoomt wordt de 

persoon te klein. Zoom je te veel in zal de persoon bij de minste beweging buiten beeld zijn.  

 

- Zoek een juiste beeldvulling die een maximale duidelijkheid biedt zonder dat iets “buiten 

beeld” valt. 

- Bij situaties waar de camera niet ver genoeg van de uitvoering kan staan (vb. volleybalveld 

filmen in een kleinesportzaal) kan een breedhoeklens hulp bieden. Hoewel deze lens het 

beeld licht vervormt stelt ze toch de gebruiker in staat om van op een kleine afstand het 

gewenste beeld te kunnen filmen. 

 

 



2.3. Kies de juiste invalshoek 

 

Kies voor loodrechte invalshoeken op de persoon  

Welke beelden “tonen” ons het meest? 

 

- Kies verstandig tussen linkerzijaanzicht of rechterzijaanzicht (=profiel) 

- Kies verstandig tussen vooraanzicht of achteraanzicht 

 

 

2.4. Streef een voldoende belicht, zo scherp mogelijk beeld na 

 

- Zorg voor voldoende licht 

- Vermijd tegenlicht 

- Gebruik (waar mogelijk) statieven 

- Gebruik (waar mogelijk) degelijke digitale videocamera’s 

 

 

  



3.  ‘klassieke’ videofeedback 

Dit hoofdstuk kreeg de titel ‘klassieke videofeedback’ omdat het de methode behandelt die 

algemeen het meest gekend is. Er wordt namelijk besproken hoe het softwarepakket dartfish ons in 

staat stelt om een beweging te filmen om deze op een later moment aan de beweger te tonen. Merk 

op dat deze klassieke manier van werken ons in staat stelt om zowel technische als bijvoorbeeld 

tactische feedback te geven naargelang het gekozen topic.  

De meerwaarde die dartfish biedt is een arsenaal aan tools om de video die wordt teruggekoppeld 

naar de beweger te bewerken. Algemeen kunnen we het klassieke videofeedbackproces dus 

omschrijven in volgende drie stappen: 

- Filmen en importeren van digitale beelden op computer 

- Analyseren van digitale beelden in dartfish 

- Exporteren van de analyse voor terugkoppeling naar beweger 

 

3.1. Importeren van digitale beelden in Dartfish 

 

Het spreekt voor zich dat wanneer we beelden willen gebruiken om een vorm van feedback 

te geven aan een beweger, deze beelden eerst ‘in’ dartfish en dus ‘op’ een computer 

moeten geraken. Er kunnen verschillende wegen gebruikt worden om dit mogelijk te maken.  

 

3.1.1. Opnemen op een externe drager en vervolgens importeren in dartfish 

 

Een veel gebruikte methode is het filmen van beelden op het opslagmedium dat aanwezig is 

bij de camera. Verschillende camera’s gebruiken hier verschillende media. De meest 

bekende manier is het filmen op miniDV-cassettes, hoewel de prijs van camera’s met een 

ingebouwde harde schijf de laatste tijd ook al heel wat is gezakt en deze methode dus aan 

populariteit wint. Het voordeel van filmen op een externe drager is dat je enkel en alleen je 

camera nodig hebt om de beelden te maken. Vaak kan dit via batterij en heb je dus geen 

elektriciteit nodig. Als nadeel kunnen we de tijdsinvestering aanhalen die nodig is om 

achteraf alle beelden op pc te plaatsen.  

 

Indien de beelden gefilmd werden met een camera met harde schijf of memorystick hoeven 

deze niet echt geïmporteerd te worden. In dartfish kan meteen de Analysermodule worden 

geopend en kan het videobestand uit de ‘library’ in het werkveld worden gesleept. 

Vervolgens kan meteen gestart worden met de analyse. 

 

  



 

3.1.2. Rechtstreeks opnemen op pc 

 

Een tweede methode die minder gekend is maar heel wat voordelen biedt is het 

rechtstreeks opnemen op pc. Concreet betekent dit dat we de camera rechtstreeks 

verbinden met de pc en dus niet meer op een externe drager filmen maar meteen op de 

harde schijf van de computer. Het voornaamste voordeel is hier vanzelfsprekend dat meteen 

na de beweging alle beelden op pc staan en klaar zijn voor analyse. Als nadeel kunnen we 

stellen dat je iets meer ‘materiaal’ nodig hebt op de plaats van de beweging om dit te doen 

werken.  

 

Beide methodes worden besproken en uitgelegd in deze handleiding. 

 

3.2. Analyseren van beelden in dartfish 

 

Wanneer we de videobeelden op pc hebben geplaatst kunnen we deze gaan analyseren. 

Oorspronkelijk was dartfish enkel en alleen een ‘bewegingsanalysepakket’. Tot op de dag 

van vandaag blijft dit een van de sterkste toepassingen van dit programma.  

