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Voorwoord
Het is voor mij niet alleen een groot genoegen, maar ook een grote eer om het
voorwoord van “Onderbouwd E-hockeyen” te mogen schrijven. Een eer,
aangezien dit boek in meerdere opzichten een uniek boek te noemen is en ik
zal trachten uit te leggen waarom. Allereerst omdat het in het vijfentwintigjarig
bestaan van elektrisch rolstoelhockey ‘t eerste handboek voor trainers, coaches
en spelers is dat werkelijk alle facetten van deze fantastische sport omvat.
Gedetailleerd wordt er ingegaan op fundamentals, verdedigende en aanvallende
tactieken en wijze van coachen, dit alles gelardeerd met talloze oefeningen en
overzichtelijke tekeningen.
Daarnaast is het een uniek boek, aangezien het hier een geheel “eigen” tak van
sport betreft. E-hockey is geen slap aftreksel van een validensport, maar een
sport die in haar uitvoeringsvorm geheel tegemoet komt aan de eisen die daaraan
door de doelgroep zelf is gesteld. Het resultaat? Een geweldige sport waar
alles inzit wat er in sport moet zitten: inzicht, vaardigheden, spanning, strijd,
tactiek én plezier.
En dat brengt mij bij het laatste punt waarom dit boek uniek te noemen is: het
is geschreven door een speler. Auteur Sander Hilberink is zelf jarenlang actief
E-hockeyer geweest, heeft in de hoogste League gespeeld en is na zijn actieve
periode gaan trainen, om op die wijze zijn kennis weer over te kunnen brengen
op de nieuwe generatie.
Daar heeft hij nu dit boek aan toegevoegd: een absolute aanrader voor iedereen
die op wat voor manier dan ook gegrepen is door deze sport, echter een “must”
voor iedere E-hockey trainer en/of coach!

Wim Ludeke
voorzitter Sectie Wedstrijd & Topsport Nebas

5

Legenda / Figuurverklaring

LEGENDA
Aanvaller | uitgangspositie |
Aanvaller | actiepositie |
Verdediger | uitgangspositie |
Verdediger | actiepositie |
Keeper | uitgangspositie |
Keeper | actiepositie |
Rijlijn
Bal
Passlijn
Block
Een rijlijn geeft de bewegende positie van de betreffende speler weer. Een
passlijn maakt duidelijk dat een speler de bal overspeelt of schiet. Een passlijn
die halverwege een rijlijn begint laat zien dat de betreffende speler tot aan de
passlijn met de bal aan de stick rijdt.
De actiepositie van een speler betekent dat op deze plaats de speler een
handeling verricht: 1) die essentieel is voor de oefening / situatie, of; 2) waarmee
de oefening / situatie wordt afgerond. Om elk figuur helder en duidelijk te
houden, is er zo min mogelijk gebruik gemaakt van deze actieposities.
Om u een voorbeeld te geven, staat hieronder Fig. 1 die als volgt is te lezen:
Aanvaller-1 rijdt met bal, passt naar Aanvaller-2. Aanvaller-2 trekt Verdediger1 naar zich toe. Aanvaller-1 zet een block waarvan Aanvaller-2 gebruikt maakt.
Aanvaller-2 rondt de bal af op het doel.

Fig. 1
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1.

