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Ook ons visuele systeem kent individuele eigenschappen. 

 
Met name in Frankrijk en Zwitserland wordt in de media geregeld aandacht aan de ActionType 
benadering besteed. In het begin van deze reportage legt Philippe Houssin de hoofdlijnen uit 
van wat je er als trainer-coach mee kunt. Het benutten van het natuurlijke potentieel van de 
sporter als individu staat centraal. Hoe je daarbij met behoud van zelfvertrouwen schakelt tus-
sen sterke en zwakke kanten, het optimaliseren van fysieke en mentale voorbereiding en het 
begrijpen van wat er gebeurt onder invloed van vermoeidheid en stress.  
 
Je merkt de resultaten al snel het aan het plezier dat de sporter aan deze manier van werken 
beleeft, inclusief de hogere handelingssnelheid en –nauwkeurigheid in diverse omstandighe-
den. De meerwaarde van ActionType zit onmiskenbaar in het onderkennen en begrijpen van 
de inzichten in hoe het bij jouw sporters als individu werkt en ze van daaruit onderling te 
verbinden. Dit zowel in individueel cognitief, emotioneel als motorisch opzicht. Onder dat 
laatste vallen ook de visuele aspecten.  
 
 
Waarnemen en bewegen. 

 
Als trainer-coach zien we hoe onze sporters bewegen en handelen. Wat we echter niet mee-
krijgen is hoe ze waarnemen. Het is juist de kwaliteit van deze zintuiglijke input (vooral het 
zien, horen en voelen) die de kwaliteit van de handelingen bepaalt. Het merendeel van alle 
forced en unforced errors vloeit voort uit waarnemingsfouten. Waar kijkt de sporter naar, hoe 

lang en waar switcht zijn blik vervolgens naar? Dit zijn cruciale vragen voor de verdere vorming 
van de vaardigheden van de sporter. 
 
De reportage demonstreert dat ook de werking van het visuele systeem in sterke mate wordt 
beïnvloed door individuele voorkeuren. Naast het centraal zicht, waarmee we bij voldoende 
licht scherp, detail en kleur kunnen waarnemen, kennen we daar omheen het perifeer zicht. 
Het perifeer zicht neemt met name snelheid, richting en dreiging waar en speelt een belangrijke 
rol bij het anticiperen. In het dagelijks leven, waaronder in het verkeer, oefenen we het zonder 
dat we ons er bewust van zijn. In de sport wordt het visuele systeem nog dieper op de proef 
gesteld en getraind. Het functioneert als het ware als een radar voor beweging en omgeving. 
 

Ons perifeer zicht stelt ons in staat tijdig met dreigend gevaar om te gaan en is in die zin 
gekoppeld aan survival.  Van jongs af aan hebben we het in belangrijke mate getraind door 
buiten te spelen, aandachtig in het verkeer te opereren en zeker ook door voldoende te 
sporten. Iets dat recente en toekomstige generaties jongeren steeds minder lijken te doen.  
 
Een steeds groter deel van de tijd wordt besteed aan het turen op mobieltjes en andere 
beeldschermactiviteiten. Hiervoor wenden ze het binoculair zicht aan. Het is onderdeel van 
het centraal zicht en dan beperkt het zich tot het gedeelte waar beide ogen in het midden 
op leesafstand met elkaar samenwerken. Er is nauwelijks of geen wisselwerking met de 
omgeving en derhalve met het perifeer zicht, waardoor de kans op het ontstaan van een 
star visueel systeem groot wordt. Er wordt door de lens niet mee gezoomd.  
 
Het in het leven fundamentele proces van waarnemen, beslissen en actie wordt daardoor 
ondermijnd. Het omgaan met beeldschermactiviteiten vraagt om een kentering waar op-
voeding, bewegingsonderwijs en sport een elementaire schakel in kunnen vervullen. 
 

 
Horizontaal perifeer zicht. (in reportage van 7.25 tot 10.20 min.) 

 
ActionType trainer Philippe laat aangekomen in de ring in de reportage zien dat we in het 
horizontaal perifeer zicht een linker- of rechtermotoroog hebben. Dit doet hij door de anticipatie 
bij een snelle toenadering ter hoogte van eerst het linker- en later het rechteroor te testen.  
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Bij de bokser blijkt sprake te zijn van een rechter motoroog. Je zou kunnen zeggen dat bij haar 
het rechteroog meer proactief en het linkeroog meer reactief werkt. Bovendien weten we dat 
het motoroog de ingang vormt de voorkeursmotoriek van de sporter. Dat is een andere reden 
waarom Philippe haar als tip geeft het hoofd zodanig te draaien dat het rechteroog een meer 
centrale positie kent. 
 
