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1. Dankwoord 
 

 

In de eerste plaats wil ik mijn echtgenote Ilse Swerts bedanken. Als partner en 

stagemeester stond ze altijd klaar met raad en daad, en probeerde ze me te 

motiveren tijdens lastige momenten de afgelopen drie jaar. 

 

Van mijn bronnen wil ik dr. Arnd Rose en baseballcoach Martijn Nijhoff speciaal 

vernoemen. Persoonlijke gesprekken en door hen bezorgde informatie zorgde voor 

een actueel eindwerk. 

 

Ook de bestuurders van Kon. Mortsel Stars Baseball- & Softballclub wil ik bedanken 

om mij in staat te stellen om deze informatie te kunnen verzamelen en in de 

praktijk te kunnen testen en toepassen. 

 

Dankzij mijn aangename klasgenoten werden veel zaken door onderlinge discussies 

een stuk duidelijker. Door hun gezelligheid waren de soms lastige lessen toch vol te 

houden. 

 

Vanzelfsprekend bedank ik de leerkrachten van Syntra ook. Hun lessen, de ene al 

duidelijker als de andere, waren uiteindelijk de basis van deze studie. Het was ook 

aangenaam les volgen zolang de leerkracht met ons het lesmateriaal behandelde, 

en niet te veel schooltje wilde spelen. 
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2. Inleiding en motivatie 
 

 

Al snel had ik het idee om ‘Sports Vision’ als onderwerp te gebruiken voor mijn 

eindwerk. In eerste instantie dacht ik aan meerdere sporten op te nemen in dit 

eindwerk, maar ontdekte dat bij elke sport andere factoren een rol spelen. Een 

bespreking van visus  in meerdere sporten zou voor elke sport een eindwerk op zich 

worden. Om geen algemeen en oppervlakkig eindwerk af te leveren, heb ik daarom 

besloten me te beperken tot de sport baseball. 

 

Deze laatste keuze heeft vooral te maken met mijn eigen hobby als baseballcoach. 

Ondanks dat ik al meer dan 25 jaar actief ben binnen deze sport, heb ik door het 

maken van dit eindwerk voor nieuwe ideeën en een ander inzicht gekregen op veel 

vlakken. 

 

In dit eindwerk bespreek ik verschillende mogelijkheden van verbetering van visus. 

Er zijn echter naast de besproken verbeteringen nog andere mogelijkheden, zoals 

LASIK – laserchirurgie aan de cornea. Deze laatste is onder discussie door WADA 

(World Anti-Doping Agency) en wordt mogelijk aanzien als genetische doping. Ik 

beperk mijn eindwerk tot verbetering van de visus door lenzen en training. 

 

Als eerste bespreek ik de nodige visus, reactietijden en visuele strategieën in de 

sport baseball. Deze analyse omvat niet alleen de beschrijving van de sport, maar 

ook de beperkingen en limieten van de visus. 

 

Het tweede deel van dit eindwerk behandeld de mogelijke verbetering en 

rekbaarheid van de visus. In eerste instantie met lenzen en kleuren, en als tweede 

en meer uitgebreide mogelijkheden van training van zowel het oog, de hersenen, en 

het kijkgedrag. 

 

Uiteindelijk hoop ik dit eindwerk in de praktijk te kunnen gebruiken en als 

handleiding voor collega-coaches te kunnen doorgeven. 
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3. Visus in baseball 
 

 

Omdat baseball een minder gekende sport is in onze contreien, geef ik een korte 

beschrijving van de sport en de situaties waar de visus een belangrijke rol speelt. 

 

Elke speler in baseball speelt meermaals in zowel verdediging (in het veld) als aanvallend 

(aan slag). Vanzelfsprekend is een goed zicht nodig om een snelle balsport te kunnen 

beoefenen. Er zijn echter een aantal specifieke situaties in baseball: 

 

 

In verdediging 

Een baseball heeft een diameter van 7,3 tot 7,6 cm. De grootte van het veld varieert per 

speelveld, maar globaal genomen is de afstand tussen de slagman en de buitenste 

omheining 110 tot 120 meter. Een verdedigende speler in de outfield staat op zo’n 80 tot 

90 meter van de slagman. Als we de formule van Snellen toepassen, zou op afstand van 84 

meter een letter 12,6 cm groot moeten zijn om met 20/20 zicht deze te herkennen. Men 

kan daarom stellen dat ook 20/20 zicht nodig is om een baltraject (zowel in diepte als 

hoogte) op deze afstand te kunnen volgen. Heeft men minder zicht, zal men pas later de bal 

en zijn traject kunnen oppikken. 

