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Beter trainen, 
harder gooien

Het ‘project FASTBALL’ is in 2013 gestart als nationaal STW-onderzoeksproject. 

Het doel van het project is simpel: de Nederlandse pitchers blessurevrij harder 

leren werpen. Het bereiken ervan is een stuk lastiger en daarom zijn er drie 

parallelle projecten van start gegaan.   Xavier Gasparutto, Erik van der Graaff, Femke van Dis, 

Marco Hoozemans, Peter Beek en Dirkjan Veeger

Ondezoeksproject FASTBALL
Voor een top-pitcher in de Major 
League Baseball (MLB, de hoogste 
Amerikaanse honkbalcompetitie) is 
de belangrijkste eigenschap het be-
reiken van een hoge pitchsnelheid van 
140 - 160 km/h (90 - 100 mph). Daarom 
richt het project FASTBALL (Fast And 
Safe Throwing in baseBALL) dat in 
2013 is gestart als nationaal STW-
onderzoeksproject (Technologiestich-
ting STW financiert technisch-weten-
schappelijk onderzoek) zich op het 
harder leren werpen. Het tweede doel 
is om dit blessurevrij te doen. Waarom 
specifiek gericht op het voorkomen 
van blessures? Het is gebleken dat bin-
nen het honkbal juist de pitchers het 
meest vatbaar zijn voor blessures. De 
helft van de geblesseerde spelers in de 
MLB in de afgelopen tien jaar waren 
pitchers [1] en de meeste blessures 
ontstaan in de schouder of elleboog.

Het doel van het project mag dan 
simpel zijn, het bereiken ervan is een 
lastig proces. Daarom zijn er verschei-
dene partners gezocht om de kennis 
over elk aspect van het honkbal te 
bundelen. Project FASTBALL is een 
STW-project en is een samenwerking 
van sportinstituten (Koninklijke Ne-
derlandse Baseball en Softball Bond 
en het Centrum voor Topsport & On-
derwijs Amsterdam), universiteiten 
(TU Delft en Vrije Universiteit Amster-
dam), medische partners (ManualFy-
sion, Medicort en Bergman Clinics) en 
een bedrijfspartner (Motekforce Link).
Om ons doel te bereiken, moeten er 
drie vragen beantwoord worden:
1. Wat is de optimale manier van pit-

chen?
2. Hoe ontstaan blessures en hoe kun-

nen we die verkomen?
3. Hoe kunnen we deze kennis zo 

goed mogelijk terugkoppelen aan 

de spelers? Oftewel, hoe leren we de 
spelers deze nieuwe techniek?

Om deze vragen te beantwoorden 
moet er informatie verzameld worden 
over de pitchtechniek, het aantal bles-
sures, de blessure zelf en de huidige 
coachingsmethode. Dit wordt gedaan 
door een team van onderzoekers in sa-
menwerking met de Nederlandse coa-
ches. Er zijn drie parallelle projecten 
van start gegaan:
1. Een biomechanische analyse van 

het pitchen.
2. Het screenen van alle pitchers in de 

Nederlandse jeugdopleiding.
3. Een studie over leermethodes.
In dit artikel presenteren we deze pro-
jecten met een nadruk op de biome-
chanische analyse.

Het screenen van de 
Nederlandse pitchers
Sinds maart 2014 worden alle pitchers 
binnen de Nederlands jeugdopleiding 
gevolgd. Deze opleiding bestaat uit 
zes academies verspreid over het land 
en betreft meer dan 120 jongens. Deze 
jongens van twaalf tot achttien jaar 
spelen en trainen vier tot vijf keer per 
week bij een academie. Het doel van de 
screening is om de ontwikkeling van 
de jonge pitchers te volgen om zo te 
bepalen welke parameters gerelateerd 
zijn aan de balsnelheid en om, in het 
geval van een blessure, de oorzaak van 
een blessure te kunnen identificeren. 
Twee keer per jaar worden de pitchers 
onderworpen aan fysieke testen en 
moeten ze vragenlijsten invullen over 
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De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) telt meer 
dan 22.000 leden en 168 clubs verspreid over het hele land. Met veertien 
overwinningen en negen tweede plaatsen in de afgelopen 23 Europese 
kampioenschappen, heeft Nederland sinds 1969 altijd in de finale gestaan. 
Daarmee is Nederland de belangrijkste Europese speler op het gebied van 
honkbal. Het team staat momenteel op de 5e plaats op de WBSC-wereld-
ranglijst (World Baseball Softball Confederation) en won in 2011 het we-
reldkampioenschap honkbal tegen Cuba. In 2015 speelden maar liefst acht 
Nederlandse spelers in de Major League Baseball (MLB) (waarvan één pit-
cher). Afgelopen jaar ontvingen vijf spelers uit het AAA-team (zestien- tot 
achttienjarige talenten) een beurs om in de Verenigde Staten te honkbal-
len. Momenteel heeft Nederland de ambitie om structureel bij de beste 
drie honkballanden van de wereld te horen.

