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ABSTRACT 
In deze studie werd het visueel gedrag tussen beginnende slalom skiërs en 

experten vergeleken door middel van een eye tracker die de oogbewegingen 

registreerde. Het visueel gedrag van 14 beginners en 5 experten werd 

geanalyseerd terwijl deze op voorkeursnelheid door een slalom skieden. Er 

werd geen verschil gevonden in het aantal en de gemiddelde duur van de 

fixaties tussen beide groepen. De experten keken wel meer naar de een na 

volgende paal en minder naar het sneeuwoppervlak tussen zichzelf en de 

eerstvolgende paal dan de beginners. Meer ervaren skiërs kijken dus verder 

voor zich waardoor ze beter kunnen anticiperen. Beide groepen keken voor 

het bereiken van de eerstvolgende paal al naar toekomstige obstakels, maar 

experten deden dat procentueel gezien vroeger in hun bocht, wat ook het 

anticipatievermogen bevordert. De experten gebruikten efficiëntere 

zoekstrategieën door de palen zelf te fixeren, terwijl beginnende slalomskiërs 

meer naar het sneeuwoppervlak keken. Skitrainers zouden hun atleten dus 

kunnen aanraden om voor het raken van de paal al naar de volgende paal te 

kijken. Het advies om meerdere palen voor zich te kijken blijkt uit dit 

onderzoek visueel onrealistisch. Tenslotte kan het ook nuttig zijn om de 

atleten te leren fixeren op de palen zelf in plaats van op het sneeuwoppervlak. 
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INLEIDING 

Alpine skiën is een uiterst complexe sport 

waar de prestatie beïnvloed wordt door tal 

van factoren. Het succesrecept van een 

wereldtopper zit hem in de combinatie van 

alle ingrediënten. De techniek zal in de eerste 

plaats bepalen of een atleet succesvol is of 

niet, maar ook de fysieke capaciteiten spelen 

een belangrijke rol in het consistent toepassen 

van deze techniek en het vermijden van 

blessures. Een mentaal sterke skiër heeft 

zeker een stapje voor. Een belangrijk aspect 

op tactisch vlak is de gekozen lijn of het 

afgelegde spoor. Het kijkgedrag van de skiër 

zou een cruciale rol kunnen spelen, maar de 

wetenschappelijke literatuur hierover is 

echter zeer beperkt. Nochtans zijn de 

instructies van heel wat trainers duidelijk: je 

moet ver voor je kijken. Klopt dit wel? Waar 

kijken experten en beginners naar? Wij 

zochten het voor u uit.  

 

Slalom is de enige discipline in het alpine skiën 

waar het obstakel bestaat uit één paal in 

plaats van twee palen met een vlagje tussen. 

Dit maakt het mogelijk om de kortste weg te 

nemen waarbij het lichaam ‘aan de 

binnenkant van de paal’ blijft en enkel de ski’s 

aan de ‘juiste kant’ van de paal gaan. Het 

spreekt voor zich dat precisie in het spoor zeer 

belangrijk zal zijn. Elke paar centimeters die je 

te veel aflegt kosten tijd. De ogen zijn hierbij 

een belangrijk hulpmiddel om de beweging 

optimaal uit te voeren.  

 

Zowel in dagelijkse taken (lezen, wandelen, 

autorijden) als in de sport lopen de ogen voor 

op de beweging en gaan dus proactief te werk. 

Ze zoeken de nodige visuele informatie nog 

voor de beweging zelf plaatsvindt en verlaten 

hun doel ook voordat de beweging volledig af 

is, wat wijst op een geheugenbuffer (Land, 

2006). Dit wil zeggen dat de visuele informatie 

een korte tijd opgeslagen blijft, waardoor je 

de beweging toch met precisie kunt uitvoeren 

ook al kijken je ogen al naar een toekomstig 

doel. Het patroon van deze oogbewegingen is 

echter ook zeer taakspecifiek, waardoor de 

informatie over het visueel sturen van 

bochten, voornamelijk uit studies met 

autobestuurders, niet zomaar naar het skiën 

vertaald kan worden.  