Als we dan bedenken dat deze outfield-speler een verdedigingsoppervlakte heeft van 40 x 

40 meter, is elke fractie van een seconde dat er sneller in de juiste richting bewogen wordt 

belangrijk. 

 

Een andere factor is contrast. Baseball is een zomersport, en wordt soms bij zeer fel 

zonlicht gespeeld. Avondwedstrijden worden dan weer met kunstlicht gespeeld, maar ook 

hier zijn de lichten vaak feller dan b.v. bij voetbal. 

De baseball is wit (met rode naad). Op baseballvelden probeert men vaak een donkere 

achtergrond te hebben (begroeiing, blauwe of groene achtergrond in stadia). Het contrast 

is dus vrij hoog, maar zodra een bal omhoog geslagen wordt, kan het contrast drastisch 

verminderen tegen een wolkenhemel. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat de bal 

“verdwijnt” in de zon.  

 

Een geslagen bal haalt snelheden tot 180 km/u. Het volgen van de bal op deze snelheid is 

niet terug te brengen naar een standaard formule, omdat niet alleen de ogen, maar ook 

zowel het hoofd als lichaam mee kunnen bewegen. Dit is per persoon verschillend. 
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Wel kunnen we kijken naar de fixatie of staar. Een gemiddelde staar duurt 80 tot 600 ms. 

Een minimum staar is 20 ms. Er worden dus enkel momentopnamen waargenomen door 

het oog. Het traject tussen elke waarneming 

wordt ingevuld door de hersenen. Het 

merendeel van het baltraject is dus eigenlijk 

illusie. 

 

Het centrale zicht, waar de scherpste 

beelden worden opgevangen, is in de fovea. 

Deze beslaat minder dan 1% van de retina, 

maar is wel verantwoordelijk voor meer dan 

50% van de visuele informatie aan de cortex 

(zie diagram Østerberg). 

Het gezichtsveld kunnen we vervolgens indelen: 

• Foveal: 1° - 2° 

• Parafoveaal: 2° – 10° 

• Paracentraal: 11° - 60° 

• Perifeer: 61° - 180° 
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Het stereoscopisch gezichtsveld, wat nodig is 

voor goed dieptezicht, is kleiner dan 35° (zie 

afbeelding). Alles wat buiten deze zone valt, 

wordt eigenlijk door onze hersenen ingevuld, 

en wordt dus gevormd uit ons geheugen. We 

hebben echter de illusie dat we effectief 180° 

kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Indien ons lichaam in beweging is, verkleind dit gezichtsveld nog maar eens, zoals in het 

voorbeeld hieronder op de snelweg: 

 
Het gezichtsveld bij beweging is, zoals verderop in dit eindwerk besproken, door training te 

vergroten. 

 

Omdat snelheid en afstand erg relatief zijn voor een verdedigende speler, is dus vooral 

scherp zicht en contrast van belang.  
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In aanval (aan slag) 

Een pitcher (werper) staat 18,5 meter van de slagman. De snelheden waarmee een baseball 

gepitcht wordt, kan oplopen tot meer dan 100 Mph (= 160 km / u). Bij een snelheid van 90 

Mph (= 145 km / u) is de baseball in minder dan 400 ms (milliseconden) van de hand van de 

pitcher tot op het punt dat de slagman de bal kan slaan. 

 

Daarbij komt dat, door limitaties van zowel het oog als werking van de hersenen, het 

laatste derde deel van de vlucht van de bal niet meer gezien kan worden. 

De slagman heeft dus ong. 250 ms om te beslissen of de bal goed genoeg is om te slaan. 

