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Wat maakt het verschil tussen een toptijd 
schaatsen en een matige tijd schaatsen? talent, 
natuurlijk. training, ook belangrijk. maar je 
moet tegenwoordig ook de technologie niet 
vergeten. met technologie wordt niet alleen de 
schaats of het pak bedoeld maar ook technolo-
gie die de progressie van de schaatser inzichtelijk 
kan maken. aan de universiteit leiden wordt 
door onderzoeker arno knobbe gewerkt aan het 
mass-project. mass is een engels acroniem 
voor Monitoring and Analyzing Speed Skaters. 
mass, één van de projecten van commit, is 
bedoeld om onderzoek en theorie in de praktijk 
te toetsen en als zodanig een meer toegepast 
project.

De tijd dat talent en training vol-
doende waren om wereldkam- 
pioen op de schaats te worden, 
is voorbij. Tegenwoordig is tech-
nologie net zo belangrijk.

Tekst rob blaauboer  Foto stephan tellier

Topschaatsen 
is een kwestie 
van talent, 
training en…
technologie

HET ScHAATSTEAm
voor het mass-project werd samengewerkt met 
een professioneel schaatsteam (lottonl-jumbo) 
getraind door jac orie met bekende schaatsers 
als sven kramer, Wouter olde heuvel en kjeld 
nuis. We praten hier over de top van nederland 
op het langebaanschaatsen. jac orie had een 
vooruitziende blik en heeft de afgelopen 15 jaar 
trainingsdata verzameld. dit is de basis van het 
onderzoek waar de data van de huidige generatie 
aan wordt toegevoegd. al die gegevens worden 
binnen het project vervolgens geanalyseerd.

oNDERzoEkSVRAGEN
ondanks het feit dat mass een toegepast 
project is, zijn er een aantal vragen gedefinieerd. 
deze vragen gaan bijvoorbeeld over de facto-
ren in de training die de performance bepalen: 
belasting, periodisering, ziekte, atmosferische 
condities en hoe dit allemaal in kaart te bren-
gen. Zoals we weten van beleggingen: resultaten 
uit het verleden zijn geen garantie voor de toe-
komst. Wat is de voorspellende kracht van de fy-
sieke test vóór de seizoenstart voor de uitslagen 
gedurende het seizoen? hoewel atleten topspor-
ters zijn, zijn ze allemaal uniek. in hoeverre zijn 
atleet-specifieke karakteristieken belangrijk voor 
de training en de resultaten? concreet komt dat 
neer op: of een individueel model of een model 
voor een groep. als laatste is er het dagelijks le-
ven en welke factoren daarbij op de performance 
van invloed zijn. denk daarbij aan rust, herstel 
en voeding.

HELDERE ANALySES LEVEREN 
DuiDELijkE AANBEVELiNGEN
hoewel de analyses vrij uitgebreid zijn, zijn de 
resultaten bewust overzichtelijk gehouden, zo-
dat ze makkelijk door de coach te interpreteren 
en door te voeren zijn. de analyses worden per 
schaatser uitgevoerd, zodat de specialisatie van 
de schaatser en zijn lichaamsbouw meegenomen 
worden. omdat de trainingsprogramma’s door 
de jaren al heel professioneel zijn geworden, gaat 
het vooral om het aanscherpen van de schaatser-
specifieke details: zijn er aspecten van de trai-
ning waarbij je niet te veel of te weinig belasting 
moet vragen?

een voorbeeld van de resultaten: om de aerobe 
capaciteit (de mate waarin je een gemiddelde be-
lasting langdurig vol kan houden) te vergroten 
moet je een uitgebalanceerde aanpak ontwikke-
len met tenminste één training van meer dan 3,5 
uur, gedurende een periode van 14 tot 3 dagen 
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‘Het gaat om 
de laatste paar 
procent maar 
dat is voor veel 
topsporters 
het verschil 
tussen het 
podium 
of ernaast’

over het effect van training goed lijken te 
werken.