 

Dartfish beschikt over verschillende tools om beelden te gaan analyseren. We kunnen deze 

tools indelen in verschillende categorieën waarvan de belangrijkste hier worden 

weergegeven: 

Categorie 1: markeren op beelden 

Dartfish stelt ons in staat om op heel wat verschillende manieren op bewegende of 

stilstaande beelden te tekenen. Op deze manier kan de aandacht gevestigd worden op 

bepaalde belangrijke elementen.  

Categorie 2: meten op beelden 

Dartfish biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hoeken, afstanden, etc. te meten.  

Categorie 3: sleutelmomenten afzonderlijk analyseren 

Binnen dartfish worden sleutelmomenten ‘keyframes’ genoemd. Dit zijn belangrijke 

momenten (lees: stilstaande beelden) binnen de filmclip die een afzonderlijke analyse waard 

zijn.  

  



Categorie 4 : Beelden synchroniseren 

Deze functie bestaat er in om  2 of meer videobestanden op een zodanige manier te laten 

afspelen dat in beide beelden op hetzelfde moment dezelfde actie plaatsvindt. Concreet 

betekent dit bijvoorbeeld dat het mogelijk wordt om een beweging met een expertmodel te 

gaan vergelijken. (vb. een amateur golfspeler vergelijkt zijn eigen swing met die van een 

professionele speler) Een andere toepassing kan zijn om verschillende aanzichten van 

eenzelfde beweging synchroon te gaan bekijken. (dezelfde golfspeler ziet zijn swing tegelijk 

afspelen in achter- en zijaanzicht). 

3.3. Exporteren van analyse voor terugkoppeling naar de beweger 

 Nadat beelden zijn gefilmd, geïmporteerd en vervolgens geanalyseerd volgt logischerwijze 

de fase van het exporteren van deze analyse zodat ze informatief verpakt kan worden 

aangeboden aan de beweger. Dartfish biedt hier verschillende mogelijkheden waarvan het 

publiceren van een ‘mediabook’ veruit de belangrijkste is. Hiernaast bestaat ook de 

mogelijkheid om ‘normale’ afbeeldingen en videobestandente exporteren die bijvoorbeeld 

kunnen worden gebruikt in een powerpointpresentatie.  

- Mediabook 

Een mediabook is een relatief klein bestand die de gemaakte analyse bevat. Het is van groot 

belang om een onderscheid te maken tussen een videobestand en een analyse. Waar het 

eerst enkel en alleen bewegende beelden bevat, bestaat het tweede uit deze beelden plus 

alle tekeningen, sleutelposities, commentaren, metingen, enz… Dit bestand heeft een 

indeling die eigen is aan dartfish en kan dus enkel worden geopend door een (weliswaar 

gratis) programma: Dartviewer. 

Aangezien dit mediabook behoorlijk klein wordt gehouden zijn er verschillende 

mogelijkheden om dit te gaan delen met de beweger uit het videobestand of zelfs met 

derden. Dartfish biedt de volgende mogelijkheden: 

 



- Dartfish.tv is een interactief forum op internet dat specifiek werd ontworpen om 

dergelijke analyses te gaan delen 

- My computer stelt de gebruiker in staat om analyses zelf bij te houden op de harde schijf 

van de computer 

- E-mail maakt het mogelijk om mensen hun analyse te bezorgen in hun mailbox 

- Recordable CD of DVD biedt de mogelijkheid om de beweger de analyse op een schijfje 

mee te geven 

- FTP maakt het mogelijk analyses naar FTP-servers te uploaden 

 

3.3.1. Gebruik van de dartviewer 

Zoals eerder vermeld kan je een mediabook bekijken via de dartviewer. Dit programma dat gratis 

wordt aangeboden kan je downloaden op ww.dartfish.com 

- Klik op ‘Free download’ 

 

- Onder ‘Dartfish free software, klik je op ‘proceed to download’ 

 

 

 

  



- Klik op de grijze knop ‘Download Dartviewer’ … 

 

 

- …en sla het bestand op. 

 

 

- Dubbelklik op dit bestand en volg de installatie-instructies. 

  



Om een mediabook te openen in Dartviewer, dubbelklik je op het bestand in kwestie waarna je het 

volgende scherm krijgt : 

 

 

 

Dartviewer heeft de volgende functies : 

- Kies de video die je wil afspelen 

 

 



- Gebruik volgende knoppen om de video te bekijken 

 

  afspelen / pauzeren 

 

  frame achteruit/vooruit  

 

  naar begin/einde van video 

 

   geluid aan/uit 

 

   herhaling aan/uit  

 

- Onderaan bij ‘Key Positions’ kan je een beeld aanklikken waardoor er meer info verschijnt bij 

‘Comments’ over een specifiek deel van de beweging 

 

 

 

 

  



- Wie dat wenst, kan in het tabblad ‘Slideshow View’ de verschillende ‘Key Positions’ afdrukken, 

door op de knop ‘Print’ te klikken. 