ONDERBOUWD E-HOCKEYEN

Voor u ligt “Onderbouwd E-hockeyen”. Dit trainingsboek helpt de lezer
wegwijs te maken in de techniek en tactiek van een sport die zich, zoals u zult
zien, ontpopt heeft tot wedstrijdsport met een eigen status. Het elektrisch
rolstoelhockey (E-hockey) is desalniettemin nog volop in ontwikkeling.
“Onderbouwd E-hockeyen” kan aan deze ontwikkeling hopelijk een bijdrage
te leveren.
Dit werk is het resultaat van jarenlange ervaring als E-hockeyer en trainer. In
deze twaalf jaar zijn mijn ideeën over E-hockey ontwikkeld. Deze ideeën
ontstaan uiteraard niet in isolatie, maar door communicatie en het hockeyen
met anderen. Twee van deze personen moeten in het bijzonder genoemd
worden: Wim Hulman en Dick Cochius. Wim Hulman kan als één van de
grondleggers van het E-hockey worden gezien. Hij heeft zeer veel bestuurlijke
taken verricht voor de Landelijke Commissie Rolstoelhockey en is als speler,
trainer en coach zeer succesvol geweest totdat hij plotseling in 1996 overleed.
Wim Hulman is desalniettemin prominent aanwezig in dit trainingsboek.
Allereerst omdat hij mijn “oude leermeester” is geweest, die mij zoveel heeft
bijgebracht zodat ik dit boek kon schrijven, maar bovenal omdat zijn vele
aantekeningen en uitwerkingen hiervan mij geholpen hebben om de kwaliteit
van “Onderbouwd E-hockeyen” te garanderen. Dick Cochius (algemeen
coördinator MEYRA/Stick Drivers en lid van de Landelijke Commissie
Rolstoelhockey) is heel nauw betrokken geweest bij het schrijven van Deel 2.
Tevens heeft hij alle hoofdstukken becommentarieerd en heeft de basistekst
voor het Super League-gedeelte van hoofdstuk 7 geleverd. Naast het werk van
deze twee personen, is er ook gebruik gemaakt van de collectieve kennis binnen
de Arnhemse E-hockeyvereniging MEYRA/Stick Drivers. De inhoud
weerspiegelt dus soms een Arnhemse spelopvatting. Waar de bronnen afwijken,
wordt dit aangegeven.
In dit inleidende hoofdstuk zal eerst een aantal toelichtende zaken naar voren
komen voordat wordt ingegaan op de verschillende facetten van het E-hockey.
Eerst wordt in een notendop de ontwikkeling van deze sport geschetst.
Vervolgens komt de opbouw van dit boek aan de orde en krijgt de lezer inzicht
hoe de aangeboden stof te gebruiken is.
Het elektrisch rolstoelhockey is een jonge sport. In de eerste helft van de jaren
zeventig wordt in Nederland op een aantal Mytylscholen, tijdens de
gymnastieklessen ingespeeld op de behoefte van in het algemeen zwaar
lichamelijk gehandicapte jongeren om aan sport te doen. Door de beperkingen
van deze jongeren wordt gekozen voor een spel, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een hockeystick die van licht materiaal gemaakt is. Bij degenen die een
dusdanige handfunctie hebben dat ze geen stick kunnen hanteren, wordt deze
aan de rolstoel vastgemaakt. Later wordt in Arnhem voor deze groep spelers
een eigen stick ontwikkeld: de T-stick. Doordat tijdens het spel gebruik wordt
gemaakt van een hockeystick, wordt de naam elektrisch rolstoelhockey bedacht.
Omdat blijkt dat er op meer locaties een nieuwe sport op het punt staat geboren
te worden, neemt een aantal sportleraren, samen met de Stick Drivers, het
initiatief om een tweetal pilot-toernooien in Oost Nederland te organiseren
(14-12-1978 in Enschede, 19-12-1979 in Nijmegen). Deze toernooien hebben
als doel het maken van afspraken over de spelregels van deze sport en het