de atleet-specifieke modellen geven duide-
lijke richtlijnen aan de coach om bepaalde 
aspecten van het trainingsschema in de 
gaten te houden of aan te passen. daar-
naast geeft de aard van de modellen ook 
direct een karakterisering van de atleet in 
kwestie. de parameters van het model ge-
ven bijvoorbeeld aan hoe snel een specifieke 
schaatser herstelt, of hoe lang hij of zij kan 
profiteren van de aangeboden training. op 
die manier wordt het mogelijk om vooraf 
beter te bepalen met welke frequentie er 
getraind moet, en hoe trainingsprikkel en 
rust afgewisseld moeten worden. bij een 
aantal schaatsers bleek er sprake te zijn van 
een te hoge trainingsbelasting. bij een deel 
van de wedstrijden uit het verleden, waar 
teleurstellend en verrassend langzaam gere-
den werd (we hebben het hier over 1 of 2%), 
bleek dit nu te wijten aan het overschrijden 
van bepaalde drempels in de trainingsperi-
ode. Zo’n drempel koppelt dan vaak een in-
tensiteit aan een geschikte duur. deze duur 
bleek bij bepaalde schaatsers soms net iets 
te hoog, zodat er minder gepresteerd werd. 
voor afzonderlijke wedstrijden is dit effect 
als mens nauwelijks op te merken, maar 
door statistische analyse van 5 jaar data van 
een schaatser komt dit boven drijven.

Wat al wel duidelijk is, het verzamelen van 
data is voor topsporters een manier om de 
prestaties te verbeteren door de inspanning 
en het resultaat inzichtelijk te maken. het 
gaat wel om de laatste paar procent (of zelfs 
nog minder) maar dat is voor veel topspor-
ters juist het verschil tussen het podium 
of ernaast. dat is zo op dit moment voor 
schaatsers maar ook voor alle andere spor-
ten, van atletiek tot voetbal. alleen met de 
combinatie van talent, training en techno-
logie kun je meedraaien in de wereldtop.•
Dit artikel is eerder gepubliceerd op Scientias.nl
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Ask-Valerie
een digitAAl AdViesloket

TAxONOMIEBOEK
Top en zijn mede-onderzoekers van de 
Wageningse afdeling Food Informatics raad-
pleegden voor ask-Valerie tientallen deskundi-
gen om hun woordenboek compleet te krijgen. 
‘Wij leggen een computermodel aan van hun 
kennis. We zetten de deskundigen in paren 
bij elkaar met de opdracht: maak een lijst van 

Veel kennis over voedsel zit ver-
borgen in de hoofden van onder-
zoekers en in allerlei spreadsheets 
die ooit zijn aangelegd. De 
Wageningse kennistechnoloog 
Jan Top ontwierp het digitale loket 
ask-Valerie om die kennis voor 
iedereen beschikbaar te maken. 

Tekst Marc laan
Illustratie Aniek Wisse

E igenlijk is het heel merkwaardig: er 
bestond tot nog toe geen onafhan-
kelijk digitaal adviesloket waar een 
boer een simpele vraag kan stellen 

over de beste manier van onkruidbestrijding 
op zijn bedrijf. Over een tijd kan die boer 
terecht bij het digitale loket ask-Valerie. Daar 
krijgt hij bijvoorbeeld het advies ongedierte 
te lijf te gaan met insecten, in plaats van met 
chemische gewasbeschermingsmiddelen.

In het afgelopen jaar werkte hoogleraar Jan 
Top van Wageningen University & Research 
met Europese onderzoekers aan het vullen van 
de kennisbank die ten grondslag ligt aan dit 
adviesloket. Hij is van huis uit natuurkundige, 
maar ontwikkelde zich tot specialist kennis-
technologie. Hij staat voedings- en landbouw-
deskundigen bij in het slimmer managen van 
hun wetenschappelijke data.

DUIZENDEN TERMEN
Die databank met landbouwkennis wordt 
opgezet rond een digitaal woordenboek, dat 
begrippen uit de agrarische sector vastlegt. 
‘Dat was gek genoeg nog nooit gedaan. 
Samen met de mensen uit het veld hebben we 
duizenden termen in de computer gestopt, met 
verwijzingen naar onderzoeksdocumenten 
die daar over gaan. Een van de doelen is dat ie-
dereen zeker weet dat je over hetzelfde begrip 
praat. Dat lijkt gemakkelijk, maar je moet ook 
de verbanden tussen de begrippen formuleren. 
Welke soorten grond zijn er, wat is een ecosys-
teem, wat is graan en hoe zijn ze gerelateerd?’

apps bouwen voor boeren, bosbouwers en 
consumenten.’ 
De vocabulaires met landbouw en voedselken-
nis zijn beschikbaar op de openbare website 
FoodVoc.org. ‘Het ordenen van dergelijke 
woordenboeken laat zich moeilijk automatise-
ren. Het blijft handwerk, het vergt altijd keuzen 
van experts.’