Indien zijn timing van zijn swing (slagbeweging) meer dan 7 ms verkeerd is, zal hij de bal te 

vroeg of te laat raken, en waarschijnlijk de bal niet in het veld slaan.  

 

De pitcher kan de baseball met verschillende effecten en snelheden gooien. Dit maakt het 

inschatten nog moeilijker, zeker als de pitcher zijn bal kan laten ‘breken’ (b.v. een slider; 

een rechte bal die op het laatst wegdraait) in het laatste derde deel van de balvlucht. 

 

Zoals geïllustreerd in de foto’s hiernaast, 

is er op het moment van contact tussen 

de bal en de bat (slagknuppel) geen zicht 

op de bal zelf. Dit vereist een uitsteken-

de hand-oog-coördinatie. Hoewel dit dus 

eerder een fysieke vaardigheid is, speelt 

het oog een belangrijke rol, zoals 

verderop zal blijken bij het item 

‘Dominant oog’. 

 

Aangezien dit eindwerk over Sports 

Vision gaat, behandelen we verder niet 

de fysieke skills die nodig zijn om met 

een bat (slagknuppel) een baseball goed 

weg te slaan. We weten wel dat de 

herkenning van een geworpen baseball 

uiteindelijk in het onderbewust zijn 

wordt beoordeeld. Elke slagman heeft 

eigenlijk een soort database van geziene 

pitches, en gebruikt zijn ervaring om onbewust te beslissen.  
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Een gedetailleerde uitleg over de baseballswing vindt u in onderstaande afbeelding (enkel 

beschikbaar in het Engels): 

 

In dit eindwerk kijken we dus alleen naar wat we kunnen verbeteren aan de visus. 

 

 

Gaze study 

Zo kunnen we het staren of blikrichting 

bestuderen. Met een speciale tracking bril, 

wordt via de computer gemeten waar de 

persoon naar kijkt, en hoelang een 

bepaalde blikrichting aangehouden wordt. 

 

Uit studies is gebleken dat er bepaalde 

cruciale punten zijn, waarmee de slagman 

de pitch sneller en beter kan herkennen. In 

het hoofdstuk ‘Verbetering door training’ zullen we hier dieper op ingaan. 
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Dominant  oog 

Al heel lang wordt het dominant oog onderzocht. Al in 1593 ontdekte Giovanni Battista 

della Porta de dominantie van één oog. In de jaren werden diverse theorieën ontwikkeld 

over het belang en de werking van het dominant oog. 

 

Ook bij baseball bestonden er diverse theorieën. Lange tijd is gedacht dat men de baseball 

vooral zag aankomen met het dominant oog. Meer recent is echter gebleken dat dit niet 

het geval is. Voor onze hersenen is er maar één gecombineerd beeld van beide ogen, alsof 

het een cyclopsoog is. Dit in tegenstelling tot ledematen waar bv. de ene hand dominanter 

kan zijn als de andere, en dus een handeling eerder met de dominante hand gebeurt. 

 

Uit een studie van de University of Florida in 2003, bleken er drie types te zijn: 

• Dominant oog en dominante hand aan dezelfde zijde (bv. rechter oog en rechter 

hand beide dominant) 

• Dominant oog en dominante hand gekruist (bv. rechter oog en linker hand 

dominant) 

• Centraal dominant oog (dus eigenlijk geen dominantie van één bepaald oog) 

 

Dit laatste komt het meeste voor in de algemene bevolking. De beste atleten waren 

centraal of gekruist dominant. De atleten met dominantie aan dezelfde zijde, behaalde 

mindere resultaten. 

 

De conclusie van het onderzoek was dat centraal dominantie de beste resultaten behaalden 

zowel aan slag dan als pitcher. De gekruiste dominantie bleek enkel voordeel op te leveren 

aan slag. 

 

Eén dominant oog levert dus geen beter resultaat op. Het kan echter wel baten om te 

bepalen of een slagman beter links- of rechtshandig aan slag staat. Dit opnieuw met de 

bedenking dat de slagman ook fysiek de slagbeweging dan links- of rechtshandig kan doen. 

