TRAINING

In deel 1 van deze reeks is het conceptuele fundament van
de dynamische systeemtheorie toegelicht1 en in deel 2 is
deze theorie toegepast bij een bewegingsanalyse van de
honkbalpitch.2 Dit derde en laatste deel gaat in op de praktische
vertaling van deze bewegingsanalyse naar fysieke training voor
werpen in honkbal.

De dynamische systeemtheorie in
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Zoals toegelicht in deel 1 kan een
sporter zelf uitvinden hoe de optimale beweging tot stand komt, mits
hiervoor tijdens het oefenen de juiste
voorwaarden worden gecreëerd.1 Er
dient een rijk aanbod aan oefenvormen te zijn waarin de grens tussen
succes en falen heel duidelijk wordt
op basis van het bewegingsresultaat.
De oefenvormen dienen fouten te benadrukken en af te straffen en succes
te belonen en te bekrachtigen. De focus dient te liggen op de intentie van
de beweging en op het resultaat ervan
(knowledge of result) in plaats van op
de beweging zelf, met feedback over
de bewegingsuitvoering (knowledge of
performance).3,4

Stabiele bouwstenen
Het kunnen beschikken over de juiste
stabiele bouwstenen (oftewel attractoren) is een vereiste om te komen
tot een succesvolle beweging. Deze
attractoren zijn terug te vinden op
diverse niveaus: van intramusculair
(spierpeesfunctie) tot intermusculair (gewrichtskoppeling) en grotere
reflexpatronen (zoals de gekruiste
extensie-flexie reflex). Deze vaste
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principes van bewegen komen in
veel bewegingspatronen terug. Dit
maakt het aannemelijk dat 1) deze
elementen generiek trainbaar zijn en
2) training van deze elementen eerder
een transfereffect zal hebben naar
de doelbeweging dan het trainen van
patronen en onderliggende principes
die niets met de doelbeweging te maken hebben. Dit laatste is niet alleen
a-functioneel en uit context; mogelijk
kan het veelvuldig onjuist belasten en
trainen van een bepaald gebied of patroon een reeds aanwezige attractor
juist verzwakken.1 In fysieke training
die goed aansluit bij de doelbeweging
dient daarom een goed begrip van
het attractorlandschap en de transfermechanismen centraal te staan en
dienen de oefeningen hier zo goed
mogelijk bij aan te sluiten. Een coach
moet zich dan ook bij iedere gekozen
oefening de vraag stellen hoe deze
transfereert naar de uiteindelijke
sportprestatie.

bewegingsanalyse, bij de keuze van
oefenvormen meer of minder prioriteit wordt gegeven aan specifieke
elementen uit de beweging.
Hieronder zullen oefeningen worden
toegelicht die betrekking hebben op
de eerder besproken attractoren (zie
deel 2), met een opbouw van toepassingen vanuit het krachthonk naar
‘het veld’.

Hiërarchieën
Binnen de diverse attractoren zijn
ook hiërarchieën te herkennen. Zoals
eerder besproken komen deze hiërarchieën tot stand door het belang
ervan voor het zo goed mogelijk behalen van het doel van de beweging.
Dit kan voor de training betekenen
dat er, op basis van een individuele
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Figuur 1 | Eenbenige stand op BOSU
met verstoring.

Figuur 2 | Eenbenige squat naar muur.

Startpositie: co-contractie
standbeen
Door de omgekeerde BOSU in figuur
1 ontstaat er een bewegend steunvlak waarop de sporter het midden
dient vast te houden. Indien hij te
veel door zijn enkel en knie zakt
en daarmee het lichaamszwaartepunt naar voren beweegt, kantelt
het platform naar voren. Hierdoor
wordt de ‘fout’ uitvergroot en
zorgt deze oefening voor impliciete
feedback. Door tevens in diverse
richtingen te schudden met een
aquaball ontstaat er een wisselend
en onvoorspelbaar krachtenspel,
waarin de sporter alleen stijf en
stil kan blijven staan als hij goed
gebruik maakt van co-contracties.
Het vinden van de juiste mate van
instabiliteit is bij iedere oefening
cruciaal. Meer instabiliteit en verstoring is niet altijd beter. Binnen
de juiste bandbreedte zal de actieve
enkelstabiliteit verbeteren (actieve
attractor door middel van co-contracties), maar te veel instabiliteit
- met name vanuit de ondergrond
- kan er voor zorgen dat de enkel in
een passieve attractor valt (bijvoorbeeld volledige dorsaalflexie). Voor
een beginnende sporter zou deze
oefening al snel te instabiel worden.
Bij de squatvorm die te zien is in