Geschiedenis
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bekijken van spelmogelijkheden voor deze sport. Dit alles legt de ontwikkeling
in deze sport geen windeieren: allereerst wordt er een eerste reglement opgesteld
en enige tijd later start in 1981 de eerste competitie in Noord Oost Nederland.
Het eerste competitietoernooi ooit is op 09-10-1981 in Arnhem: het elektrisch
rolstoelhockey als wedstrijdsport is een feit.
De ontwikkelingen gaan nu snel. In 1982 wordt de competitie verruimd over
meer regio’s. De winnaars van de regio’s komen tegen elkaar uit tijdens het
Nationaal Kampioenschap, dat voor het eerst plaatsvindt in Utrecht op 26-051982. Daarna neemt het aantal verenigingen snel toe. In 1984 komt er een
tweede poule bij en twee jaar later zelfs een derde. In 1987 is de ontwikkeling
van het E-hockey zover gevorderd dat er naast de regionale competities een
landelijke competitie wordt opgezet: de Super League, waarin de beste teams
van Nederland spelen. In tegenstelling tot wat er in de regio’s gebeurt, worden
de wedstrijden in de Super League niet in toernooivorm gespeeld. Elk team
speelt uit- en thuiswedstrijden. Deze opzet moet de kwaliteit van het E-hockey
naar een hoger niveau tillen: doordat er slechts één wedstrijd per dag gespeeld
wordt, kan een team zich volledig concentreren op de tegenstander. (Dit wordt
overigens in 1995 weer teruggebracht naar een toernooivorm vanwege de hoge
kosten). De speelduur wordt vastgesteld op twee keer twintig minuten, in
tegenstelling tot de regio’s waar de wedstrijden bestaan uit twee helften van
tien minuten. Na twee jaar wordt de differentiatie verder doorgevoerd: de
teamgrootte wordt vastgesteld op vijf spelers; het veld wordt vergroot tot de
afmeting van een basketbalveld en het doel wordt in het veld geplaatst. Met
deze verandering wordt meer variatie in de speelwijze beoogd, met daarbij
meer tactische mogelijkheden.
In 1990 is er een hoogtepunt voor het E-hockey. Dat jaar worden de
Wereldspelen voor gehandicapten in Nederland te Assen gehouden. Het Ehockey mag tijdens dit evenement een demonstratiewedstrijd geven en voor
deze gelegenheid wordt voor het eerst een Nederlands team geformeerd. In
Arnhem vindt een tweetal selectietrainingen plaats; na de eerste training blijven
de beste veertien spelers over. Op 23-07-1990 speelt de selectie in Assen. De
eerste stap naar een internationaal niveau is hiermee gezet!
Helaas kent het optreden in Assen weinig vervolg. Nog twee keer wordt het
Nederlands team opgeroepen: één keer voor een demonstratiewedstrijd tegen
Duitsland (waar het E-hockey ook beoefend wordt) op 27-01-1991, en nog
één maal voor een onderlinge demonstratiewedstrijd op 27-07-1993. Na 1993
bloedt het nationaal team dood.
Pas in 1998 komt hier verandering in. In Utrecht worden, parallel aan het
“gewone" Wereldkampioenschap Hockey voor mannen en vrouwen, de
Worldgames E-hockey gehouden. In totaal zijn tien landen vertegenwoordigd,
waaronder uiteraard Nederland. De voorbereiding wordt professioneel
aangepakt. Begin februari wordt een eerste selectietraining gehouden.
Vervolgens traint het Nederlands team nog een aantal keren en in mei moet
het dan gebeuren. De verwachtingen van het Nederlands team zijn hoog. In
een spetterende finale wordt de waarde van de circa vijfentwintigjarige
ontwikkeling onderstreept: exact zestien jaar nadat de eerste Nederlandse
Kampioenschappen in dezelfde stad werden gehouden, wint Nederland op 2405-1998 de eerste officiële Worldgames E-hockey.
Naast de ontwikkeling op sportief gebied is ook de benadering van de sport in
een stroomversnelling gekomen. De rol van sponsoring wordt steeds
8