 

Uit dezelfde studie bleek oogdominantie een belangrijke rol te spelen in hand-oog-

coördinatie. Vanzelfsprekend geeft een betere hand-oog-coördinatie een beter 

sportresultaat, maar uit de studie bleken dus de centraal en gekruiste dominantie ook van 

nature een betere hand-oog-coördinatie te hebben. 
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Gebruikelijke visuele vaardigheden 

Naast de sportspecifieke visuele vaardigheden, zijn er ook oogvaardigheden die nodig zijn, 

maar niet alleen voor sport: 

 

Scherp zicht 

Voor een snelle balsport is een goed en zuiver zicht nodig. Zonder een dynamisch 

scherp zicht, wordt het moeilijk om snel bewegende objecten goed te kunnen zien. 

 

Vaardigheid in oogbewegingen 

De saccadische oogbeweging is belangrijk om van object naar object te kunnen 

kijken. De volgbeweging is dan weer nodig om vloeiend een object in beweging te 

kunnen volgen. De snelheid en precisie van deze bewegingen helpt bij balans en 

snellere reactie op de situatie. 

 

Dieptezicht / Samenwerkende ogen 

Dieptezicht is de vaardigheid om correct binoculair zicht te hebben om 

verschillende afstanden te kunnen inschatten in verschillende blikrichtingen. Deze 

vaardigheid is cruciaal voor afstanden en snelheden te kunnen beoordelen. 

 

Hand-oog-coördinatie 

In een snel bewegende sport moet de hand-oog-coördinatie snel en accuraat zijn. 

 

Perifeer zicht 

Zoals al eerder aangehaald, is een groter gezichtsveld een voordeel bij snelle 

balsporten. Vaak gebeuren er acties niet recht voor een speler. Een groter 

gezichtsveld of meer perifeer zicht heeft als voordeel dat men een actie kan zien, 

zonder het hoofd te moeten draaien. 

 

Visuele concentratie 

De vaardigheid om te kunnen focussen, en perifere afleidingen te filteren. 

 

Accommodatie / Vergentie 

Een speler moet vlot kunnen wisselen van nabij zicht naar ver zicht. 

 

In dit eindwerk behandelen we niet de verbetering van dit ‘regulier’ zicht. 
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4. Verbetering door kleur 
 

 

Met verbetering door lenzen bedoelen we verbetering bovenop de normale 

gezichtskwaliteit. Indien een sporter reeds een afwijking heeft, komen 

onderstaande verbetering bovenop de bestaande correctie. 

 

Kleuren 

Als we over verbetering door kleur hebben, gaat dit hoofdzakelijk over een beter contrast. 

Kleur kan echter ook meer rust geven voor de ogen. Een overzicht van de meest gebruikte 

kleuren: 

       

Grijs-groen: verhoogt lichtjes het contrast, terwijl kleurbalans 

behouden blijft. Het vermindert ook lichtsterkte.           

 

 

 

Groen: verhoogt lichtjes het contrast, terwijl kleurbalans 

behouden blijft. Voor gebruik bij intens buitenlicht. 

 

 

 

Blauw: filtert blauw licht en verhoogt het contrast. Dit geeft 

ook een scherper zicht. 

 

 

 

Amber: filtert veel blauw licht, verhoogt het contrast en geeft 

scherper zicht. Deze kleur is specifiek om het contrast te 

verhogen op (groen) gras tegen een blauwe lucht. 

 

 

Geel: verhoogt contrast in bewolkte, onheldere condities 

buiten met weinig licht. Kan ook voor indoor sporten gebruikt 
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worden. Het blauwe licht wordt gefilterd voor een scherpere focus.    

 

 

Zonnelenzen:  vermindert algemene lichtsterkte terwijl 100% 

van de normale kleurherkenning blijft bestaan. Dit wordt 

eerder toegepast op sporten zoals running of skiën. 

 

a. Verbetering door contactlenzen 

Gekleurde contactlenzen bieden een aantal voordelen t.o.v. een bril met gekleurde glazen. 

Een belangrijk voordeel is het comfort. Er is geen bril die op de neus drukt of begint te 

irriteren bij het zweten. Ook is er geen beeldverstoring omdat de lens direct op het oog zit.  