In de skisport zijn er buiten het visueel gedrag, 

tal van verschillen tussen meer en minder 

succesvolle skiërs. De fysieke verschillen 

tussen geselecteerde en niet-geselecteerde 

skiërs zijn het meest uitgesproken op vlak van 

beenkracht en anaeroob vermogen (Gorski et 

al., 2014). Een hoog lichaamsgewicht, laag 

vetpercentage en veel vetvrije massa blijken 

optimale antropometrische eigenschappen 

voor skiërs (White en Johnson, 1991; Geissler 

et al., 2012). Müller (1998) concludeerde 

vervolgens dat experten technisch gezien de 

stuurfase in hun bocht beter controleerden 

door de inkanting van hun ski’s alsook de 

drukopbouw beter te regelen dan beginnende 

parallelskiërs. Dit resulteert in een gesneden 

bocht bij experten in tegenstelling tot een 

gerütschte (gegleden) stuurfase bij minder 

ervaren skiërs. Samen met een consistentere 

beweging, zorgt dit voor een efficiëntere 

skitechniek (Supej et al, 2010).  

Saso et al. (2004, 2005) stelden vast dat de 

geteste expert verder voor zich keek in de 

reuzeslalom, terwijl de novice naar de 

eerstvolgende paal en het sneeuwdek keek. 

Experten zouden met hun blik anticiperen op 
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de bewegingsrichting om de lijn in te schatten, 

terwijl novices kijken naar waar ze op dat 

moment skiën.  

De laatste decennia werd het scanpatroon in 

veel verschillende sporten onderzocht en is er 

toenemend bewijs dat bepaalde kijkpatronen 

de prestaties zouden verbeteren (Horwood et 

al., 2011; Ryu et al., 2013). Het zou dus nuttig 

kunnen zijn om voordelige oogbewegings-

patronen aan te leren aan minder ervaren 

sporters. Experten blijken vaak een 

efficiëntere zoekstrategie te gebruiken 

(Abernethy en Russell, 1984 en 1987).  

In het alpine slalom skiën werd voor deze 

studie verwacht dat experten meer naar de 

een na volgende paal (n+1) en twee na 

volgende paal (n+2) zouden kijken dan 

novices. Vervolgens dacht men dat experten 

vroeger voor het bereiken van de 

eerstvolgende paal (n) al zouden kijken 

(switchen) naar de daarop volgende palen 

(n+1, n+2). Tot slot verwachtte men dat dit 

moment – waarop men de blik switcht – 

overeen zou komen met de bochtinzet, 

aangezien experten een gesneden bocht 

maken en weten welk spoor hun ski zal 

afleggen. 

 

METHODE 

Er werden in totaal 17 novices (14 mannen, 3 

vrouwen) en 10 experten (5 mannen, 5 

vrouwen) getest op de indoorpiste van Ice 

Mountain (Komen). De taak was om een 

slalom met paaltjes tot op kniehoogte af te 

leggen op voorkeursnelheid. De novices 

hadden geen competitie-ervaring op 

internationaal vlak en hadden ook weinig tot 

geen ervaring in het slalom skiën. Ze konden 

allemaal parallel skiën. De experten hadden 

minimaal vijf jaar ervaring in internationale 

slalomwedstrijden.  

De oogbewegingen werden geregistreerd met 

een IVIEW XTM HED eye tracker (SMI) die 

gemonteerd stond op een petje. Een camera 

stond gepositioneerd op het oog waardoor de 

positie van de cornea en het pupil werden 

vastgelegd via reflectie van infraroodstralen. 

Een tweede camera stond naar voor gericht 

en filmde het gezichtsveld. Via 

sturingsprogramma’s kon men berekenen 

naar welke plaats gekeken werd. Om de 

oogbewegingen te kunnen koppelen aan de 

skibeweging werden twee externe camera’s 

geïnstalleerd die de skiërs filmden. De paaltjes 

stonden ritmisch op tien meter van elkaar, 

met drie meter afstand in de breedte. De 

enkele chicane werd op vijf meter geplaatst. 

De proefpersonen legden de slalom af op 

voorkeursnelheid met eigen skimateriaal of 

huurski’s.  