Nederland en honkbal
hun gezondheid, trainingsintensiteit 
en vroegere of huidige blessures (het 
verloop en de oorzaak, de diagnose, 
de behandeling en de consequenties 
voor het sporten). Naast de screening 
vullen de pitchers dagelijks een online 
dagboek in met vragen over de belas-
ting en de inhoud van de training.
De fysieke ontwikkeling wordt geme-
ten met bijzondere aandacht voor de 
schoudergordel, met name de afme-
tingen van sleutelbeen en schouder-
blad. Hierna worden de positie en de 
bewegingen van het schouderblad en 
de one-legged stability vastgelegd met 
een videocamera. De beweeglijkheid 
van de schouder, heup en het bo-
venlichaam worden in verschillende 
richtingen gemeten met een digitale 
hoekmeter. De sterkte van de verschil-
lende spiergroepen van de schouder 
en de heup die betrokken zijn bij het 
pitchen worden gemeten door middel 
van een handdynamometer. Uit deze 
metingen hebben we bijvoorbeeld al 
bepaald dat de maximale bewegings-
uitslag van de schouder niet gecorre-
leerd is met een hoge balsnelheid. 
In het laatste deel van de test wordt 
het pitchen gefilmd. De pitcher doet 
een warming-up zoals hij voor een 
wedstrijd gewend is, hierna pitcht 
hij tien ballen. De snelheid van de bal 
wordt gemeten met een radarpistool. 
De beweging wordt vastgelegd door 
drie camera’s (240 Hz). Het doel is 
om een database te maken van de 
pitchbeweging en om de voortgang 
van de pitchers door de jaren heen 
te volgen. De opgenomen beelden 
zijn gebruikt om samen met de Ne-
derlandse en internationale coaches 
de tien belangrijkste punten van een 
juiste worp te bepalen. Een daarvan is 
bijvoorbeeld een kleine kniehoek op 
het moment dat de pitcher de bal los-
laat, dit blijkt ook uit een onderzoek 
met beeldmateriaal voortgekomen uit 
de screening. De tien aandachtspun-
ten van de techniek worden momen-
teel gebruikt in de leerstudie. Hoewel 
videobeelden nog de meest gebruikte 
analysetools zijn voor coaches en trai-
ners, is het erg omslachtig om deze 
beelden te gebruiken voor een mecha-
nische analyse, zoals het bepalen van 
gewrichtshoeken en streksnelheden. 
Om een mechanische analyse te kun-
nen uitvoeren, maken we gebruik van 
bewegingsanalysesystemen die de ge-
noemde informatie automatisch kun-
nen bepalen.

Bewegingsanalyse
De meest gangbare bewegingsana-
lysesystemen (motion capture) werken 
op basis van infrarood licht. Zo’n 
systeem werkt met zogenaamde pas-
sieve markers: kleine aluminium bal-
letjes die licht reflecteren. De pitchers 
worden uitgerust met deze markers. 
Wanneer er meerdere camera’s ge-
bruikt worden kan door middel van de 
combinatie van meerdere aanzichten 
de positie van de marker in de ruimte 

bepaald worden (figuur 1). Op basis 
van de markers kunnen vervolgens de 
driedimensionale oriëntatie en trans-
latie van de verschillende lichaams-
delen bepaald worden. Deze meet-
methode is inmiddels gebruikt om 
de bewegingen van de AAA-pitchers 
(zestien- tot achttienjarige talenten) 
en pitchers uit het nationale team te 
meten. De verzamelde data gebruiken 
we om biomechanische modellen te 
ontwikkelen en om de pitchbewegin-

Figuur 1 a) De reflecterende balletjes vastgeplakt op een pitcher tijdens de test. b) Linked-
chained-model volgt de gemeten markers van de schaatsslag met afzetkrachten. 