 

Bovendien kan er geen ongewenst licht langs de 

zijkanten lekken, zoals bij zonnebrillen wel gebeurt. 

Met een (goede) contactlens blijft het perifeer zicht 

ook behouden, terwijl dat bij een bril soms anders is. 

De sporter kan dus dezelfde hoofdbewegingen doen, 

en moet minder met de ogen knijpen. 

 

Bij baseball moet men wel rekening houden met 

weercondities (zomersport) en gravelstof. Extra 

vloeistof zoals AMO Blink, Alcon Opti-Free Express en Allergan Optive, zijn aan te raden bij 

extreem warm weer (> 25° C). 

 

Sportlenzen worden meestal aangeboden als daglenzen tot maximaal maandlenzen. Deze 

lenzen zijn in courante maten en correcties verkrijgbaar. Gekleurde sportlenzen zijn niet te 

verwarren met de gebruikelijke kleurlenzen. Deze laatste zijn enkel voor cosmetische 

doeleinden, en geven geen kleur voor de pupil. 

 

Omdat de markt momenteel nog erg beperkt is, moet men veelal een sportlens op maat 

laten maken en bestellen. Naar grondig onderzoek bleek enkel Bausch & Lomb een 

sportlens aan te bieden in samenwerking met het sportmerk Nike: Nike Maxsight. Deze lens 

bestaat in amberkleur (voor baseball, voetbal, tennis) en grijsgroene kleur (voor golf, 

running). Deze lens is echter in België momenteel moeilijk verkrijgbaar. De Belgische 

verdeler kon me ook niet bevestigen dat deze lenzen nog geproduceerd werden. 
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De Nike Maxsight lenzen filteren vooral het blauwe licht, dat wazig zicht of 

zichtverstoringen geeft. 

 

 
 

Eigen ervaring 

Ik heb zelf een aantal jaar geleden meerdere wedstrijden gespeeld met Nike Maxsight 

amberkleurige lenzen. Ik was op dat moment al meer dan 20 jaar lensdrager. Met de Nike 

Maxsight had ik hetzelfde comfort als met mijn gebruikelijke lenzen. Het contract is 

werkelijk heel sterk. Het gebruik van dergelijke lenzen geeft enigszins voordeel, maar is 

natuurlijk niet bepalend in het verbeteren van fysieke prestaties.  
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Een bijkomend en grappig effect was dat de amberkleurige lenzen je een rode iris gaven. Of 

de tegenstander effectief geïntimideerd was door de ‘vampieren’-ogen, is helaas nooit 

vastgesteld. 

 

 

b. Verbetering door glazen 

Zoals bij de contactlenzen, geven dezelfde kleuren hetzelfde resultaat bij sportbrilglazen. Er 

zijn echter een aantal belangrijke factoren die bij contactlenzen niet of nauwelijks spelen. 

Zo zijn er de vertex-afstand, perifeer zicht, comfort 

van het brilmontuur, kwaliteit van de glazen en 

eventueel gepolariseerde glazen. 

 

Door dat er een vertex-afstand is, wordt er niet 

altijd door het zelfde optische punt gekeken. Bij de 

fabricage/ontwerp van de sportbrilglazen moet 

dus rekening gehouden worden dat er vanuit 

verschillende hoeken gekeken kan worden.  

 

Een groot voordeel van een goede sportbril is dat deze ook nog eens extra 

impactbescherming geeft voor het oog. Een nadeel is dat er hiervoor materialen gebruikt 

worden die mindere optische kwaliteit hebben, zoals polycarbonaat. 

 

Een bijkomend obstakel is dat sportbrillen 

veelal gecurved zijn voor beter perifeer zicht. 

Bij productie moet men rekening houden dat 

de curve van het glas de optische assen niet 

verstoord. 