 

   

 

- Daarvoor selecteer je eerst bij ‘Display mode’ het aantal beelden dat je wil zien (2, 4 of 9) 

 

 

  



4. Hoofdstuk 4: Voorbeeld klassieke videofeedback 

4.1. Importeren van videobeelden 

4.1.1. Methode 1: Opnemen op een externe drager en vervolgens importeren in 

dartfish 

Voorbeeld van importeren van beelden na opname op harde schijf of memorystick 

 

Voorbeeld van importeren van beelden na opname op mini-DV cassette 



 

 

Stap 1: Filmen op MiniDV-cassette 

 

Stap 2: Sluit de camera aan via de firewire-kabel, en schakel deze in 

 

Stap3: Open dartfish en klik op de DV-import-knop 

 

 
 

Stap 4: Selecteer de camera bij ‘Capture Device’, en geef het op te nemen filmpje een naam 

bij ‘Clip Properties’  

Stap 5: zet de band op de plaats waar je opname wil starten. De camera is nu volledig te 

besturen via de besturingselementen in dartfish. Je kan dus van uit het softwarepakket 

vooruitspoelen, afspelen, stoppen, enz. 

Stap 6: klik op de record-knop 

 

  



4.1.2. Methode 2: Rechtstreeks opnemen op pc 

 

Stap 1: open de in the action module 

Stap 2: open de module ‘setup capture devices’ en kies de juiste camera 

 

 
 

Stap 3: open de module ‘in the action’ en klik op record 

 

 

Stap 4: klik op dezelfde knop om de opname te stoppen 

Na deze stappen staat het filmpje meteen op pc (de plaats op de harde schijf wordt bepaald door de 

‘recording folder’). 



4.2. Analyseren van digitale beelden 

Aangezien het perfect mogelijk is om een klasgroep zichzelf te laten filmen en een analyse te maken 

wordt voor de rest van dit hoofdstuk de ‘darfish classroom’ software gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open de analyser. Vervolgens kan je binnen de module ‘library’ navigeren naar de plaats waar het 

geïmporteerde videobestand zich bevindt. Indien je dubbelklikt op het bestand zal dit ‘laden in de 

analyser’. 

 

Het videobestand laadt in de Analyser, en je scherm ziet er uit als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overzicht van de verschillende onderdelen in de Analysermodule van Dartfish Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms is een van deze modules slechts gedeeltelijk zichtbaar. De gebruiker kan altijd de rand van een module verslepen om zo deze meer of minder zichtbaar 

te maken… 

Navigatiebalk waarmee kan worden gewisseld 

tussen de verschillende modules in Dartfish. 

Library: “bibliotheek” van de verschillende 

bestanden die we willen gebruiken in de analyse.  

Analyser: Hier vind je alle hulpmiddelen om de 

video (of keyframes) te bekijken en te bewerken.  

In deze module wordt een overzicht gegeven van 

de verschillende analyses die je aan het maken 

bent binnen dit project. 

Ook kunnen we bijvoorbeeld onder het tabblad 

“Key Positions” stilstaande beelden selecteren en 

becommentariëren.  



In dit voorbeeld proberen we een vergelijking te maken van een beweger met een expert. Dit 

betekent dus dat we de twee modellen tegelijk willen gaan bekijken, synchroniseren en analyseren. 

In dit voorbeeld werd gekozen voor de onderhandse techniek uit volleybal. Deze techniek werd dus 

gefilmd bij een ‘student’ (speler in lange broek) en een ‘expert’ (speler in korte broek).  

 

Aangezien we dus 2 videobestanden tegelijk willen bekijken moeten we de analyser instellen op de 

“split-screen mode”, klik dus op de hiervoor bestemde knop. 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kan je in de librarymodule het expertmodel zoeken en naast het eigen videobestand 

slepen.  

Volgend scherm verschijnt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je scherm ziet er uit als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we op dit ogenblik in de analyse op play klikken                              merken we dat beide 

video’s tegelijk spelen. Ze spelen echter nog onafhankelijk van elkaar dus proberen we in een 

volgende stap de twee video’s te synchroniseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst en vooral klikken we éénmaal op het videobeeld van de te analyseren speler (= de student). Zo 

selecteren we dit videobestand. Vervolgens willen we één receptie uit dit videobestand gaan 

selecteren. We doen dit door een “Cue in” en een “Cue out” punt te kiezen.  



Eerst verslepen we het Cue In punt tot net voor de receptie die we willen analyseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens Verslepen we het Cue out punt tot net na de receptie die we willen analyseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knop “Maximize play range” dient ertoe om automatisch in te zoomen in de tijdslijn. Dit is erg 

handig en je zet deze functie dus best aan (= 1 X klikken). 