Afbeelding 1: horizontaal perifeer zicht. 

 
Het motoroog is gekoppeld aan hersenhelftdominantie. Omdat de oogzenuwen gekruist lopen 
hangt een rechter motoroog samen met een dominante linkerhersenhelft (Judging-voorkeur) 
en een linkermotoroog dus met een dominante rechterhersenhelft (Perceiving-voorkeur). Het 
zegt derhalve ook iets over de cognitieve voorkeuren die met hersenhelftdominantie samen-
hangen. We hebben de meest in het oog springende verschillen op een rij gezet en in tabel 1 
samengevat. 
 
Tabel 1: enkele kenmerkende verschillen tussen Judging en Perceiving voorkeuren. 
 

 

Judging (linkerhersenhelft dominantie) 
 

 

Perceiving (rechterhersenhelft dominantie) 

 

- tijd gestuurd 
- afronden 
- nauwkeurig 
- stap voor stap (sequentieel) 

 

 

- ruimte gestuurd 
- opties open houden 
- globaal 
- variatie (trial and error) 

 
 
Verticaal perifeer zicht. (in reportage van 10.20 tot 13.45 min.) 

 
Het perifeer zicht kent niet alleen een links-rechts dimensie, maar ook een onder-boven 
dimensie. Dit zogenoemd verticaal perifeer zicht hangt samen met de wijze waarop we voort-
bewegen, Walking from the Bottom (WB) dan wel Walking from the Top (WT). In de reportage 

demonstreert Philippe Houssin deze bewegingsvoorkeur door de coördinatie van de bokser 
op de binnen- en buitenkant van de voeten te testen. Vervolgens checkt hij de uitkomsten door 
de beweging van het boven- respectievelijk het onderlichaam te blokkeren. Mensen met een 
voorkeur voor WB-dynamiek zetten hun bewegingen vanuit het onderlichaam in; mensen met 
een WT-dynamiek doen dat vanuit het bovenlichaam. Coördinatie op de buitenkant van de 
voet en geen dynamiek bij het blokkeren van de initiatie vanuit het bovenlichaam wijzen bij de 
geteste bokser op een voorkeur voor WT. 
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Vervolgens benoemt Houssin de samenhang met de interne logica van het boksen (WB meer 
geschikt voor opstoten; WT meer voor bepaalde technieken met een hoek) en de visuele impli-
caties. WT heeft een hoger gelegen ijkpunt in het bovenste deel van zijn verticaal zicht nodig 
om zich te oriënteren; WB kent juist de vloer als referentiepunt (lichaam kalibreert in het 
onderste deel van het verticaal perifeer zicht). Om zowel op hoge als lage toenadering (in de 
sport bijvoorbeeld ballen) adequaat te kunnen anticiperen is de hoofdhouding elementair. 
Enerzijds om de bovengenoemde coördinatieve ijkpunten te waarborgen, anderzijds om onaf-
hankelijk van hoe het voorwerp (‘de bal’)  komt daarop zoals gezegd adequaat te kunnen anti-
ciperen. 
 
Afbeelding 2: verticaal perifeer zicht. 
 

 
 
In de verbinding tussen het individueel motorische en cognitieve is WB gekoppeld aan de 
Sensing voorkeur en WT aan de iNtuiting voorkeur. Beide zeggen iets over de wijze waarop 
we ons oriënteren en informatie verzamelen. De belangrijkste verschillen hebben we in tabel 
2 weergegeven. 
 
Tabel 2: enkele kenmerkende verschillen tussen Sensing en iNtuiting voorkeuren. 
 

 

Sensing (Walking from the Bottom) 
 

 

iNtuiting (Walking from the Top) 

 

- oriëntatie op het hier en nu 
- details (zintuiglijk waarnemingen) 
- wat is 
- concreet, praktisch 

 

 

- oriëntatie op de toekomst 
- grote plaatje (verbanden) 
- wat zou kunnen zijn 
- abstract, theoretisch 

 
 
 