 

Na het opwarmen en verkennen van het 

parcours in ploeg, werd de eye tracker 

geïnstalleerd en moesten de proefpersonen 

achtereenvolgens naar vijf vaste punten op de 

muur kijken. Zo werd de apparatuur 

gekalibreerd. De oogbewegingen van de 

eerste afdaling werden verwerkt met het 

computerprogramma BeGaze 3.2. 

Proefpersonen waarvan de tracking ratio 

(geregistreerd percentage oogbewegingen) 

lager lag dan 65%, werden niet verder 

geanalyseerd. Met het analyseprogramma 

Kinovea konden de oogbewegingen worden 

onderverdeeld in fixaties (wanneer men 120 

milliseconden naar eenzelfde plaats kijkt) en 

saccades (oogsprongen). Wanneer de skiër 

naar de eerstvolgende paal keek, werd dit 

genoteerd als een paalfixatie n. Analoog werd 

een fixatie op de tweede paal n+1 genoemd 

en de daar op volgende paal n+2. De 

middenzone omvatte het gebied tussen de 

skiër en paal n (zone B) of tussen twee 

volgende palen (B+1). Een externe fixatie werd 

genoteerd wanneer de skiër zijn blik richtte op 

een punt buiten het traject. Bij elke fixatie 

werd bijgehouden wanneer deze plaatsvond 

in de bocht, waar op gefixeerd werd 

(fixatiezone), hoe vaak deze fixatie voorkwam 
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per seconde (fixatiefrequentie) en hoe lang 

deze fixatie duurde (fixatieduur).  

 

Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen 

de oogbewegingen en de skibeweging, 

werden drie belangrijke tijdstippen genoteerd: 

het moment waarop de ogen switchen naar 

de volgende paal (‘switch’), de kantenwissel 

(‘bochtinzet’) en het tijdstip waarop de skiër 

de paal passeert (‘paal’). De grootte van de 

visuele buffer werd weergegeven door de 

grootte van het interval switch-paal. Eerst 

werd dit absoluut berekend (in seconden) en 

vervolgens ook relatief ten opzichte van de 

duur van de bocht (in %). Dit laatste geeft 

weer hoeveel percent van de bocht (paal-paal) 

nog afgelegd moet worden nadat de blik 

switchte van paal n naar paal n+1 en is 

onafhankelijk van de snelheid die de 

proefpersoon heeft. Ook het interval 

bochtinzet-paal werd berekend, zowel 

absoluut als relatief.  

 

 

 

RESULTATEN 

De groepen verschilden voldoende van 

skiniveau aangezien de experten significant 

sneller skieden dan de beginnende 

slalomskiërs (t = -5.111 en p < 0.001). Er werd 

geen verschil gevonden voor het interval 

bochtinzet-paal, noch absoluut (t = -1.676 en p 

= 0.112), noch relatief (t = 1.569 en p = 0.135). 

Er werd geen significant verschil gevonden in 

gemiddelde fixatieduur (t = 0.556 en p = 

0.585), in fixatie frequentie (t = 0.165 en p = 

0.871) of in procentuele fixatietijd (t = 1.211 

en p = 0.242).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1: Gemiddelden per groep 
** = significant verschil (p<0.05) 

 Experten  Beginners 

Duur run (s)  18.67 ± 1.50 ** 25.32 ± 4.17 ** 

Kantenwissel absoluut (s)  0.43 ± 0.06 0.50 ± 0.10 

Kantenwissel relatief (%) 38.40 ± 3.85 34.14 ± 5.56 

Gemiddelde fixatieduur (ms.) 401.03 ± 52.35 383.26 ± 63.85 

Fixatiefrequentie (fixaties/s.) 2.15 ± 1.49  2.13 ± 0.06 

Procentuele Fixatietijd (%) 85.00 ± 3.67 80.44 ± 8.01 
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Fixatiezones 

Fixatiepercentages per zone per groep 
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Tabel 2: Gemiddelde fixatiepercentages per groep per zone (%) 
en verschil in zonepercentages tussen de groepen 
** = significant verschil; * = trend tot significant verschil ( 0.5 < p < 0.1) 