De balk naast de bestuurselementen dient ervoor om de speelsnelheid aan te passen. Zet deze op 

0.25 (= 25% van de normale afspeelsnelheid) , zodat alles in slowmotion wordt weergegeven.   

 

 

 

Wanneer we nu op play drukken speelt enkel de receptie die we willen analyseren, daarna stopt het 

filmpje. Indien dit het geval is ben je klaar om te synchroniseren.  



Om 2 video’s te synchroniseren moeten we een punt kiezen dat we tegelijk willen zien in beide 

filmpjes (= het synchronisatiepunt). In de meeste balsporten is dit het moment van balcontact, maar 

dit kan evengoed, een afstoot, opgooi, enz... zijn. Wij kiezen in ons geval voor balcontact.  

Ga met de besturingselementen naar het moment in het filmpje 

waarop jij de bal raakt. (je kan beeld per beeld doorspoelen of 

terugkeren met de “frame-knoppen”).  

Je scherm ziet er ongeveer uit als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het filmpje van de te analyseren speler staat klaar op balcontact. Nu proberen we het expertbeeld 

ook op balcontact te plaatsen zodat Dartfish aan de hand van deze 2 punten de filmpjes synchroon 

kan laten afspelen.  

 

We klikken eenmaal op het beeld van de expert om dit videobestand te selecteren. De blauwe 

tijdsbalk onderaan het videoscherm (filmpje van de sudent) wordt nu een gele balk (filmpje van 

expert). Deze balk ‘neem je vast’ (= muisknop inhouden) en verschuif je naar links of rechts tot ook 

de expert op het punt van “balcontact” staat. 

 

Beide spelers zouden nu de bal moeten raken, en je scherm ziet er dus als volgt uit: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op stop en vervolgens op play, beide filmpjes zouden nu synchroon één receptie  moeten 

afspelen. Je kan deze beelden oneindig veel keer opnieuw bekijken. Probeer de verschillen te zoeken 

tussen de student en de expert! 

We gaan op deze synchrone beelden één aandachtspunt vergelijken: de hoek tussen romp en 

armen. Zet het filmpje dus stil op balcontact.  

We willen de hoek tussen romp en armen vergelijken tussen de expert en 

student. Dartfish voorziet een tool om dit makkelijk te meten. Klik met je 

rechtermuisknop op het icoontje “distance”, en selecteer “angle”. 

 

 

Vervolgens klik je met je linkermuisknop op het hoekpunt van de hoek die je 

wil meten (= schoudergewricht) en je sleept (met de muisknop ingehouden!) 

langs 1 van de 2 zijden van de te meten hoek (de armen). Laat de knop los, en 

zet de andere lijn op de romp (1 x klikken) om de hoek te meten.  

 

Doe vervolgens hetzelfde voor de 

expert. 



De hoeken die we zonet hebben getekend zijn enkel van toepassing op dit ene stilstaand beeld. We 

willen dus niet dat Dartfish deze hoeken gedurende de hele film laat staan.  

Om dit te vermijden maken we gebruik van de functie ‘fade in’ en ‘fade out’. We doen dit door met 

onze rechter muisknop op de getekende hoek te klikken en te kiezen voor deze optie. Bij snelheid 

kan je kiezen tussen immediate, medium en slow. Medium is hier het meest aangewezen.  

 

 

 

 

 

 

Allebei de hoeken moet dus een Fade in en een Fade out krijgen op het beeld van balcontact! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vervolgens willen we nog bijkomende analyse maken. In deze analyse willen we enkel de student 

bekijken en evalueren op verschillende technische criteria.  

We slepen het filmpje van de student naar het storyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je scherm ziet er uit als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dartfish geeft ons de mogelijkheid om enkele beelden uit het filmpje op te slaan als ‘key positions’. 

Dit zijn beelden waar belangrijke informatie op terug te vinden is, en waar je dan ook op een 

eenvoudige wijze commentaar kan op geven.  

Klik op het tabblad ‘Key Positions’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de video op een bepaald 

beeld stil te zetten en vervolgens 

op ‘Add Key position’ te klikken 

voegen we een ‘key position’ toe.  



We willen de student gaan controleren op verschillende aandachtspunten voor het onderhands 

spelen tegen de muur.  

Dit kunnen bijvoorbeeld de verschillende criteria zijn waarop de beweging wordt geëvalueerd: 

- raakvlak tussen pols en elleboog,  

- gestrekte armen  

- lichaamsgewicht op voorste voet  

- lichaam achter bal armen ver van het lichaam,  

- schouderhoek 90°  

- minimale armbeweging impuls vanuit een beenstrekking 

Per criterium zoeken we dus 1 beeld in het filmpje, maken we een ‘Key Position’ en 

becommentariëren we of dit al dan niet correct wordt uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste criteria zijn beoordeelbaar op een stilstaand beeld. Hiervoor maken we dus key-positions 

en kunnen we de beoordeling onderaan typen 



Het laatste aandachtspunt kunnen we enkel becommentarieren op bewegende beelden, hiervoor 

keren we terug naar het ‘storyboard’-tabblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op het storyboard-tabblad. 