Figuur 2 Krachtenplatform, video and IMU tijdens het pitchen op de halfjaarlijkse 
screening.
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gen te analyseren. Het grootste nadeel 
van de meetmethode is dat het niet 
mogelijk is om tijdens wedstrijden te 
meten, vooral vanwege de noodzaak 
van het gebruik van markers. Hier-
door kunnen we deze metingen al-
leen uitvoeren door de pitchers naar 
een lab te halen. Omdat we toch graag 
tijdens trainingen of gedurende een 
wedstrijd willen meten, zijn er andere 
meetmethoden nodig. 
Een alternatief bewegingsanalysesys-
teem is het systeem dat gebaseerd is 
op versnellingsopnemers, of inerti-
aalsensoren. Moderne inertial measu-
rement units (IMU’s) bestaan niet al-
leen uit versnellingsopnemers, maar 
bevatten ook gyroscopen en mag-
netometers. Een IMU is vooral goed 
in het meten van oriëntatie, maar is 
wat minder goed in het meten van 
precieze posities. Tegenwoordig zijn 
deze systemen makkelijk verkrijg-
baar omdat deze ook in smartphones 
gebruikt worden. IMU’s zijn klein 
(kleiner dan een luciferdoosje), licht-
gewicht (rond de 200 gram) en mak-
kelijk in gebruik. Spelers kunnen 
ze dus gebruiken tijdens trainingen 
of zelfs in een wedstrijd. Bij de TU 
Delft zijn we nu bezig om analyse-

methoden te ontwikkelen waarmee 
IMU’s gebruikt kunnen worden om 
de aandachtspunten voor een goede 
werptechniek direct te kunnen meten 
en feedback te geven aan de speler en 
aan de coach.
Met de bovengenoemde methoden 
zijn we in staat om de bewegingen 
(kinematica) van een pitcher vast te 
leggen, maar weten we nog niet wat 
de krachten zijn die de pitcher levert 
of die op de gewrichten worden uit-
geoefend (de kinetica). Uit de combi-
natie van de uitgevoerde bewegingen 
en de krachten die de omgeving op de 
pitcher uitoefent (of andersom) kan 
dat wel bepaald worden. Hiervoor 
moeten we dus de externe krach-
ten meten. Dat zou kunnen door de 
krachten die op de grond worden uit-
geoefend te meten. Om dat mogelijk 
te maken is op de Vrije Universiteit in 
Amsterdam een geïnstrumenteerde 
pitchheuvel gebouwd. Hiermee kun-
nen de reactiekrachten en het aan-
grijpingspunt van de krachten be-
paald worden tijdens de pitch (figuur 
2). Tijdens de laatste screening zijn 
met deze heuvel 25 pitchers gemeten. 
De data hiervan worden momenteel 
geanalyseerd. We hopen hieruit te 

kunnen bepalen wat de beste manier 
van voetplaatsing tijdens een worp is.

Biomechanische modellen
Voor de berekening van krachten en 
momenten rond bijvoorbeeld de el-
leboog tijdens het werpen is een bio-
mechanisch model nodig. Het model 
dat wij gebruiken is een zogenaamd 
invers dynamisch model. Bij een in-
vers model dienen de kinematica en 
de krachten als input en zijn de krach-
ten, de momenten en het vermogen in 
en rond gewrichten de output. Je kan 
het zien als een numerieke marionet 
die we een bepaalde beweging laten 
uitvoeren. Net zoals de marionetten-
speler bepaalt aan welke touwtjes ge-
trokken moet worden om de pop te la-
ten bewegen, zo rekent ons model uit 
welke acties er nodig zijn om de bewe-
ging tot stand te brengen. In het pro-
ject gebruiken we een complex en een 
wat eenvoudiger model. Het eenvou-
dige model is een linked-segment-mo-
del, dat de momenten rond gewrich-
ten schat. Het complexe model is een 
spier-skeletmodel dat berekent welke 
spier- of ligamentskrachten er voor de 
bewegingsuitvoering nodig zouden 
zijn. Nadeel van dit model is dat het 
beperkt is tot het bovenlichaam en de 
krachten van rug- of beenspieren niet 
berekent. 
Het linked-segmentmodel (figuur 3 en 
4) is opgebouwd uit zestien segmen-
ten, elk segment staat voor een li-
chaamsdeel: het hoofd, de borstkas, 
de onderbuik, het bekken, de boven-
armen, de onderarmen, de handen, 
de bovenbenen, de onderbenen en de 
voeten. Alle segmenten zijn aan el-
kaar gekoppeld door middel van een 
kogelgewricht, behalve de schouder, 
die ook over de romp kan glijden. 
Om te bepalen waar het massamid-
delpunt van elk segment ligt, worden 

Figuur 3 Voorstelling van de lokale coördinaatstelsels en de gewrichtcoördinaatsystemen 
van het linked-chain-model. De gewrichtstelsels worden gebruikt om een anato-
mische interpretatie te krijgen van de mechanische parameters berekend met het 
model.

Figuur 4 De hoofdfasen van het pitchen, weergegeven met het linked-chain-model. De rode pijlen stellen de reactiekrachten op de grond 
voor, de groene pijl toont de snelheid van de bal op het moment dat de bal wordt losgelaten.
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Figuur 5 Schatting van de actie in de elleboog van de Nederlandse AAA-pitchers tijdens het werpen, bepaald met het linked-segment-model. 
De gestippelde lijnen stellen voor: het voetcontactpunt, de maximale exorotatie, het loslaten van de bal en de maximale endorotatie.