figuur 2 wordt
de startpositie
van een pitch
nagebootst. De
pitcher kan zelf
uitzoeken bij
welke afstand tot
de muur hij de
oefening nog net
succesvol kan uitvoeren. Als hij te
ver weg staat, of
de beweging niet
goed uitvoert,
valt hij tegen de
muur (impliciete
feedback). De
beweging wordt
los van de muur
staand ingezet.
Langzaam en gecontroleerd wordt
naar de muur toe bewogen, waarbij
alleen de heupen de muur mogen
aanraken. Vanuit deze positie wordt
een eenbenige squat gemaakt (figuur
2b). Bij de start van een pitch gaat het
niet zozeer om maximale vermogensproductie. Van meer belang is een
goede balans tussen spiercontracties,
zodat stijgtijd wordt opgeheven en
de pitcher zich in de goede uitgangspositie bevindt voor het in de juiste

richting inzetten van de afzet en een
goed vervolg van de pitchbeweging.
Ook de oefening in figuur 3 draagt
bij aan het verbeteren van de start
positie. Bij deze eenbenige squat
dient de sporter een box aan te tikken. Dit forceert hem om meer te buigen vanuit de heup (leidend tot meer
activiteit in de gluteus en de hamstrings) in plaats van uit de knie (wat
zou leiden tot meer activiteit van de
quadriceps). Tevens draagt de sporter
in dit voorbeeld een hydrovest waarin
een kleine massa vrij bewegend
water zit (in dit geval 5 liter). Door
de dynamische massa worden kleine
fouten in de bewegingsuitvoering
uitvergroot. Zelfs als de sporter maar
lichtelijk scheef hangt, verplaatst het
water zich al snel naar één kant. Dit
heeft een groot effect vanwege de
relatief grote afstand tussen massa en
draaipunt en vergroot de noodzaak
van co-contracties om de stabiliteit
te behouden.5 Zowel de box als het
water in het vest dienen hierbij als
feedback tool met duidelijke resultaatinformatie.
Door zijwaarts hinken in de zandbak
(zie figuur 4) moeten de voet- en
enkelstructuren hard werken om
kleine variaties in de enkelstand

Figuur 3 | Single leg squat to box.
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effect op de totale verplaatsing van
het lichaamszwaartepunt, waardoor
het simpelweg niet meer mogelijk is
om er nog verder doorheen te zakken
(dit vereist meer spierkracht van de
quadriceps). Dit principe kan in allerlei
oefenvormen tot aan het volledig werpen vanaf de heuvel toegepast worden.

Optimumlengte buikspieren
bij krachtoverdracht

Figuur 4 | Zijwaarts hinken in zandbak.

Voor een goede pitch is het van belang
dat de rompspieren hoge wisselende
krachten kunnen verwerken zonder
hun optimumlengte te verliezen. Om
dit te trainen (zie figuur 6) kunnen
vanuit diverse richtingen en startposities (maar altijd in neutrale romppositie, om de optimumlengte van de spieren te behouden) verstoringen worden
aangebracht met een medizinbal of
aquaball. De hoge impactkrachten die
bijvoorbeeld bij pitchen voorkomen,
kunnen worden nagebootst door de
uitstootsnelheid te verhogen.
Als er gelijktijdig duw- en trekkrachten
werken (zie figuur 7), vindt er krachtoverdracht plaats. De rompspieren
dienen dan te functioneren rond hun
optimumlengte, zodat ze de hoogste
krachten door kunnen geven. Dit is
belangrijk omdat de kinetische keten
in de honkbalpitch cruciaal is voor
een hoge werpsnelheid.6,7 De sporter

