Met een goede pitcher die snel kan werpen kun je honkbalwedstrijden winnen. Maar hoe wordt een pitcher goed?
Hiervoor is inzicht nodig in de ontwikkeling en het aanleren
van de werptechniek van jonge talentvolle pitchers. Met dit
inzicht kunnen we, met behulp van technische hulpmiddelen,
onze pitchers naar een hoger niveau brengen.
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snel worden aangeleerd?

(a) wind-up

(b) foot contact

(c) MER

(d) REL	

(e+f) follow through

Figuur 1. Schematische weergave van de verschillende fasen in een pitchbeweging.
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Figuur 2. Elk half jaar worden alle pitchers van de Nederlandse honkbalacademies uitgebreid aan allerlei fysieke testen onderworpen. Deze testen worden
uitgevoerd met hulp van studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de TU Delft.
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uiteindelijke strekking van het been op
het moment van neerzetten worden
beïnvloed zonder dat de pitcher zich
expliciet met de beenbeweging hoeft
bezig te houden. Tevens is het eenvoudig om variaties in de oefening aan te
brengen, bijvoorbeeld door de hoogte
van het hekje te veranderen. Op dit
moment wordt er nog gewerkt aan de
wijze waarop deze en de andere negen
aspecten zo goed mogelijk ‘vertaald’
kunnen worden in de twee typen instructies.

Toekomst
Figuur 4.Het uitproberen van nieuwe trainingsvormen met een externe focus van aandacht
op het Olympisch sportcomplex in Italië.
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