Figuur 6 Simulatie van het spier-skeletmo-
del. De bal is een externe kracht 
die op het model werkt.

regressievergelijkingen gebruikt, ge-
baseerd op de massa en lengte van de 
pitcher [2]. Met die gegevens worden 
de momenten rondom de gewrichten 
van arm en schouder bepaald. Mo-
menteel wordt het model gebruikt 
om de pitchbeweging en de belas-
tingen van de elleboog (figuur 5) in 
relatie tot de opgelopen blessures te 
onderzoeken om zo het blessureme-
chanisme beter te begrijpen. De opti-
male pitchbeweging kan ook met het 
model worden bepaald door de inter-
actie tussen de segmenten te kwanti-
ficeren in een vermogensbalans. Het 
doel is om te bepalen welke invloed 
het bewegingstraject heeft op een 
hogere balsnelheid en de belasting 
op de elleboog.
Het spier-skeletmodel (figuur 6) dat 
wordt gebruikt in het project, is het 
Nederlandse schouder- en elleboog-
model (DSEM) ontwikkeld aan de 
TU Delft midden jaren negentig [3]. 
Het model is opgebouwd uit zes seg-
menten, namelijk de borstkas, het 
sleutelbeen, het schouderblad, de 
bovenarm en de onderarm, 34 spie-
ren, waaronder de zes spieren tussen 
romp en schouder, de twee spieren 
tussen romp en bovenarm en negen 
spieren tussen schouderblad en bo-
venarm. Omdat sommige spieren 
een heel brede aanhechting hebben, 
wordt hun mechanisch effect weer-
gegeven met meerdere lines of action. 
In totaal bevat het model 95 lines of 
action. Het model wordt gebruikt om 
te bepalen welke spieren in staat zou-
den kunnen zijn om de krachten te 
leveren die bij de uitgevoerde worp 
horen. Dit geeft coaches en trainers 
meer inzicht in welke spiergroepen 
ze moeten trainen en op welke ma-
nier ze dat het beste kunnen doen. 
Het model is echter niet speciaal 

ontwikkeld voor het honkballen. 
Eerder werd het model toegepast in 
klinische omgevingen, zoals bij het 
plaatsen van een schouderimplan-
taat en bij het rijden van een rolstoel. 
Om het model volledig toepasbaar te 
maken voor het honkballen, moeten 
er nog wel wat aanpassingen aan ge-
daan worden zodat het model in staat 
is om zowel de hoge acceleraties te 
simuleren als de extreme bewegings-
uitslag te kunnen bereiken die een 
pitcher in zijn schouders gebruikt. In 
de toekomst hopen we de bevindin-
gen op basis van dit model op basis 
van realtime feedback in de training 
te kunnen gaan gebruiken.

Leermethodes
Het leerproject is erop gericht om de 
kennis die is verkregen uit de biome-
chanische modellen toe te passen in 
de training van een pitcher. Op basis 
van overleg met coaches en aanwij-
zingen uit de literatuur zijn de tien 
belangrijkste aandachtspunten in een 
goede pitch gedefinieerd. Het aanle-
ren van een goede pitch kan op ver-
schillende manieren gebeuren: met 
een externe focus van de aandacht, 
waarbij de aandacht wordt gelegd op 
het resultaat of een doel, of een in-
terne focus van de aandacht, waarbij 
de aandacht van de speler gericht is 
op zijn eigen lichaamsbewegingen. 
In het vakgebied heerst de opvatting 
dat een externe focus van de aandacht 
beter zou zijn omdat de optredende 
verbetering beter zou beklijven [4]. 
Momenteel wordt het verschil tussen 
de interne en externe leermethodes 
tijdens een training bestudeerd om te 
begrijpen of dat ook zo is. Bij dit on-
derzoek zijn de nationale jeugdteams 
uit Nederland, België, Duitsland en 
Italië betrokken.

Vervolg project FASTBALL
Het huidige project loopt tot eind 
2017. Tegen die tijd hopen we een sys-
teem gebouwd en in gebruik te heb-
ben dat op basis van IMU’s feedback 
over de juiste bewegingsuitvoering bij 
een pitch kan geven, een goed inzicht 
gekregen te hebben in voorspellers 
voor het worden van een goede pit-
cher, wat te kunnen zeggen over de 
risicofactoren voor het oplopen van 
een blessure en de trainingsmethoden 
voor het goed leren werpen te hebben 
verbeterd! 
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