(veroorzaakt door de onregelmatige ondergrond) te corrigeren. Op
deze manier wordt de enkelstijfheid
getraind, waardoor de pitcher in zijn
werpbeweging mogelijk ook een betere
actieve stabiliteit (co-contractie) kan
behouden en niet meer wegvalt in passieve stabiliteit (dorsaalflexie). Deze
oefening draagt zo bij aan behoud
van stabiliteit door co-contractie en
verhoogde activatie van de hamstrings

en gluteus. Door gelijktijdig een klein
gewichtje op verschillende plekken
uit te stoten, worden de eisen aan de
co-contracties verder verhoogd.
Als uit de individuele bewegingsanalyse blijkt dat een pitcher veel moeite
heeft met het behouden van een goede
startpositie en regelmatig door zijn
been zakt (meer dorsaalflexie in de
enkel en meer kniebuiging), kunnen
oefenvormen waarbij hij de werpactie
vanaf een schuin grondvlak dient in
te zetten uitkomst bieden. Doorzakken in de enkel heeft dan een groter

Figuur 5 | Werpen vanaf schuine onder-

Figuur 6 | Isometrische rompvariaties met verstoring.

grond.
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kan variëren met bewegingsuitslag,
tempo, weerstand en hoeken om zich
dit generieke principe verder eigen te
maken.
Bij de oefening in figuur 8 worden lunge-sprongen en heuprotaties gemaakt
rond de positie van de landing in het
pitchen. Gelijktijdig wordt een horizontaal gespannen elastiek vastgehouden, met daarin een klein gewichtje.
Door de felheid van de sprong zal dit
gewichtje op en neer gaan schudden.
De sporter dient dit te stabiliseren,
wat hoge eisen stelt aan de buikspieren. Er kan verder worden gevarieerd
door extra dubbeltaken (zoals het telkens aanpassen van de positie van de

Figuur 7 | Keiser push/pull variaties.

Figuur 8 | Lunge-sprongen en heuprotaties met kaatsend gewicht.

handen), het aannemen van verschillende begin- en eindposities, het geven
van korte stoten en rukken aan het
elastiek of door iemand onverwacht
aan het elastiek te laten trekken.
Door werpvormen uit te voeren terwijl
in de vrije hand verstoringen met een
elastiek uitgedoofd moeten worden
(zie figuur 9), wordt de druk op de
buikspieren opgevoerd en worden
deze geforceerd om als een ankerpunt
rond hun optimumlengte te functioneren. Door deze werpvormen uit te
voeren in een sportkous (verderop in
dit artikel gaan we hier nader op in)
kunnen er meer herhalingen worden
gemaakt en kan deze oefening ook
overal worden uitgevoerd.