 

Om zeker te zijn van een goede kwaliteit, 

wordt bij het ontwerp getest met een 

laserstraal. Men stuurt in verschillende 

richtingen telkens twee laserstralen die de 

twee optische assen van menselijke ogen 

moeten simuleren. De laserstralen moeten 

zo min mogelijk afwijken van het doel, en 

beide stralen zouden in hetzelfde punt 

moeten vallen. 
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Indien dit niet het geval is, zal de drager klachten kunnen krijgen zoals hoofdpijn en 

vermoeide ogen. Dit komt omdat de hersenen de fout continue moet corrigeren. Een 

voorbeeld van glazen met een afwijking ziet u hiernaast. 

 

Ter illustratie ziet u hieronder het resultaat van een lasertest. Van links naar rechts: 

kwaliteitssportbril, zicht zonder bril, glazen met optische vertekening. 

 

 

 

 

 

 

Helderheid en refractie spelen ook een grote rol in de kwaliteit van het zicht. Dit test men 

aan de hand van een testkaart. Hieronder ziet u een voorbeeld, met van links naar rechts: 

kwaliteitssportbril, 

zicht zonder bril, 

glazen met optische 

vertekening. 
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5. Verbetering door training 
 

 

Gaze Training 

Bij ‘Gaze Training’, oftewel staar-training, traint met zowel het oog als de hersenen om op 

het juiste moment naar het juiste 

focuspunt te kijken. Om dit correct 

te kunnen trainen, is er eerst een 

analyse nodig met een trackingbril. 

Deze trackingbril meet exact waar 

het oog op focust. 

 

Daarnaast zijn er reeds bestaande 

analyses van de meeste efficiënte 

blikrichtingen. 

 

In de foto op de vorige pagina ziet 

u Dr. Arnd Rose met laptop, en een testpersoon met trackingbril. Er wordt een object naar 

de testpersoon gegooid, die dat moeten proberen op te vangen. 

 

Uit verschillende analyses is gebleken dat de 

slagman zijn beste kijkstrategie is om eerst naar het 

hoofd van de pitcher te kijken, en dan pas naar het 

punt waar de bal uit de hand komt, het zogenaamde 

‘release point’. 

Dit heeft weer te maken met de maximale staar. 

 

Zoals eerder vermeld, duurt een gemiddelde staar 

tussen 80 tot 600 ms. Indien men dus te lang naar 

het release point kijkt, kan men focus verliezen op 

het moment dat de bal effectief van dit punt 

vertrekt. 

 

De staar of focus wordt beperkt door het chemisch 

proces met rhodopsine in de kegeltjes en staafjes in 

de retina. Dit proces, zoals in het volgend schema, 
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duurt minder dan een seconde, maar moet wel telkens opnieuw worden gestart. Vandaar 

dan een constante staar of focus niet mogelijk is. 

 

 

Het rhodopsine-reactie-schema 

 

Hieronder is een voorbeeld van foute focus (de twee linkse foto’s) en de juiste focus (de 

twee rechtse foto’s): 



 

 
Eindwerk Opleiding Opticien-Optometrist  |  Lucas Sachteleben  |  Juni 2012 

 

Pagina 17 

 

Veel spelers hebben van nature een correct, of bijna correcte focus. Toch kan deze 

focustraining een belangrijk hulpmiddel zijn. In de eerste plaats als controle, en in de 

tweede plaats als correctiemiddel, indien nodig. 

 

Als een slagman tegenover een pitcher komt te staan waarvan hij nog niet eerder een pitch 

heeft gezien, en dus nog geen gegevens in zijn ‘database met pitchers’ heeft zitten, moet hij 

veelal eerst zoeken naar de nieuwe focuspunten. 

 

Met de training en kennis van het focussen, kan hij zich sneller aanpassen. 

 

 

Oogreflex 

De training van  de oogrelfex heeft de bedoeling om sneller en juister te kunnen focussen, 

zonder nadruk te leggen waar men precies op focust. Deze training is dus goed voor alle 

snelle balsporten, en diverse andere toepassingen waarbij een snelle oogopslag nuttig is. 

Deze training wordt veelal gedaan met LED-toestellen. Dit vanwege de snelle oplicht- en 

doofsnelheid van een LED. Er is geen bewijs dat het rhodopsine-proces te versnellen is. De 

oogspieren en reactie in de hersenen kunnen echter wel verbeterd worden. Men leert 

sneller reageren door er een reflex van te maken, of de zogenaamde ‘muscle memory’. 

