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Visual perception and action in golf putting. Wim H. van Lier 

 

Dit proefschrift handelt over de rol van de visuele waarneming voor het sturen van de putactie 

in golf, in het bijzonder de nauwkeurigheid van de richting van de put. Drie aspecten werden 

bekeken. Allereerst werd onderzocht op welke informatiebronnen (bijv. de hole, de green 

en/of de bal) de aandacht gericht werd, door onder andere na te gaan wat de visuele 

zoekpatronen waren en wat de invloed was van het richten van de aandacht op verschillende 

informatiebronnen, zoals de locatie van de bal en de hole. Vervolgens werd nagegaan hoe 

golfers omgaan met een vervormde waarneming. Het theoretische model van twee visuele 

systemen van Milner and Goodale vormde daarbij de theoretische achtergrond voor het 

antwoord op deze vraag. Ten slotte werd onderzocht hoe golfers de richting van de put leren 

verbeteren. Daarvoor werd de bijdrage nagegaan van de processen die Gibson (1966) 

benoemde als ‘education of attention’ (het leren letten op de juiste informatiebronnen) en 

‘calibration’ (het schalen van de informatie zodat een juiste relatie ontstaat tussen de 

informatie- en bewegingsparameters). 

In hoofdstuk 2 wordt nagegaan wat het effect is van het richten van de aandacht op een 

proximaal externe informatiebron (aandacht gericht op de bal) en een distaal externe 

informatiebron (aandacht gericht op de hole). Zowel beginners als golfers met een hoog 

vaardigheidsniveau maakten puts op drie verschillende afstanden van de hole (1,8, 2,7 en 3,6 

m) met beide aandachtfoci De resultaten laten zien dat de golfers met een hoog 

vaardigheidsniveau significant beter presteren met een distaal externe aandachtfocus, maar 

alleen op een afstand van 1,8 m. Bij de beginners bleek er geen verschil in het effect van de 

aandachtfocus. In tegenstelling tot het gebruik van golfers om de aandacht tijdens het putten 

proximaal te richten, door te kijken naar de bal, lijkt het erop dat een meer distale 

aandachtfocus, door middel van te kijken naar de hole, beter is om succesvol te putten. Deze 

bevindingen bevestigen ten dele de ‘constrained action’ hypothese van Wulf (2007) 

Hoofdstuk 3 behelst een studie die het effect van taakcomplexiteit op het oppikken van 

visuele informatie naging, teneinde de richting van het putten te sturen bij golfers met een 

hoog vaardigheidsniveau. Taakcomplexiteit werd gevarieerd door te laten putten op een 

vlakke green en een green met 1% en 2% zijwaartse helling, met een balrol van rechts naar 

links. Allereerst werden de visuele zoekacties direct voorafgaand en tijdens het putten op de 

verschillende greens in kaart gebracht Vervolgens werd nagegaan of er spatiële- en/of 

temporele aanpassingen in het visuele zoekgedrag werden gemaakt en hoe die afhingen van 

het putten op greens met een verschillende helling. In het bijzonder werd erop gelet of spelers 

hun blik op verschillende locaties richtten (zoals de bal, de hole en de green), op welke 

momenten dat gebeurde en hoe lang de blik achtereen op een dergelijke informatiebron 

gericht werd. Eventuele verschillen werden in verband gebracht met het meer of minder 

succesvol zijn van de golfers. Daartoe werd de groep hoog vaardige golfers verdeeld in twee 

groepen op basis van hun overall putpercentage. Vervolgens werd nagegaan of de meer en 

minder succesvolle golfers herkend konden worden op basis van hun visuele zoekpatronen en 

de manier van oppikken van informatie. Uit deze studie blijkt dat het introduceren van een 

helling geen effect had op het aantal puts dat uitgeholed werd, maar vooral effect had op het 

soort missers. Het aantal missers dat langs de lage (linker) kant van de hole ging was 

significant hoger dan het aantal missers dat langs de hoge (rechter) kant van de hole ging, 



waarbij dit effect bij de groep minder succesvolle golfers meer te zien was dan bij de groep 

succesvolle golfers. Wat betreft het richten van de blik werd vastgesteld dat met het toenemen 

van de steilte van de helling het aantal fixaties op de hoge (rechter) kant van de hole toenam. 

Bovendien besteedden de deelnemers minder tijd aan het kijken naar de bal bij de steilere 

hellingen. De duur van de laatste fixatie voordat de put gemaakt werd bleek niet afhankelijk te 

zijn van de steilte van de helling. Al met al kan gesteld worden dat de belangrijkste 

aanpassingen in het visuele gedrag in het spatiële domein en niet in het temporele domein 

gezocht moeten worden. 

In hoofdstuk 4 wordt de rol van de visuele waarneming zelf op de putprestatie bekeken. 