Figuur 9 | Elastiekverstoringen tijdens worp.
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landing.
ste been te bewerkstelligen, dient de
Door deze
voet nadrukkelijk vanaf een wat hoger
oefening met
punt naar de grond gebracht te woreen aquabag
den. Als dit niet gebeurt is er namelijk
uit te voeren
geen ruimte om het been in landing
wordt de
terug te trekken en de voet van
druk extra
bovenaf te plaatsen. Door vlak voor
opgevoerd
de landingsplek een klein obstakel
en neemt de
te plaatsen waar de werper overheen
aanspraak op
dient te stappen, wordt dit bewegingsco-contracpatroon afgedwongen. Bij een goede
ties verder
uitvoering zal de voorste voet over het
toe. Het doel
obstakel bewegen en vervolgens actief
tijdens de
landen. Bij een foute uitvoering zal de
hele oefening
voet inschuiven en het obstakel raken,
is het zo goed
wat zorgt voor ‘knowledge of result’
mogelijk in
feedback.
Figuur 10 | Bulgarian split squat met heupscharnier.
het midden
houden van
Co-contractie in de werparm
Co-contractie in voorste been en
het lichaamszwaartepunt. Zo wordt de
vanaf de landing
heup bij landing na uitvalspas
stabiliteit van zowel het standbeen als
De ShoulderSphere (zie figuur 13) is
Anders dan bij een traditionele Bulhet landingsbeen continu actief onder
een bol met daarin een vrij bewegend
garian split squat wordt bij de variant
druk gezet.
balletje, die bevestigd wordt aan de
die te zien is in figuur 10 niet gefocust
Door werpvormen in het zand uit te
hand en pols. Het doel is om het balop het verhogen van het gewicht,
voeren (zie figuur 12) komt de landing
letje zo snel mogelijk te laten draaien.
maar moet de romp in diepe positie
van het voorste been meer onder druk
Hiermee wordt de rotator cuff behoornaar voren worden gebogen. Hierdoor
te staan. Als de landing te passief is
lijk goed getraind. Alle schouderspieneemt de lastarm ten opzichte van de
en inglijdt wordt dit versterkt in het
ren dienen zeer nauwkeurig samen te
heup toe en verplaatst de belasting
zand: de voet zal verder wegzakken.
werken om het balletje in alle diverse
zich van de quadriceps naar de gluteus
De fout wordt dus uitvergroot en een
hoeken, standen en bewegingen hard
en hamstrings. Dit draagt bij aan het
goede landing met voetplaatsing van
te laten draaien. Zodoende forceert
afstemmen van het krachtenspel door
bovenaf en terugtrekken van zwaaideze tool co-contracties en een zeer
gewrichtskoppeling (samenwerking
been wordt gestimuleerd. Daardoor
nauwkeurige coördinatie met duideknie- en heupgewricht door co-conworden de activatie van de achterste
lijke ‘knowledge of result’ informatie.
tractie van quadriceps en hamstrings)
keten (gluteus en hamstrings) en
Deze oefening kan opgebouwd worden
en versterking van de achterste keten
co-contracties bevorderd.
van statisch via dynamisch naar de
(die meer belast en geactiveerd wordt).
Om een actieve landing van het voorvolledige werpbeweging.
De oefening kan ook met een aquabag
worden uitgevoerd om co-contractie te
stimuleren en het aanpassingsvermogen te vergroten. In de diepe positie
kan daarbij ook nog een extra romprotatie worden uitgevoerd.
Bij de oefening in figuur 11 moet de
sporter vanuit een gespreide stand
met het voorste been zo snel mogelijk
op de verhoging stappen. Door de lage
horde en de verhoging worden het
terugtrekken van het zwaaibeen na
het optillen en de voetplaatsing van
bovenaf benadrukt. Om dit te bereiken dient het achterste been actief
te zijn, leidend tot co-contracties in
de landing in plaats van een passieve
Figuur 11 | Wide stance taps on/off met aquabag.
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Figuur 12 | Medizinbalworp vanuit aanloop in zandbak.

Bij de oefening in figuur 14 dient de
arm stabiel gehouden te worden om
geluid en beweging van het water in

de aquaball te voorkomen. Van belang
bij deze oefening is dat de arm in één
rechte lijn boven de schouder blijft.

Vervolgens kan dit in vele houdingen
en posities uitgebreid worden tot
aan het uitvoeren van een volledige
Turkish get-up. In elke eindpositie kan
vervolgens een uitstoot toegevoegd
worden om meer verstoring te creëren, die telkens weer opgevangen en
uitgedoofd dient te worden. Door dit
onvoorspelbare krachtenspel worden
co-contracties geforceerd rond de
schoudergordel, elleboog en pols.
Bij de oefening in figuur 15 is het doel
om de arm zo stil mogelijk op een plek
te houden terwijl iemand anders met

Figuur 13 | ShoulderSphere.

Figuur 14 | Turkish get-up met verstoring.
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onvoorspelbare, wisselende krachten aan het elastiek trekt. Door het
vasthouden van een stok wordt dit
doel duidelijker zichtbaar, met meer
‘knowledge of result’ informatie. De
verstoringen kunnen steeds verder
worden opgevoerd, met hogere schokbelastingen en onvoorspelbaarheid.
Hierdoor neemt de noodzaak van
co-contracties toe en komt de stabiliteit van de schouder rond 90 graden
door zelforganisatie tot stand. Ver-

Figuur 15 | Elastiekverstoringen.

Figuur 16 | Eenarmige kettlebell swing.

volgens kunnen dubbeltaken worden
toegevoegd, zoals diverse sprongvormen, het aantikken van de grond met
de vrije hand of het bewegen naar een
doel.

