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Wii Fit, de spelcomputer in plaats van het 
echte sporten?

gen. Met de Wii Fit kun je activi-
teiten doen zoals steppen, Yoga, 
Pilates en tai chi-achtige balans 
oefeningen. Zelfs het trainen 
van kracht met oefeningen zoals 
push up is hiermee mogelijk.  
Het blijkt dat actieve computer-
games steeds dichter naar het 
echte sporten toe gaan. Met deze 
games kunnen mensen thuis 
fitness doen. Ook ontstaan er 
sportscholen waarbij de games 
de traditionele trainingstoestel-
len vervangen. Maar betekent dit 
nu dat het gamen het sporten zal 
vervangen? Voorlopig zal dat nog 
niet zo’n vaart lopen. Er zijn nog 
steeds voldoende redenen voor 
sporters om naar de sportclub 
toe te gaan. 
Het tennissen met je spelcompu-
ter is nog steeds geen vervanger 
voor alle vormen van plezier die 
hebt als je lekker buiten op een 
echte tennisbaan staat en je di-
rect het gravel van de baan kunt 
voelen en direct contact met je 
tegenstander hebt. Het wegslaan 
van een echte tennisbal voelt 
toch nog steeds heel anders dan 
het zwaaien met een control-
ler. Zowel de bewegingen als de 
sfeer en ervaringen verschillen 
hiervoor toch nog steeds te veel 
van het echte sporten. 
Wel biedt het gamen de moge-
lijkheid om mensen te bereiken 
die het gamen wel leuk vinden, 

het laatste Woord

maar zich niet direct tot het 
sporten aangetrokken voelen. 
Ook kun je de games spelen 
waar en wanneer je dat wilt.  Ook 
hoef je niet meer te reizen om 
een actieve game te spelen tegen 
mensen in het buitenland. Dat 
laatste zal overigens door niet 
door iedereen als een voordeel 
worden gezien. 
TNO deed al eerder onderzoek 
naar het mogelijk gezondheids-
bevorderende effect van beweeg-
games. Conclusie is dat je met 
actieve computergames wel 
degelijk gezond kunt bewegen en 
dat je er ook door kunt gaan zwe-
ten, maar ook dat de computer 
het sporten voorlopig nog niet 
zal vervangen. 

Tinus JongerT, inspanningsfysioloog Tno

Deze maand komt de beweeg-
spelcomputer Wii fit uit. Hierbij 
wordt een soort balansplaat 
gebruikt die het mogelijk maakt 
om met de computer veel meer 
sportactiviteiten te doen dan 
tot nu toe mogelijk was. De Wii 
fit is duidelijk niet alleen voor 
kinderen bedoeld maar moet ook 
mensen gaan aanspreken die tot 
nu toe naar de sportschool gin-
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