Onderaan onder de titel ‘Storyboard Item Information’, kunnen we commentaar geven bij het 

volledige filmpje.  

Nadat we hiermee klaar zijn hebben we de analyse voltooid. Er rest ons nu alleen nog deze 

Dartfishanalyse te exporteren zodat we dit makkelijk met andere mensen kunnen delen.  



4.3.  Exporteren van output na analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan terug naar het ‘Storyboard’ en klikken straks op de knop Mediabook. Dit is een van de 

verschillende mogelijkheden om een Dartfishanalyse te exporteren. Deze methode gebruiken we 

binnen deze opdracht.  

Het bestandje dat Dartfish aflevert met deze methode (= een mediabook) is zoals eerder vermeld 

een bestand dat enkel kan bekeken worden met een programma dat hiervoor is ontworpen: de 

‘Dartviewer’. Zie hoofdstuk 3.3: “Exporteren van analyse voor terugkoppeling naar de beweger” in 

deze handleiding 

De methode die we hier volgen is dus even goed bruikbaar in een Trainer-speler context als in een 

docent-student context… 

Vb. in je eigen sportclub organiseer je een filmmoment waarop alle spelers worden gefilmd. Nadien 

analyseer jij als trainer de technieken in Dartfish en exporteer je voor iedereen een mediabook. Deze 

bestanden kan je mailen naar de spelers, of afleveren op cd-rom. De spelers kunnen dan thuis aan de 

hand van de gratis Dartviewer zichzelf bekijken samen met de commentaren die jij gaf als trainer… 

 

Klik dus op ‘Mediabook’… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de eerste keuze in de Wizard kiezen we voor ‘my computer’, we willen dus de analyse exporteren 

naar een plaats op onze pc, en niet naar een CD of DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kunnen we kiezen welke analyses we willen opnemen in het mediabook. Normaal gezien 

hebben we er twee en we laten deze allebei aangevinkt. 

 

 

 

 

 

 

 

In het volgende scherm kiezen we een naam voor ons bestand.  

De andere opties laten we zoals ze standaard zijn ingesteld. 



De video optie ‘Add High quality fullscreen video’ geeft de mogelijkheid om de originele (scherpe) 

beelden mee op te slaan in het mediabook. Een nadeel is echter dat de omvang hiervan het 

outputbestand dan drastisch toeneemt. We vinken deze optie in dit geval dus NIET aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Video Settings kies je voor ‘Macromedia Flash high quality’. Hoge kwaliteit zorgt voor scherpere 

beelden. Hierdoor zal de analyse duidelijker zijn. Een nadeel is dat het bestand iets groter wordt… 

 

 

 

 

 

 

‘Destination folder’ is de plaats waar je mediabook wordt opgeslagen. Je mag dit zelf kiezen maar 

vergeet dit niet anders vind je straks het bestand niet meer terug.  

 

 

 

 

 

 

 

Het bestand wordt geëxporteerd op de door jou gekozen plaats. Je kunt dit bestandje nu kopiëren op 

memorystick. Dit is het eindproduct van de opdracht.  



 

5. Hoofdstuk 5: Voorbeeld Delayed live video feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Algemeen 

 

Deze functie maakt het mogelijk om alles wat gefilmd wordt door een camera met een zelf 

bepaalde vertraging aan te bieden op een monitor. Concreet betekent dit dus dat het 

mogelijk is om leerlingen een beweging te laten uitvoeren waarna ze x-aantal seconden later 

zichzelf kunnen zien op een scherm. Voornamelijk een opeenvolging van uitvoeren, kijken 

opnieuw uitvoeren enz. stelt de leerling in staat zijn/haar beweging aan te passen zodat ze 

meer overeenkomt met een ideale uitvoering.  

 

De meest klassieke toepassing van dit systeem is bijvoorbeeld een les gymnastiek waarbij 

leerlingen een bepaalde sprong uitvoeren en zichzelf enkele seconden later zien springen op 

de monitor. Ondertussen springt natuurlijk reeds de volgende leerling… 

 



Een voordeel van deze toepassing is dat eenmaal ze is gestart deze zelfstandig kan blijven 

verder werken en dus geen extra aandacht vraagt van de lesgever 

 

5.2. Opstelling en gebruik 

benodigdheden:  

 Camera op statief,  

 firewirekabel,  

 Laptop,  

 Darfish Life of Team pro 

 Bij voorkeur verlengkabel + verdeelstekker. 

 

Aandachtspunten:  

 Staat alle elektronica op een veilige plaats? 