Eerdere studies lieten zien dat de visuele waarneming niet altijd waarheidsgetrouw is en dat 

golfers systematische fouten maken in het waarnemen van de richting van de perfecte lijn 

naar het doel. (Johnston, 2003). Daardoor werd het interessant om na te gaan wat nou 

eigenlijk de rol van de visuele waarneming is voor het putten. Waar komen deze 

waarnemingsfouten vandaan en beïnvloeden ze ook daadwerkelijk de putactie (vergelijk 

Milner & Goodale, 2008)? Vandaar dat er in hoofdstuk 3 een serie van drie experimenten 

beschreven wordt die nagaan wat de rol is van de visuele waarnemingsfouten bij het 

waarnemen van de richting van de perfecte doellijn bij beginners en golfers met een hoog 

vaardigheidsniveau op het moment dat zij de bal adresseren en putten. Daarbij rees de vraag 

wat dit betekent voor de rol van ‘education of attention’ en/of ‘calibration’ in het leerproces 

om van beginner tot een hoog vaardigheidsniveau te komen bij het putten. 

In Experiment 1 en 2 werd de studie van Johnston, 2003 gerepliceerd en onze veronderstelling 

getest dat de in deze studie waargenomen fouten veroorzaakt werden doordat de zichtlijn van 

de golfer niet loodrecht op het vlak stond waarin de schatting van de richting gemaakt moest 

worden (dat wil zeggen niet loodecht op het vlak van de green). De resultaten bevestigden dat 

de perceptuele fout verdween wanneer de rotatie van het hoofd tijdens het op en neer kijken 

van de bal naar de hole, dusdanig gemaakt moest worden dat de rotatie van het hoofd 

voortdurend in het vlak door de doellijn en loodrecht op de green plaats vond. In het derde 

experiment, werden zowel de visuele waarnemingsfouten als de richtingsfouten in het putten 

zelf tussen beginners en golfers met een hoog vaardigheidsniveau met elkaar vergeleken. In 

tegenstelling tot de visuele waarnemingsfouten bleek de nauwkeurigheid van het putten zelf 

niet beïnvloed te worden door de positie van het hoofd ten opzichte van de lijn tussen de bal 

en de hole. Bovendien deden de resultaten vermoeden dat, de grotere putnauwkeurigheid 

geconstateerd bij hoog vaardige golfers (waarbij de systematische putfout naar rechts niet 

gemaakt werd), mogelijk veroorzaakt werd door een proces van kalibratie. 

Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de mogelijke onafhankelijkheid van perceptie en actie bij 

golfers die putten. In plaats van beginners met hoog vaardige golfers te vergelijken om te 

kunnen concluderen of in het leerproces om vaardig te worden in putten ‘education of 

attention’ en/of ‘calibration’ een rol spelen, werden in het hoofdexperiment van deze studie 

uitgebreide trainingen met uitsluitend toegevoegde feedback gegeven aan beginners ofwel in 

het verbeteren van de visuele waarneming van de doellijn (perceptuele trainingsgroep) ofwel 

in het verbeteren van de putrichting (motorische trainingsgroep). De vraag daarbij was of 

training met dergelijke feedback, het leren door een proces van kalibratie bevordert, en meer 

in het bijzonder, of er na perceptuele training enige transfer optreedt van perceptie naar actie 

en omgekeerd na een motorische training van actie naar perceptie. In het eerste experiment 



werd nagegaan welke hoofdpositie ten opzichte van de doellijn de grootste richtingsfout 

teweeg brengt in de waarneming van de doellijn. Nadat vastgesteld werd dat de grootste 

verticale en laterale afstand het meest betrouwbaar de waargenomen richtingsfout voortbracht, 

werd ervoor gekozen om deze hoofdpositie (1,5 m boven de bal en 1,5 meter naast de bal) als 

hoofdpositie te kiezen voor het uitvoeren van het tweede en belangrijkste experiment. In dit 

experiment werd met behulp van een pretest - posttest - retentietest design de gemaakte 

richtingsfout zowel van de visuele waarneming als van het putten vastgesteld. Tijdens de 

trainingen kregen de deelnemers van de perceptuele trainingsgroep en de motorische 

trainingsgroep uitsluitend verbale feedback over de richtingsuitkomst van respectievelijk hun 

waarneming of putactie. Een derde, controle groep deed in het geheel geen training. 

De beide trainingen leidden tot een volkomen verdwijnen van de gemaakte richtingsfouten, 

maar deze verbeteringen in nauwkeurigheid van richting bleken specifiek te zijn voor de 

getrainde taak. Er trad dus geen transfer van kalibratie op tussen perceptie en actie en vice 

versa. Deze resultaten werden in het licht van het theoretische model van twee visuele 

systemen van Milner and Goodale geduid. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 6, de epiloog, de theoretische implicaties van de resultaten 

van de verschillende studies bediscussieerd. Bovendien worden hier suggesties gedaan voor 

toekomstig onderzoek op het gebied van de visuele waarneming en de motorische actie bij het 

putten in golf.  