Deceleratie van de werparm
(endorotatie, pronatie, abductie) na het loslaten van de bal

en van de aquabag. Het is bij deze
oefening van belang om goed op het
voorste been te scharnieren in plaats
van het hele lichaamsgewicht mee
naar achteren te verplaatsen. Als een
sporter dit lastig vindt, kan de achterste voet telkens op een kleine verho-

ging worden geplaatst, waardoor deze
verplaatsing van het lichaamsgewicht
niet meer mogelijk is.
In figuur 9 zagen we al het werpen in
een grote sportkous die met sporttape
vastgeplakt wordt aan de arm. Belangrijk is dat de bal na het loslaten zo’n
5 á 10 cm uit de hand schiet en dan
wordt opgevangen door de kous. Meer
ruimte werkt contraproductief, door
een verkeerde timing. Bij deze oefening leidt een suboptimale afremming
tot een onprettige slagbelasting op de
arm. De fout wordt dus als het ware
uitvergroot, waardoor de feedback na
elke worp versterkt en relevant is. De
structuren die van belang zijn bij goed
afremmen en hun onderlinge coördinatie worden zo extra versterkt.
Hoe beter een pitcher kan afremmen,
des te groter is zijn oplossingsruimte
in de afstemming van de worp. Door
met ballen van verschillend gewicht te

De eenarmige kettlebell swing (zie
figuur 16) is een goede basisoefening
voor een aantal belangrijke attractoren
in de deceleratie, zoals het scharnieren
in de heup, het strekken van de romp
tijdens rotaties en het indraaien van
de arm. Zo draagt deze oefening bij
aan het versterken van deze patronen
en de daarbij betrokken structuren.
In figuur 17 is een achterwaartse
lunge-zwaai met een aquabag te zien.
Door de massatraagheid van het water
wordt de deceleratie verder uitvergroot. De sporter voelt zo nog beter
hoe goed indraaien van de hele keten
bijdraagt aan het verder doorzwaai-

Figuur 17 | Achterwaartse lunge-zwaai met aquabag.

30

Sportgericht nr. 6 | 2019 - jaargang 73

werpen, leert de pitcher zijn oplossingsruimte te verkennen. Hierbij is
het belangrijk om altijd zeer duidelijke
doelen te gebruiken, zodat de feedback
van succes en falen scherp is. In het
begin kunnen zware en lichte ballen
worden afgewisseld bij worpen naar
een vast doel. Naarmate het niveau
stijgt kunnen ballen met willekeurig
wisselende gewichten naar telkens
wisselende doelen worden geworpen.

Geïntegreerde aanpak
Uit deze uitgewerkte oefeningen
blijkt dat de fysieke training niet los
staat van de sportspecifieke training.
Ze hebben een sterke relatie met
elkaar en maken onderdeel uit van
een geïntegreerde totaalaanpak. In de
meest geavanceerde vorm worden alle
oefeningen in willekeurige volgorde
afgewisseld binnen een werptraining
(random practice). Daarbij kunnen
(conform de constraints led approach)
binnen iedere bewegingsvorm verdere
gerichte variaties worden aangebracht
met wisselende taken, ondergronden
en gewicht van de ballen. Door deze
geïntegreerde aanpak, die door de
fysiek trainer en de werpcoach samen

wordt vormgegeven, is er nog maar
weinig verschil tussen de fysieke training en de sportspecifieke training.

het resultaat van iedere worp versterkt
hierbij het onderscheid tussen attractors en fluctuaties.

Differentieel werpen met
verschillende ondergronden en
gewichten

Besluit

De ultieme eindvorm (zie figuur 18)
is het op hoog tempo afwisselen van
worpen op diverse ondergronden, uit
wisselende startposities en aanloopvormen, met wisselende gewichten
van de bal, wisselende verstoringen
door een vest met water of elastieken,
op wisselende targets. Het beweegsysteem wordt telkens op een andere
manier onder druk gezet. Dit vereist
een bijzonder groot aanpassingsvermogen. Duidelijke terugkoppeling van

Naar aanleiding van de algemene
bewegingsanalyse van de honkbalpitch
in deel 2 is hier een reeks oefeningen
beschreven voor de geïdentificeerde
attractoren. Welke oefening wanneer
en voor wie van belang is, moet steeds
blijken uit een individuele bewegingsanalyse. Daarbij wordt in kaart gebracht
wat de limiterende factoren zijn en of
dit meer een coördinatie probleem,
dan wel een structureel probleem is.
Aan de hand hiervan kan de trainingsaanpak gericht worden afgestemd op
het betreffende individu.

Figuur 18 | Differentieel werpen.
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