 Staat de camera op de goede plaats? Welk beeld toont ons het meest? 

o Kies de juiste invalshoek 

o Kies verstandig tussen linkerzijaanzicht of rechterzijaanzicht 

o Zorg voor een goede beeldvulling ondanks de vaste camera 

 Is er een vlot doorschuifsysteem tussen uitvoeren en kijken 

 Het doorschuifsysteem bepaalt het aantal seconden van de delay… 

 

Stap 1: 

 

start de pc, en stel de camera op het statief zo danig op dat  er een informatief beeld wordt 

gefilmd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 2: 

Sluit de camera aan via de firewire-kabel 

Open dartfish en klik  op de ‘In the action’ module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: stel de camera-instellingen correct in 

- klik op ‘Setup Capture Devices’ 

- Selecteer je camera bij ‘capture device’ 

- stel de ‘Pre-Record buffer’ zo danig in dat je bij Physical Memory een stukje groene balk ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 4: Open the ‘in-the-action-module’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: stel bij ‘recording options’ naast ‘live delay’ de tijd in die je de videobeelden zou willen 

vertragen.  Klik vervolgens op ‘delayed live’ om deze functie te starten. 

 

  



6. Hoofdstuk 6: Tagging als hulpmiddel voor tactische feedback 

6.1. Algemeen 

Een interessante functie van een videofeedbackprogramma zoals dartfish is de ‘tagging’. Concreet 

betekent dit dat het programma de mogelijkheid creëert om op een geavanceerde manier labels te 

gaan kleven op een videobestand. Het wordt langs deze weg dus mogelijk om aan bepaalde 

gebeurtenissen een categorie toe te kennen. Hierdoor wordt het erg makkelijk om nadat de video 

werd ‘getagd’ alle fragmenten van dezelfde categorie op te zoeken en te bekijken. Verder is het ook 

mogelijk om evaluaties toe te kennen om zo een nog complexer labelsysteem te gaan hanteren. 

Dartfish stelt de gebruiker in staat om zelf een paneel te maken met zelf gekozen knoppen om de 

video te gaan labelen.  

De mogelijkheden van deze functie zijn immens en worden slechts beperkt door de creativiteit van 

de gebruiker bij het ontwerp van een paneel. Toch kan een erg eenvoudige indeling al een grote hulp 

zijn bij bewegingsopvoeding.  

6.2. Het maken van een taggingpaneel 

In dit voorbeeld ontwerpen we een ‘eenvoudig paneel’ met slechts 1 knop. Hoewel dit erg 

eenvoudige voorbeeld dient als aanzet tot het bedenken en uitwerken van toepassingen die op maat 

zijn gemaakt is het een zeker al bruikbare toepassing op zich voor het geven van tactische feedback 

binnen een ‘invasiongame’ als basketbal.  

 

We trachten een toepassing te maken waarbij tijdens een eenvoudig ‘passpel’ (vb. vijfbal) alle 

situaties waar balverlies werd geleden direct na elkaar te bekijken zijn.  

 

Stap 1: open dartfish en klik op de module ‘Tagging’ 

Onderstaand scherm verschijnt. 



Stap 2: klik op ‘create a New Tagging Project’ 

Onder deze link vind je een aantal voorbeelden van taggingpanelen die dartfish zelf voorziet. Hoewel 

deze voorbeelden voornamelijk sportgericht en dus minder onderwijsgericht zijn kunnen deze zeker 

dienen als bron van inspiratie  

 

Stap 3: in dit venster selecteer je als type ‘General’ 

Vervolgens verschijnt de ‘Tagging Editor’. In deze tool wordt het mogelijk voor de gebruiker om een 

eigen taggingpaneel te ontwerpen. Voor elke toepassing kan je dus zelf een paneel ontwerpen 

waarop elke functie en haar eigenschappen helemaal zelf te bepalen is. 

Stap 4 : sla je taggingpaneel op onder een herkenbare naam. In dit voorbeeld kiezen we voor 

‘balverlies’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens nemen we een kijkje op de het venster van de taggingeditor. Onderstaande figuur geeft 

een overzicht van de functies van de verschillende modules. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze zone zijn alle eigenschappen te zien van de knop 

die in het WYSISWYG-gedeelte is geselecteerd. 

Deze eigenschappen kunnen hier ingesteld worden op de 

specifieke noden van de toepassing.  

In deze zone wordt een weergavegegeven van hoe het 

uiteindelijke paneel er zal uitzien. 

Hier wordt dus met een WYSISWYG- (what you see is 

what you get) omgeving gewerkt.  

In deze zone kan men doormiddel van eenvoudig ‘klikken 

en slepen’ verschillende knoppen kiezen. Deze knoppen 

staan geordend naar functie. Er zijn knoppen voor 

gebeurtenissen, toegekende waardes, lay-out, en 

ploeggerichte functies. 



