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Missie en Visie
Het Baseball Science Centre ondersteund
en promoot (wetenschappelijk)onderzoek
en innovatieprojecten in de honk- en
softbalsport. Het doel van het Centre
is door middel van interdisciplinaire
samenwerking en de toepassing van
fundamenteel wetenschappelijke
expertise in de (top)sportpraktijk van
meerwaarde te zijn voor zowel de (top)
sport praktijk en het aan de sport
gerelateerde bedrijfsleven. Het Centre
identificeert kansrijke kennis voor nieuwe
producten, diensten en interventies
en initieert innovatieproject door het
verbinden en aansturen van relevante
partijen.
Projecten
In deze rapportage wordt onderscheid
gemaakt tussen 4 project groepen, deze
worden verbonden door data collectie,
opslag en rapportage. De eerste groep is
wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd
door medewerkers en studenten van
universiteiten. De tweede groep houd
zich bezig met product ontwikkeling,
op verschillende technology readiness
levels(TRL). De derde groep zijn
projecten direct verbonden aan de
(top)sport. En de laatste groep zijn
alle pure data (backend) projecten die
zich voornamelijk richt op software
ontwikkeling en informatie verwerking.

“to stimulate research and innovation
in baseball and softball”

WETENSCHAPPELIJKE
PROJECTEN
CAS Project
status: looptijd 2018-2022
In het CAS-project wordt gekeken
naar de blessures bij jonge honkbal
atleten. We willen uitzoeken op welke
manier blessures kunnen worden
voorkomen en zoeken op welke manier
een honkbalspeler snel kan herstellen.
Het project focussed op de het meten
van de timing waarop de verschillende
lichaamsdelen (bijvoorbeeld: bekken,
romp, bovenarm en onderarm) met
bewegen beginnen. De manier waarop
de werpbeweging wordt uitgevoerd kan
een relatie hebben met de prestatie ed de
belasting van de schouder en elleboog.
Eenn te grote belasting verhoogt de kans
op het krijgen van een blessure. Het doel
van dit onderzoek is om uit te zoeken
hoe het bewegen van de lichaamsdelen
tijdens fastball werptechniek en
andere technieken er precies uitziet.
Tegelijkertijd wordt door brede screening
het aantal blessures dat voorkomt in
de Nederlandse Honkbalsport in kaart
gebracht.
Partners
TU Delft, Vrije Universiteit, KNBSB, Nazca
Solutions, Fysio Plux, Manual Fysion

Master Internships
Virtual Reality training voor slagmensen.
Pia Bartraij, BA
Research Master HMS, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Energy Flow tijden de baseball pitch.
Anne de Swart, BSc
Research Master HMS, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Talentvoorspellers in honkbal.
Annemiek Koehorst, BSc
High Performance Coaching, HMS, Vrije
Universiteit Amtserdam.
Relatie tussen timing en blessures.
Ramin Rezaie, BSc
Master HMS, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Energy Flow tijden de baseball pitch in
jeugdhonkbal.
Yvette Leeftink, BSc
Master HMS, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Aerodynamics van een honkbal.
Jorian Knepper, BSc
Aerospace Engineering, Delft University
of Technology.
Belastingsvariatie tijdens het pitchen.
Foskien Bouwman, BSc
Master 3ME, Delft University of
Technology.
Spiercapaciteit rondom de elleboog.
Eva Galjee, BSc
Master 3ME, Delft University of
Technology.

PRODUCT ONTWIKKELING

PitchPerfect
TRL 8
PitchPerfect is een geintegreerde
trainingsoplossing die doormiddel van
bewegingssensoren die in sportkleding
verwerkt zitten directe feedback verschaft
over de timing en werptechniek van
honkbal pitchers.
Partners
Nazca Solutions, KNBSB,
TU Delft Sports Engineering Institute

VR Hitting Game
TRL 4
In de virtuele wereld als slagman spelen
tegen levensechte pitchers en pitches.
Doormiddel van data koppeling is het
mogelijk om op basis van echt data te
oefenen tegen je komende tegenstanders
in de virtuele omgeving.
Partners
Nazca Solutions, Apollo Journey, Vrije
Universiteit Amsterdam, Strength in
Skills, SportInnovator, AISS

Smart Screen
TRL 3
Een honkbalnet dat je ballen afvangt
en ook nog precies meet waar je ballen
terecht komen.
Partners
KNBSB, Haagse Hogeschool

Bachelor Internships (Hogeschool)
Advies return to sport
Teun Gortemulder
Sportkunde, Inholland Haarlem.
Advies feedback tijdens krachttraining
Harmen Bakker
Sportkunde, HvA.
Data collectie sprinttrainingen
Erik-Jan Meijer
Sportkunde, Fontys Eindhoven.

(TOP)SPORT PROJECTEN

Wedstrijd analyse
- Europees Kampioenschap Softball
2019
- Olympisch Kwalificatie Toernooi
2019
status: afgerond
In samenwerking tussen de KNBSB en
het Sport Data Lab Amsterdam werd het
mogelijk gemaakt om data die via de
iScore App verzameld werd beschikbaar
te maken voor gedetailleerde analyses
van softbal wedstrijden. Deze techniek
kon ingezet worden voor analyses
tijden het Europees Kampioenschap en
opvolgende OKT in 2019.

