
 

Een penalty stoppen 
Kies een hoek! 
 
Bij het nemen van een strafschop zijn twee spelers verantwoordelijk voor het resultaat. 
Een getrainde keeper kan zíen in welke hoek van het doel de speler de bal schiet 
 

Het passje is goed, Makaay geen Buitenspel, aannemen! Aannemen! Makaay scoort! 
Jajajajaaa! Nederlandse topsporters gaan voor Goud. Het is nou 1-0! Welk geheim wapen 
heeft de wetenschap hen meegegeven?  

Het is de 17de minuut en Barbara redt! Niet alleen het inschieten van de penalty’s is een 
vak apart, maar ook het stoppen ervan. Volgens onderzoekers kan een keeper door het 
trainen van zijn kijkgedrag meer penalty’s stoppen.  

Keeper Wesley de Ruiter van FC Utrecht doet mee aan de test. Aan de houding van de 
schutter kan hij zien welke kant de bal zal op gaan. We zijn ongeveer zo’n 15 à 20% van de 
penalty’s worden gestopt, eigenlijk door de goalkeepers, en wij hebben gevonden: als je 
het kijkgedrag van zo’n doelman kan verbeteren, dat ze dan ook beter penalty’s kunnen 
stoppen. 

En hoe doe je dat dan precies? Dit is het oogapparaat, deze camera neemt de seinen op 
waar hij de penalty’s mee kan zien en deze camera, die reflecteert via de spiegeltjes zijn 
oog, en die twee samen, die beelden, die worden over mekaar gelegd en daarmee kunnen 
we zien waar hij naar kijkt. En dit is de joystick en hiermee gaat Wesley zijn duik simuleren 
zal ik maar zeggen. Dus als hij hier gaat, dan gaat de bal naar linksboven, hier naar 
rechtsbeneden en dan kan hij vrij bewegen. En hiermee kunnen we dan zien wanneer hij 
gereageerd heeft en of hij nou op de goede plek heeft gereageerd en ook of hij op tijd heeft 
gereageerd, want dat moet je doen bij een penalty hè, je moet op tijd zijn en op het juiste 
moment op de juiste tijd.  

Ja. Dit zwarte puntje is het oog van Wesley en dan kan je precies zien hoe hij reageert, hoe 
zijn oogbeweging is? Ik denk, dat dat te laat was, maar dat zullen we straks te weten 
komen. Volgens mij zat ie? Ja. De keeper moet dus voor het schot zoveel mogelijk 
informatie putten uit de houding van de schutter. Zo blijken veel schutters hun standbeen 
te plaatsen in de richting waarin ze gaan schieten. Dit is ongeveer zo’n twee à drie  
milliseconden voordat de bal geraakt wordt, zette hij zijn standbeen neer, en daarom moet 
je ook zo lang mogelijk wachten als keeper als je die informatie wil gebruiken. Ja. Dus ook 
de heupen en alles verraden al wat, maar daar is echt het percentage heel hoog dat je een 
penalty kunt stoppen. 
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