 

Stap 2: we maken een knop die elk balverlies tijdens het spel zal labelen (lees: taggen) 

 

We doen dit door een gebeurtenisknop (‘Event’) naar het panneel te slepen.  

Belangrijk is dat we een onderscheid maken tussen een korte gebeurtenis en een blijvende 

gebeurtenis. Het balverlies is een gebeurtenis die erg kort duurt. Wanneer we een parameter als 

‘balbezit’ zouden gaan instellen hebben we te maken met een langdurige gebeurtenis. Ploeg X kan 

namelijk bijvoorbeeld 50 seconden in balbezit zijn. Bij langdurige gebeurtenissen gebruiken we de 

knop ‘Contineous Event’. 

Stap 3: Aanpassen van de eigenschappen van de gebeurtenis 

 

Enkele eigenschappen verklaard: 

- Item Id: unieke naam die Dartfish zelf genereert 

- Label: het label dat op de knop te zien is in het paneel 

- Tooltip: tip die verschijnt wanneer men met de aanwijzer op de knop staat 

- Shorcut Key: sneltoets die gelijk staat aan klikken op  de knop 

- Image: eventuele figuur 

- Style: kleur van de knop 

 



- Preroll: deze eigenschap geeft hetaantal seconden weer waarop de gebeurtenis start vóór er op 

de knop wordt geklikt 

- Duration: hier wordt de lengte van de gebeurtenis ingesteld 

We stellen de eigenschappen van deze knop in als volgt: 

 

Dit betekent dus dat de knop er als volgt zou moeten uitzien: Rood, zonder figuur met als label 

‘balverlies’.  

Deze instellingen hebben ook als gevolg dat de knop zich als volgt zou moeten gedragen: Telkens op 

de knop wordt geklikt wordt een nieuwe gebeurtenis ‘getagd’ en wordt deze tag geplaatst op de 

video van 5s voor er werd geklikt tot 5s nadat er werd geklikt. Het drukken op de spatietoets geeft 

hetzelfde effect. 

Stap 4: sla het paneel op (File – save) en sluit de taggingeditor.   

 

6.3. Het gebruiken van een taggingpaneel 

 

Stap 5: open de ‘Tag Live’ module en kies bij capture device de camera die je wenst te gebruiken.  

Deze camera moet vanzelfsprekend zijn aangesloten op de computer en ingeschakeld zijn.  

Stap 6: klik op record wanneer de spelvorm wordt gestart 

Stap 7: klik telkens er balverlies wordt geleden op de knop ‘balverlies’ 

Dit is een taak die makkelijk door een geblesseerde student kan worden vervuld 

Stap 8: klik op stop 

 

  



 

 

 

6.4. Het bekijken van een getagd fragment 

 

Stap 9: klik op het tabblad ‘play events’ 

Onderaan in beeld vind je de lijst terug van elke keer er op de knop balverlies werd geklikt (en er dus 

balverlies werd geleden).  

 

 

 

 

 

Uit deze lijst kan je eenvoudig situaties afspelen door erop te dubbelklikken. Ook biedt het 

softwarepakket de mogelijkheid om deze gebeurtenissen afzonderlijk te publiceren (bijvoorbeeld op 

CD of DVD).  

  



7. Didactische toepassing van videofeedbacksoftware 

Het spreekt voor zich dat de panelen heel wat complexer kunnen worden gemaakt dan het 

voorbeeld ‘balverlies’ uit hoofdstuk 6. Zoals reeds eerder vermeld zijn de voorgemaakte 

sportspecifieke panelen die dartfish zelf levert een goede bron van inspiratie. 

Onderstaande figuur geeft een weergave van wat de mogelijkheden kunnen zijn voor een didactische 

toepassing. Dit paneel zou kunnen worden gebruikt bij het taggen van een stageles in het hoger 

onderwijs. 

Onderstaand vind je twee panelen die een gelijkaardige werkwijze hanteren. Paneel 1 wordt 

geleverd door Dartfish zelf en is ontworpen voor basketbal. Paneel 2 dient als didactisch hulpmiddel 

bij het bekijken van stagelessen in het hoger onderwijs.  

 

 

Paneel 1: Scoutingspaneel voor basketbal 

 

 

Paneel 2: Observatiepaneel voor stagelessen in het hoger onderwijs 

 

  

Paneel 1 

Als inspiratie voor 

Paneel 2 



8. Andere voorbeelden  

In dit hoofdstuk worden enkele bijkomende voorbeelden getoond die reeds werden uitgeprobeerd in 

verschillende instellingen van de Associatie K.U.Leuven.  

8.1. Videofeedback bij snowboarden 

In het kader een bachelorproef werd een project uitgewerkt waarbij dartfish werd gebruikt om het 

leerproces van beginnende snowboarders te ondersteunen op een wintersportstage. 