Scouting Tegenstanders
- Europees Kampionschap Honkbal
2019
- Olympisch Kwalificatie Toernooi
Honkbal 2019
- Premier-12 2019
status: afgerond
Samen met de staf van het nationaal
honkbal team is een format opgesteld
met als doel coaches en speler in een
oogopslag een overzicht te geven
van de kwaliteiten van de spelers van
de tegenstander. Dit was specifiek
noodzakelijk doordat er in korte tijd veel
verschillende tegenstanders met nieuwe
spelers op het programma stonden.
De formats konden worden ingevuld door
online data verzameling en zodoende
werden de specifieke kwaliteten van
meer dan 200 spelers in kaart gebracht.

DATA PROJECTEN

KNBSB Database
status: in ontwikkeling
In samenwerking tussen de KNBSB en
Nazca Solutions werd een database
gebouwd waar sportdata wordt
opgeslagen en georganiseerd. De
database dient als basis voor projecten
rond data verzameling en visualisatie.
Door het elementair opslaan van de data
kan het ter meerwaarde worden gemaakt
voor sport en bedrijfsleven en voldoet de
data verwerking aan AVG regelgeving.
Nazca is ISO27001 gecertificeerd.
Wedstrijd statistieken Honkbal TV
status: verkennend
In samenwerking tussen de KNBSB,
Eyecons, 360SportsIntelligence en Nazca
Soltuions wordt in het seizoen 2020
voor het eerst alle wedstrijden van de
Nederlandse Hoofdklasse Honkbal live
uitgezonden. Op de achtergrond van dit
project wordt er gewerkt om wedstrijden
statistieken en beelden te verbinden
zodat beelden om naam en specifieke
actie beschikbaar kunnen worden
gemaakt voor video analyses voor spelers
en coaches.

Master Internships
Talentvoorspellers in jeugdhonkbal
Appy Tong, BSc
Master, Bio Informatics en Data Sciencec,
Universiteit van Amsterdam.
Performance ontwikkeling in
jeugdhonkbal
Patrick Sengalrayan, BSc
Master BME, Delft University of
Technology.
Data Science voor sport analytics
Marieke de Vries, BSc
Master EWI, Delft University of
Technology.

PUBLICATIES,
SYMPOSIA,
MEDIA
Publicaties
van der Graaff, E., Voortman, E., Huijing, E., Hoozemans, M.J.M., Veeger,
H.E.J. (2020). Long arms as talent predictor of baseball pitchers. European
Journal of Applied Physiology. Submitted.
Leenen, A.J.R.; van Trigt, B.; Hoozemans, M.J.M.; Veeger, H.E.J. Effects of a
disturbed kinetic chain in the fastball pitch on elbow kinetics and ball speed.
Procedia Eng. Submitted.
van Trigt, B.; Leenen, A.J.R.; Hoozemans, M.J.M.;van der Helm,F.C.T. Veeger,
H.E.J. are UCL injuries a matter of bad luck? The role of variability and fatigue
quantified. Procedia Eng. Submitted.

Presentaties
Symposium ‘Dutch Baseball Science’
15 december 2019
Op donderdag 12 december werd het symposium ‘Dutch Baseball Science’
georganiseerd voor alle coaches, trainers en studenten betrokken bij de
regionale en nationale talentopleidingen van de KNBSB. Met meer dan 30
aanwezigen werd dit een interessante middag die startte met presentaties
van stagiars, studenten, en promovendi. Nadat er 11 presentaties werden
gehouden was er een aansluitende training waar er doorgepraat werd over
de inhoudelijk onderwerpen en demonstraties konden worden gegeven van
bijvoorbeeld de Rapsodo systemen en het VR Hitting project. Een geslaagde
middag waar sport en wetenschap elkaar de hand konden rijken.
LINK naar verslag en presentaties

Presentaties (vervolg)
European Elbow and Shoulder Conference
13 december 2019
Bart van Trigt en Ton Leenen
Karel Luyben lecture
30 October 2019
Bart van Trigt
LINK
Famelab 2019
Bart van Trigt
LINK

Media
Wetenschappelijk pitchen en serveren
TechTalk, November 2019
LINK
Pijnloos Pitchen
De Ingenieur, Oktober 2019
LINK
Playing scientifically sound baseball and tennis
Check Out or Science, September 2019
LINK

Grants
Sportinnovator Fase 2 (€ 750.000)
VR Hitting Game
Onderzoeksplan en Marktanalyse
Presentatie voor grantcommissie
Status: afgewezen

CONTACT
Wij zijn voortdurend op zoek naar partijen die ideeën hebben voor
vernieuwing binnen de honk- en softball en daarbij kennis en/of
innovatiecapaciteit kunnen gebruiken en bedrijven en kennisinstellingen die
geïnteresseerd zijn om benaderd te worden zodra zich kansen vanuit nieuw
ontwikkelde kennis aandienen.
Product Ontwikkeling & Data projecten
Erik van der Graaff, PhD
Embedded Scientist, KNBSB
@ErikvdGraaff
erikvdgraaff@gmail.com
Wetenschappelijke projecten
Bart van Trigt, MSc
Promovendus, TU Delft
@BartvanTrigt
b.vantrigt@tudelft.nl
Baseball Science Centre
@BBScienceCentre
www.baseballsciencecentre.nl