DATAVERKENNER
De methode waarmee Top zijn woordenboek 
opbouwt noemt hij Rapid Ontology Construc-
tion, afgekort tot ROC+. In gewoon Nederlands 
kunnen we Top omschrijven als een dataver-
kenner. ‘Het ontsluiten van onderzoeksdata 
wordt steeds haalbaarder door de komst 
van computers, maar tegelijk ook moeilijker. 
Vroeger hield iedere researcher een papieren 
labjournaal bij. Hij schreef alles op. De com-
puter is er mede debet aan dat data nu uit al-
lerlei bronnen komen, zodat je niet meer weet 
hoe die kennis ooit ontstond. Een populair 
programma als Microsoft Excel geeft onder-
zoekers veel vrijheid om te rekenen, maar de 
structuur van zo’n spreadsheet is vaak een 
rommeltje. Wij hebben software ontwikkeld 
die het pad terugvindt naar het onderzoek dat 
vooraf ging aan die spreadsheets. Weer een 
ander programma, Rosanne, helpt ons om de 
spreadsheets zelf te begrijpen.’ 

BEDRIJVEN
Het is de bedoeling van Top het ROC+-platform 
commercieel aan te bieden als dienst voor 
bedrijven en organisaties. De eerste belang-
stelling is er al van voedingsfabrikanten als 
Friesland Campina en Unilever. En een groot 
Chinees voedingsmiddelenconcern staat op 
het punt een contract te sluiten voor soft-
ware die het risico op voedselverontreiniging 
herkent. ‘China heeft een enorm probleem met 
voedselveiligheid. De Chinezen vertrouwen 
hun eten niet meer.’•

COMMIT/project e-Food
Partners: top Institute Food and Nutrition, 
Wageningen University & research, Unilever r&D, 
FrieslandCampina

termen en lever de bijbehorende rapporten 
en publicaties erbij. Met de methode die we 
daarvoor ontwikkeld hebben gaan die experts 
al discussiërend aan de gang en ontstaat er 
binnen een paar uur een heel taxonomieboek. 
Dat maakt die kennis snel doorzoekbaar, niet 
alleen voor henzelf en andere experts, maar 
ook voor ontwikkelaars die allerlei handige 
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Overdracht van de sport data-faciliteit voor Sports Analytics zoals gebrukt binnen MASS.

vóór het testmoment (bijvoorbeeld een 
wedstrijd) waarbij belasting in de ochtend- 
sessies onder de 240 intensiteit-minuten 
(het product van duur en intensiteit 
van een training) moet blijven, over een 
2-daags interval. hierbij zie je duidelijk dat 
het meer is dan alleen maar hard trainen, 
het is met name ook gedoseerd trainen.

het resultaat is een verhoging van de 
maximale zuurstofopname (vo2max) van 
3,8%. bij een training waarbij de totale tijd 
in intensiteitszone 1 tot en met 4 boven de 

850 minuten ligt, over een periode van 21 
dagen, en de gemiddelde intensiteit boven 
de 3,8 in een periode van 14 dagen, stijgt de 
vo2max met 11,1%.

nu kan je zeggen: natuurlijk, van meer 
trainen wordt je sterker. maar dat is te 
kort door de bocht. mass geeft aan 
hoeveel (intensiteit en duur) meer of ook 
minder je moet trainen. de beste training 
is de juiste training, niet te weinig maar 
ook niet te veel.

SENSoREN
de sensoren zijn van essentieel belang om 
resultaten te meten: hoe snel schaatst ie-
mand? maar dat is nog maar een deel van 
de puzzel. minstens zo belangrijk is hoe 
snel iemand herstelt. Wat was de hartslag 
tijdens inspanning en hoe snel ging deze 
weer naar beneden? Zelfs bij sporthorloges 
van tomtom zit deze functionaliteit voor 
consumenten er al in. als het lang duurt 
om te herstellen dan is óf de conditie 
slecht óf waren er andere factoren die 
een oorzaak zijn (te veel getraind, te lang 
getraind of misschien ziekte).

RESuLTATEN
voorbeelden van individuele resultaten zijn 
hierboven al even langsgekomen. meer al-
gemeen wordt duidelijk dat de combinatie 
van data science met fysiologische modellen 
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