 

Figuur 1: Fixatiepercentages per zone per groep 

Het interactie-effect zone*groep was significant (F = 3.438 en p = 0.033) 

dus het verschil in fixatiepercentages is afhankelijk van de zone en de 

groep. Beide groepen keken het meest naar de eerstvolgende paal (n). De 

beginners vertoonden een hoger fixatiepercentage in de zone tussen 

zichzelf en de eerstvolgende paal (B) dan experten. De meer ervaren 

slalomskiërs bleken daar weer een groter fixatiepercentage te vertonen 

op de een na volgende paal (n+1) dan beginnende slalomskiërs. Er werd 

een trend tot significantie vastgesteld voor het verschil in 

fixatiepercentage op de hekkens die de finish afbakenden tussen experten 

en beginners. De experten fixeerden niet op de finish, terwijl bij de 

beginners gemiddeld 0.29 ± 0.60% van hun fixaties in die zone vielen. Er 

werd geen significant verschil gevonden tussen de fixatiepercentages in 

de andere zones (tabel 2 en figuur 1).  

 

 

 

 

Bij het koppelen van het kijkgedrag aan het skigedrag werd geen 

significant verschil gevonden voor het absolute interval switch-paal tussen 

experten enerzijds en beginnende slalomskiërs anderzijds (t = 0.312 en p 

= 0.38). Het relatief interval switch-paal was echter wel groter bij de 

experten dan bij de beginners (t = 2.641 en p = 0.009). Experten hadden 

nog 46.20 ± 6.9 % van hun bocht af te leggen nadat hun blik switchte van 

paal n naar paal n+1. Beginnende slalomskiërs switchten later en hadden 

nog maar 33.43 ± 9.9% van hun bocht over (tabel 3). Er werd geen lineair 

verband vastgesteld tussen het interval switch-paal en het interval 

bochtinzet-paal, noch absoluut, noch relatief aan de duur van de bocht. 

Tabel 3: Vergelijking intervallen per groep 

**= significant verschil (p < 0.05), *= trend tot significantie (0.1 > p > 0.05) 
 Experten Beginners 

Absoluut interval switch-paal (s.) 0.54 ± 0.09 0.51 ± 0.16 

Relatief interval switch-paal (%)  46.20 ± 6.9** 33.43 ± 9.9** 

Verschil absoluut interval switch-paal en interval bochtinzet-paal (s.)  0.112 ± 0.10 0.010 ± 0.18 

Verschil relatief interval switch-paal en interval bochtinzet-paal (%) 7.8 ± 8.64 7.1 ± 11.0 

Zone Experten Beginners t-waarde p-waarde 

B 1.93 ± 4.32** 10.43 ± 12.27** -2.234 0.039** 

N 53.57  ± 6.89 58.80 ± 14.53 -0.763 0.309 

B+1 6.11 ± 5.43 14.07 ± 11.10 -1.520 0.147 

n+1 35.68 ± 13.23** 14.67 ± 10.27** 3.654 0.001** 

B+2 0.53 ± 1.19 0.16 ± 0.40 0.691 0.525 

n+2 1.37 ± 1.95 1.23 ± 2.57 0.108 0.916 

Finish 0.00 ± 0.00* 0.29 ± 0.60* -1.820 0.092* 

Extern 0.61 ± 1.36 0.35 ± 0.94 0.481 0.637 
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DISCUSSIE 

De resultaten toonden aan dat experten de 

slalom sneller aflegden dan beginners, maar er 

werd geen significant verschil gevonden in het 

moment waarop de bocht werd ingezet. Er 

werd geen verschil vastgesteld in gemiddelde 

fixatieduur, fixatiefrequentie of procentuele 

fixatieduur. Experten keken wel meer naar 

paal n+1 en minder naar het sneeuwoppervlak 

tussen zichzelf en de eerstvolgende paal dan 

beginners. De visuele buffer van experten was 

even groot in duur, maar gezien hun hogere 

snelheid wel groter in afstand. De experten 

switchten hun blik vroeger in hun bocht van 

paal n naar paal n+1.  