Tijdens lessen op de piste werden beelden gefilmd met behulp van een hoofdcamera en deze 

werden vervolgens via dartfish geanalyseerd. Nadat de beelden voorzien waren van de nodige 

markeringen en commentaar werden mediabooks gepubliceerd die vervolgens aan de lerende 

snowboarders werden aangeboden. Dit proces neemt in principe erg weinig tijd in beslag wat dus 

betekent dat het mogelijk is om overdag te filmen en  meteen ’s avonds de feedback te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van hoe een student met expertise op 

snowboardgebied via dartfish feedback kon geven aan medestudenten.   

  



8.2. Delayed feedback tijdens de atletiekles 

Tijdens lessen verspringen werd een alternatieve vorm van delayed live feedback uitgeprobeerd. De 

toepassing is dus iets verschillend van deze die in hoofdstuk 5 werd uitgewerkt.  

Bij deze toepassing wordt een bepaalde sequentie vastgelegd binnen dartfish die bepaald wat de 

beweger meteen na zijn uitvoering als feedback te zien krijgt. In tegenstelling tot het voorbeeld uit 

hoofdstuk 5 heeft deze werkvorm als nadeel dat iemand op ‘record’ en op ‘stop’  moet klikken bij de 

uitvoering. Dit kan vanzelfsprekend via de bijgeleverde afstandsbediening.  

Het grote voordeel van het werken met sequenties binnen dartfish is dat de gebruiker zelf kan kiezen 

welke beelden worden aangeboden nadat op stop werd geklikt. Een voorbeeld kan hier duidelijkheid 

bieden. 

Tijdens de les atletiek werd een camera verbonden met een computer. Volgende gebeurtenissen 

spelen zich vervolgens chronologisch af: 

- Een (geblesseerde) student klikt op record 

- Een student onderneemt een verspringpoging 

- De (geblesseerde) student klikt op stop 

- Dartfish wacht automatisch tien seconden zodat de uitvoerder de tijd heeft om naar de 

computer te stappen 

- Dartfish toont automatisch de sprong aan de uitvoerder op normale snelheid, zo krijgt deze een 

globaal beeld van zijn/haar sprong 

- Dartfish toont automatisch de sprong een tweede maal aan de uitvoerder maar deze keer sterk 

vertraagd. Dit geeft de student de mogelijkheid om op aspecten te letten die vaak niet of moeilijk 

te zien zijn aan normale snelheid 

- Dartfish toont automatisch de sprong een derde maal opnieuw aan normale snelheid 

- Dartfish schakelt automatisch opnieuw over naar het ‘live-beeld’ zodat de volgende uitvoerder 

kan worden gefilmd 

Dartfish stelt de gebruiker in staat om zelf alle parameters van de sequentie te gaan bepalen. Je kan 

dus zelf instellen hoelang wordt gewacht voor de eerste herhaling, hoeveel herhalingen er worden 

getoont, aan welke snelheid dit gebeurt, enz… 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3. Stromotion als hulpmiddel bij instructies 

Dartfish voorziet enkele mogelijkheden om aantrekkelijke en informatieve afbeeldingen te creëren 

uit videobestanden die dan onder andere als instructiemiddel kunnen worden gebruikt.  

Deze toepassing heet ‘stromotion’ en maakt het mogelijk om een bewegingsverloop op een 

stilstaande afbeelding weer te geven. Dit wordt mogelijk gemaakt door op een vaste achtergrond de 

uitvoerder op verschillende momenten van de beweging tegelijk weer te geven.  De gebruiker kan 

zelf kiezen hoeveel en welke beelden interessant genoeg zijn om te worden opgenomen in de 

uiteindelijke afbeelding.   

 

 

 

Het is niet nodig de beweging voor de lens van een vaste camera uit te voeren. Het softwarepakket 

slaagt er in om de veranderende achtergrond van een bewegende camera zodanig te reconstrueren 

tot één brede afbeelding ontstaat met de gekozen posities van de uitvoerder.  

 

Op de volgende pagina worden twee voorbeelden weergegeven van een atleet die verspringt.  Zowel 

de aanloop, de afstoot en de landing werden in beeld gebracht. Deze afbeeldingen kunnen dienst 

doen als instructiemiddelen binnen lessen atletiek. 



Voorbeeldafbeeldingen stromotion 

 

 

 



8.4. mediabook als instructiemiddel bij praktijklessen 

Binnen het onderwijs kan een ‘bibliotheek’ worden aangemaakt van mediabooks met correcte 

uitvoeringen en de bijhorende aandachtspunten. Zo geeft onderstaande analyse van een expert 

atletiek een duidelijke weegave van de correcte ‘starttechniek’.  

De docent kan deze informatie aanbieden via de verschillende wegen die dartfish mogelijk maakt: 

- Via mail 

- Via dartfish.tv 

- Via leerplatform van de school (toledo/smartschool/…) 

- … 

 

 

 

 




