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Voetbalbots uit Eindhoven verdedigen wereldtitel

Josta van Bockxmeer
Eindhoven 

Ze schuiven verrassend snel over 
het veld, passen de bal naar el-
kaar en schieten met een boogje 
op het doel. De voetbalrobots van 
de TU Eindhoven hebben al in 
2012, 2014 en 2016 het wereld-
kampioenschap voetballen voor 
robots gewonnen. Van donder-
dag tot en met zondag verdedigen 
ze de titel tijdens de Robocup in 
het Japanse Nagoya, waar weten-
schappers uit ruim veertig landen 
aan meedoen.

Het doel van de Robocup is we-
tenschappers uit te dagen de ro-
bottechniek te ontwikkelen. ‘De 
spelregels worden elk jaar stren-
ger’, zegt hoogleraar Maarten 
Steinbuch, die het Eindhovense 
team begeleidt. Dit jaar mogen de 
robots niet meer vanaf de eigen 
helft van het veld op het doel van 
de tegenstander schieten, maar 
moeten ze de bal eerst naar hun 
teamleden op de andere helft 
passen. Ook vanuit een vrije trap 
mogen ze niet meteen scoren. 

Door de nieuwe regels moeten 
de robots meer samenspelen, 
stelt teamleider Lotte de Koning 
(26), die dit jaar haar master in 
werktuigbouwkunde afrondt. 
Om de robots daarop voor te 
bereiden, heeft ze het team een 
extra camera gegeven. Zo kunnen 
ze hoge ballen vangen. Ook kun-
nen ze nu dieptepasses geven. 
De robots communiceren met 
elkaar, zodat ze weten wie de bal 
waarheen gaat spelen. ‘Ze heb-

Een robot scoort een 
doelpunt op de fandag 
van robotteam Tech 
United van de TU Eind-
hoven. FOTO: TU EINDHOVEN

ben camera’s aan boord en delen 
met elkaar via wifi wat ze zien’, 
legt Steinbuch uit. ‘De robots 
voetballen volledig autonoom’, 
zegt De Koning. ‘We hebben een 
serie mogelijke beslissingen 
geprogrammeerd, en in elke si-
tuatie beslissen de robots welke 
daarvan de beste is.’

De vernieuwingen die on-

derzoekers tijdens de Robocup 
presenteren, mogen door ieder-
een worden toegepast. In 2011 
gaf Tech United, zoals het team 
uit Eindhoven heet, de robots 
bijvoorbeeld wieltjes waarmee 
ze een bal kunnen vangen. Daar 
maken volgens De Koning nu alle 
teams gebruik van. Naast Tech 
United doen uit Nederland teams 

van de TU Twente, chipfabrikant 
ASML en industrieel bedrijf VDL 
mee. 

Robots die autonome beslis-
singen nemen en met elkaar 
communiceren, zijn niet alleen 
handig in het voetbal. De Koning: 
‘In fabrieken moeten robots 
bijvoorbeeld samen een auto in 
elkaar kunnen zetten.’ Ook zelf-

rijdende auto’s moeten kunnen 
beoordelen wat er om hen heen 
gebeurt en op basis daarvan een 
beslissing nemen.

Naast de voetbalwedstrij-
den zijn er bij de Robocup ook 
competities voor robots in huis, 
robots in de industrie en in het 
reddingswerk. In een eigen cate-
gorie kunnen jongeren dansjes 
doen en toneelstukjes opvoeren 
met hun automatische vriend-
jes. Tech United neemt ook deel 
aan de cup voor huisrobots. Die 
kunnen naar de koelkast lopen 
en een glaasje cola halen voor ie-
mand die dat zelf niet meer kan.

Het volgende dat Steinbuch wil 
bereiken, is dat de robots ook op 
gras kunnen spelen. Door de klei-
ne wieltjes waarmee ze zich voort-
bewegen, kunnen ze nu alleen op 
glad tapijt voetballen. Steinbuch 
denkt aan pootjes die een beetje 
lijken op die van een spin.

De Koning ziet zelflerende 
robots als de grootste uitdaging. 
Haar team probeert robots bij-
voorbeeld te leren wat een bal is. 
‘Nu spelen ze met een gele bal, 
die ze herkennen aan de kleur’, 
zegt ze. ‘Als er iemand met gele 
schoenen over het veld loopt, 
denken ze dat dat ook een bal is.’ 
Zelflerende robots abstraheren 
regels uit voorbeelden van ballen 
die ze te zien krijgen. Vervolgens 
gebruiken ze die regels om te be-
oordelen of iets een bal is. 

Uiteindelijk moeten de voet-
balbots zo slim worden dat ze het 
beste menselijke team kunnen 
verslaan. Maar eerst nog een keer  
winnen van hun soortgenoten.

Tijdens de Robocup tonen wetenschappers deze week de nieuwste ontwikkelingen in de robotica
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