 

Duur run 

De beginnende slalomskiërs legden de run 

trager af dan de experten. De 

ervaringsgroepen kwamen dus overeen met 

de niveaugroepen. Ten eerste is het verschil in 

snelheid waarschijnlijk grotendeels te 

verklaren door het verschil in technische 

capaciteiten. Beginnende slalomskiërs hebben 

een minder efficiënte skibeweging en zetten 

hun ski’s minder op hun kant (Supej et al, 

2010). Bovendien zullen ervaren skiërs S-

bochten maken rond de palen, terwijl 

beginners eerder een Z-vormig spoor skiën. 

Wilkie et al. (2008) stelden eveneens vast dat 

de eenvoudigste manier om een doel te 

bereiken is om je blik erop te richten en je via 

een rechte lijn naar dit punt te bewegen. Bij 

snelle verplaatsingen zoals skiën, zorgt dit 

voor een te bruuske richtingsverandering ter 

hoogte van de paal. Experten skiën een 

ronder, vloeiender spoor wat snellere tijden 

oplevert. Ten tweede kunnen ook de 

verschillen in fysieke capaciteit tussen 

competitieskiërs en amateurs het 

snelheidsverschil verklaren. Tot slot kan 

ervaring ook een cruciale rol spelen. Experten 

zijn meer getraind in het verkennen van een 

slalom en kunnen zich de beweging via 

visualisatie op voorhand voorstellen. Minder 

ervaren skiërs halen minder informatie uit de 

verkenning en moet tijdens het skiën reageren 

op onverwachte moeilijkheden terwijl 

experten daarop kunnen anticiperen. 

Bovendien is dezelfde slalomtaak voor 

beginnende skiërs relatief moeilijker, 

waardoor deze ook trager wordt uitgevoerd 

(Tresilian et al., 2005). 

 

Fixatieduur, fixatiefrequentie en fixatietijd 

Het feit dat in deze studie geen verschillen 

werden gevonden voor deze variabelen, kan 

verklaard worden door de beperkte sample of 

doordat de groepen te weinig verschilden in 

ski-ervaring op de piste, ondanks het grote 

verschil in slalomervaring. Het is natuurlijk ook 

mogelijk dat er gewoon geen verschil is in 

snelheid en duur van de fixaties tussen 

experten en beginners, enkel in fixatiezone. 

Het visueel gedrag blijkt erg taakspecifiek te 

zijn waardoor we niet altijd resultaten uit 

verschillende sporten kunnen vergelijken.  

 

Fixatiezones 

In deze studie vertoonden experten een hoger 

fixatiepercentage op paal n+1 dan beginnende 

slalomskiërs, wat voldeed aan de 

verwachtingen. Er werd echter door beide 

groepen amper op paal n+2 (twee palen 

vooruit) gefixeerd. Dit wijst er op dat meer 

ervaren skiërs verder voor zich kijken 

waardoor ze beter kunnen anticiperen. Dit 

visueel anticipatievermogen beperkt zich 

echter tot twee palen: de eerstvolgend en op 

een na volgende paal.  

Mogelijks moeten experten minder aandacht 

besteden aan de motorische beweging op zich 

omdat deze reeds geautomatiseerd is. 

Daardoor kan deze groep verder voor zich 

kijken terwijl beginners zich meer moeten 

concentreren op wat er zich in hun nabije 

omgeving afspeelt.  

Experten fixeerden 90.62% van de tijd op de 

palen zelf (n, n+1, n+2) terwijl dat bij 
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beginners amper 74.70% was. Deze laatste 

groep fixeerde echter 24.66% van de fixatietijd 

naar een middenzone (B, B+1 of B+2) terwijl 

dit bij de experten amper 8.57% was. Het is 

dus mogelijk dat skiërs er belang bij hebben 

om te kijken naar de paal zelf in plaats van 

naar het sneeuwdek tussen twee palen. Uit 

eerder onderzoek blijkt dat men aangetrokken 

wordt door het punt naar waar men kijkt 

(Wilkie en Wann, 2002,2003a; Ienatsch, 2003; 

Wilkie et al., 2008). Experten zijn beter 

getraind in het herkennen van relevante 

visuele informatie, wat de prestatie bevordert 

(Abernethy en Russell, 1984, 1987; Jones en 

Miles, 1978).  