De theorie is dat het onderbewust reageren veel sneller is dan het bewust uitvoeren van 

een handeling. Dit geldt trouwens voor alle reactiesporten, ook bv. Karate. Deze training is 

vaak in combinatie met een reflex van 

een ledemaat. Hand-oog-coördinatie 

wordt hiermee ook getraind. 

Twee voorbeelden van oogreflex-

training: 

Links is Jenny Finch, professioneel 

softballster, een oogreflextraining aan 

het doen. De rij met LED gaan één voor 

één uit aan hoog tempo. Ze moet op 

de knop drukken vlak voordat alle LEDs 

uit zijn. 
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Hieronder is een bord met een raster van LEDs. Zodra een LED oplicht, moet de testpersoon 

zo snel mogelijk op de LED-

positie drukken. Een teller 

in de hoek geeft de score 

aan. Bij deze oefening moet 

men het hoofd zo stil 

mogelijk houden, en slechts 

de ogen bewegen. 

Hiermee traint men tevens 

het perifeer zicht en 

vergroot men deze zones. 

 

 

Focuslimieten 

Het testen van de focuslimieten en/of oogstand is niet echt een training, maar eerder 

controle. In de onderstaande test kijkt men langs een koord met kraaltjes op bepaalde 

afstanden. Dit wordt afwisselend getest, zowel monoculair als binoculair. Dit is echter een 

test die ook achter een foropter met prisma’s getest kan worden. 
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Een andere test is met gepolariseerde glazen naar een streepjescirkel te kijken. Hiermee 

kan getest worden of iemand zijn hoofd stil houdt tijdens een bepaalde beweging van het 

lichaam. Zodra de hoek van 

zicht verandert, zullen de 

cirkels niet meer scherp zijn 

door de polarisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroboscoop-bril 

Eén van de nieuwere technieken in oogtraining is de stroboscoop-bril. Het principe is op 

verschillende manieren toe te passen. De bril heeft 

een soort sluiter die het beeld/zicht verduistert in 

een soort stroboscoop-effect. De strobo-snelheid is 

regelbaar aan de bril zelf. 

De testpersoon 

kan, met de bril 

op, verschillende trainingen volgen, zoals het vangen 

van een bal, het volgen van beelden op een scherm, 

het volgen van een gepitchte bal, enz. 

Door de visus regelmatig te onderbreken, wordt de 

testpersoon gedwongen om beter te anticiperen op 

beperkte visuele informatie. De performantie van het 

oog wordt niet zozeer verbeterd, wel de verwerking in 

de hersenen. De hersenen worden getraind om met 

deze beperkte visuele informatie voorspellingen te 
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doen, en zo alsnog de hand-oog-coördinatie 

op een juiste wijze te laten verlopen. 

Het merk Nike heeft een betaalbare versie op 

de markt voor minder dan 300 euro. De Nike 

Sparq is echter niet direct verkrijgbaar in 

Europa op dit moment, maar is wel online te 

vinden op diverse webshop in de VS. 
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6. Besluit 

 

Sports vision is slechts één van de vele parameters die een speler tot een betere sportman 

kan maken. Maar het maakt niet uit op welk niveau, verbetering in visus is een belangrijke 

factor in de verbetering van sportprestaties. 

 

Voor een speler die reeds op topniveau speelt, kan sports vision net het verschil maken. 

Terwijl op lager niveau sports vision het tekort aan talent of fysieke mogelijkheden voor 

een deel kan compenseren. 

 

Naast het verbeteren van de visus zelf, speelt het bewust zijn van bepaalde visuele 

mogelijkheden of beperkingen een belangrijke rol. 

 

Met alle gadgets en tierlantijnen, mogen we niet uit het oog verliezen dat de basis begint 

bij een goede en comfortabele binoculaire visus. Om je daarna te kunnen onderscheiden 

van andere baseballspelers, zijn vooral de visuele trainingen en bewustwording 

aangewezen. 

 

Sport vision zal echter nooit een garantie geven om een topspeler te worden.   
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