 

Visuele buffer en switch 

Het absolute interval tussen de switch van de 

ogen (van paal n naar n+1) en het passeren 

van de eerstvolgende paal (n) was voor beide 

groepen gelijk in seconden. Ongeveer een 

halve seconde voor het bereiken van de 

volgende paal, anticipeerde de blik al richting 

toekomstige obstakels. Aangezien beide 

testgroepen niet even snel skieden, gebeurde 

die switch niet op hetzelfde ogenblik in de 

bocht. Het relatieve interval (relatief aan de 

duur van de bocht) was bij de experten wel 

significant groter dan bij de beginnende 

slalomskiërs. Experten moesten nog 46.20% 

van de bocht afwerken, terwijl hun blik al 

verder gericht was dan de eerstvolgende paal. 

Beginnende slalomskiërs switchten hun blik 

later en hadden nog maar 33.43% van hun 

bocht over (figuur 2).  

 

Figuur 2: Vergelijking switch tussen de 

groepen.  

Het visueel buffersysteem verklaart waarom 

de skiërs toch nog rond de paal kunnen skiën 

terwijl ze niet meer naar die paal aan het 

kijken zijn. De positie van het mikpunt blijft 

tijdelijk in het geheugen terwijl de blik al 

gericht is op een nieuw doel (Wilkie et al., 

2008; Ienatsch, 2003; Land en Furneaux, 

1997).  

Uiteindelijk kan er ook een link gelegd worden 

tussen het kijkgedrag en het eerder besproken 

verschil in afgelegde weg tussen experten en 

beginners (S- versus Z-bochten). Wilkie en 

Wann (2002) schreven dat het aangewezen is 

om de verplaatsing vooraf te plannen zodat de 

gekozen lijn ook aangepast is aan de volgende 

mikpunten (n+1 en n+2). Het feit dat experten 

verder voor zich uit kijken en dit sneller in de 

bocht doen, bevordert het maken van 

vloeiende S-bochten (Wilkie et al., 2008). Een 

beginneling die zijn blik later in de bocht 

switcht, ziet relatief later paal n+1. De skiër zal 

dan minder ruimte over hebben om de ski’s te 

draaien in de richting van de volgende paal 

wat resulteert in een bruuske 

richtingsverandering of Z-bocht (figuur 3).  

 

Figuur 3: S-bochten en Z-bochten 

 

Natuurlijk hangt dit samen met de technische 

capaciteiten van de skiër, die gesneden, 

gestuurde of geslipte bochten maakt. Land 

(2006) stelde ook dat de ogen bij het leren van 

een nieuwe beweging, in een eerste fase enkel 

feedback geven over de uitvoering. Nadien 

leert men het visuele systeem gebruiken als 

feed-forward systeem. Nog voor de actie 

ingezet wordt, zoeken de ogen relevante 

informatie. 
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Correlatie switch en bochtinzet 

Als laatste werd verwacht dat het moment 

waarop de ogen switchten van paal n naar 

n+1, bij experten overeen zou komen met de 

bochtinzet. Dan zou er een duidelijke link zijn 

tussen het kijkgedrag en de skibeweging. 

Experten zouden door hun ervaring vanaf de 

bochtinzet precies weten welk spoor hun ski 

zal maken bij de geplande drukopbouw. 

Online visuele informatie over de positie van 

de volgende poort is dan overbodig aangezien 

de beweging al vast ligt. Beginnende 

slalomskiërs snijden hun bocht niet volledig op 

hun kanten en kunnen minder goed 

inschatten welk spoor hun ski’s zullen maken. 

Deze groep zou dus meer afhankelijk zijn van 

de visuele informatie tot het einde van de 

bocht om hun minder nauwkeurige stuurfase 

bij te sturen. Deze bijsturing gebeurt al 

rütschend door te spelen met de kantenhoek 

en de druk.  

Deze redenering werd echter niet 

ondersteund door de gevonden data. Er werd 

geen correlatie gevonden tussen het moment 

van de switch en de bochtinzet. Dit kan te 

wijten zijn aan de kleine sample of een te 

grote variatie in skiniveau. Anderzijds is de 

bochtinzet ook zeer moeilijk vast te stellen op 

beeld. Inconsistente meetfouten maken het 

moeilijk om een correlatie vast te stellen.  

 

Praktische tips voor trainers en skileraren 

Op basis van de gevonden resultaten zouden 

trainers hun atleten in de slalom kunnen 

aanraden om voor het raken van de paal al te 

kijken naar de volgende paal. Dit kan zeker al 

vanaf de skiër ongeveer in de helft van zijn 

bocht zit. Dit moment in de bocht kan 

gematerialiseerd worden door middel van een 

klein paaltje of ‘worteltje’. 

Ten tweede zou het voordelig kunnen zijn om 

naar de palen zelf te kijken. Verleg de focus 

van het sneeuwoppervlak naar de obstakels 

zelf. Putten in de sneeuw kunnen in het 

perifere gezichtsveld waargenomen worden.  

Het advies om meerdere palen voor zich te 

kijken, blijkt uit dit onderzoek visueel 

onrealistisch. Het visueel anticipatievermogen 

blijkt beperkt tot twee palen: de 

eerstvolgende en de op een na volgende paal.  

 

Ook buiten de slalom, tijdens het vrij skiën op 

de pistes kan het nuttig zijn om minder 

ervaren skiërs verder voor zich te laten kijken. 

Zo kan een veilig spoor gekozen worden rond 

de vele obstakels op drukke skipistes. 

Beginnelingen die de aandacht te veel leggen 

bij hun eigen handelingen, zijn vaak een 

gevaar en houden weinig rekening met 

anderen. Zij zien problemen vaak te laat om er 

nog op te kunnen reageren, laat staan 

anticiperen. Beginnende kinderen worden 

vaak overrompeld door wat rond zich gebeurt 

en verliezen vaak hun leerkracht of ouders uit 

het zicht. Het leren focussen op bepaalde 

belangrijke zaken kan veel problemen 

voorkomen.  

 

Enkele concrete tips voor skileraren: 

- Let er al vanaf de eerste glijervaring op dat 

de skiër voor zich kijkt. Dit bevordert 

bovendien een neutrale houding van het 

bovenlichaam en komt de techniek ten 

goede.  

- Een oefening die bij elk skiniveau gebruikt 

kan worden is het opsteken van een 

aantal vingers. Vraag de skiër dit cijfer 

luidop te zeggen. 

- Sla geen stappen over in het leerproces en 

zorg dat de gekende beweging voldoende 

geautomatiseerd is. Enkel dan kan de skiër 

zich concentreren op andere zaken in de 

omgeving.  

- Zorg dat uw klant zich comfortabel voelt 

op het terrein waarop u werkt. Te drukke 

of moeilijke pistes zijn angstaanjagend 

voor beginnelingen.  

- Leer uw klanten ook hun eigen spoor 

kiezen in een veilige setting. Bouw dit 

systematisch op. Zet indien mogelijk ook 
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eens een slalom uit met kegels, skistokken 

of levende obstakels om de aandacht te 

verleggen van de beweging zelf naar de 

omgeving.  

- Wijs uw klanten op de mogelijke gevaren 

op de piste. Laat hen bewust kijken naar 

gevarenvlaggen, pistegebruikers die een 

onverwacht spoor skiën of groepen die 

stoppen op gevaarlijke plaatsen. Doe dit in 

een eerste instantie al stilstaand, later al 

skiënd. 

- Elke oefening die de aandacht verlegt van 

de skibeweging zelf naar de omgeving kan 

nuttig zijn. Ook coördinatieoefeningen 

helpen de beweging te automatiseren. 

Voorbeelden: 

o Aritmisch spoor van een partner 

volgen 

o Links en rechts draaien op visueel 

commando (stilstaand of skiënd 

commando) 

o Synchroon skiën naast of achter 

elkaar  

o Bückelskiën vraagt ook een groot 

anticipatievermogen 

o … 
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