belangrijker. Het Nederlands team speelde tijdens de Worldgames in
gesponsorde rolstoelen en ook bij de verenigingen wordt er steeds nauwer
samengewerkt met rolstoelleveranciers.
De gedachte hierachter is dat met beter materiaal een hoger spelniveau gehaald
kan worden. Dat ook deze ontwikkeling bijdraagt aan het volwassen worden
van het E-hockey is duidelijk: snelle, wendbare rolstoelen, die bovendien
uitgerust zijn met beschermend materiaal, speciaal ontwikkeld voor de sport
leidt tot een hoger rendement van het potentieel van spelers. Gevolg hiervan is
een betere kwaliteit van het spel wat uiteindelijk resulteert in een meer serieuze
benadering van het E-hockey.
Momenteel wordt hard gewerkt om een internationaal reglement op te stellen,
zodat er meer eenheid komt en er makkelijker internationaal gecommuniceerd
kan worden. Het is duidelijk dat het E-hockey in twintig jaar tijd geëvolueerd
is van gymnastiekspelletje tot een serieuze kandidaat om internationaal een
sport van betekenis te worden.
Uit het voorafgaande is duidelijk dat het elektrisch rolstoelhockey zich in een
periode van vijfentwintig jaar goed ontwikkeld heeft. Dit neemt niet weg dat
er nog veel moet gebeuren, om daadwerkelijk op internationaal niveau mee te
tellen als wedstrijdsport.
Maar ook op nationaal niveau kan het E-hockey zich nog volop ontwikkelen.
Dit blijkt bijvoorbeeld alleen al uit het feit dat veel teams niet met een duidelijke,
eigen tactiek spelen, maar meer “gewoon” een potje hockey bezigen.
“Onderbouwd E-hockeyen” is bedoeld om trainers, coaches, spelers en andere
belangstellenden een kader te bieden, waarbinnen op een doordachte manier
een training te geven en een tactiek te bedenken is. Naast een veelvoud van
trainingsoefeningen wordt in dit boek veel aandacht geschonken aan de theorie
achter de praktijk. Hiervoor is bewust gekozen, vooral omdat er voor de
(beginnende) trainer nog geen literatuur te vinden is over het hoe en waarom
van deze sport. Hierdoor is het een boek geworden dat zowel voor de beginnende
als de gevorderde trainer begrijpelijk en zinvol is.
Naast de theorie vindt u veel trainingsoefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld
om de lezer een voorbeeld te geven van de wijze waarop een bepaald aspect te
trainen is. Een oefening kan dus als leidraad gebruikt worden. “Onderbouwd
E-hockeyen” heeft niet de pretentie om een compleet overzicht te geven van
alle mogelijke oefeningen waarmee spelers getraind kunnen worden. Dit zou
een hachelijke onderneming zijn en bovenal zou dit weinig betekenis hebben;
het is veel belangrijker dat de lezer de concepten en theoretische implicaties
ervan snapt. Met deze kennis kan elk persoon op een eigen wijze een spel
spelen dat bij het team past. De oefeningen die behandeld worden, zullen geen
totaaloverzicht geven van alle mogelijke trainingen. De oefeningen moeten de
lezer een idee geven van hoe men een training voor een bepaald onderdeel kan
geven. De trainer dient alleen de concepten goed te begrijpen. En dit is een
fundamental voor elke trainer.

De Inhoud

“Onderbouwd E-hockeyen” is opgedeeld in twee delen. In Deel 1 komen de
technieken aan bod. Hoofdstuk 2 bespreekt de Fundamentals, waarbij het accent
ligt op de balvaardigheid van de speler. Het derde hoofdstuk gaat in op Passing
en positiespel. Dit hoofdstuk behandelt verschillende passsituaties en kan tevens
als basis gezien worden voor het laatste hoofdstuk Aanvallende tactieken.
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Het hoe en waarom van Blocking wordt uitgelegd in hoofdstuk 4. De
onderwerpen van de eerste drie hoofdstukken gelden als grondslagen voor het
E-hockey. Deel 1 heeft nog twee aanvullende hoofdstukken. De vaardigheden
van de keeper is het onderwerp van hoofdstuk 5: Keeper: doelverdediger of
verdediger? Naast het technische perspectief, wordt ook aandacht gegeven
aan de tactische rol van de doelverdediger. Hoofdstuk 6, Toepassingen in
spelvormen, laat zien hoe aspecten van het E-hockey ook getraind kunnen
worden in een aantal spelvormen.
Deel 2 gaat uitgebreid in op de tactieken. Hier wordt dan ook onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de Super League en anderzijds de regionale klassen.
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de meest gebruikte Verdedigende tactieken.
In hoofdstuk 8 passeren de Aanvallende tactieken de revue. Hier wordt ook
ingegaan op spelsystemen en de spelhervatting. (De lezer die bekend is met
het (rolstoel)basketbal zal zien dat het E-hockey veelvoudig gebruik maakt
van de tactieken die in het (rolstoel)basketbal ontwikkeld zijn. Uit hoofdstuk
4 blijkt de overeenkomst tussen deze twee sporten ook.) In Deel 2 worden
geen trainingsoefeningen gegeven. Wel wordt alles geïllustreerd aan de hand
van grafische weergaven.
In dit trainersboek worden de theorie en trainingsoefeningen soms ondersteund
door een grafisch figuur. Met behulp van dit figuur wordt de betreffende
oefening of tactiek in beeld uitgelegd. Hiermee wordt geprobeerd de lezer een
zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de situatie waarin de oefening en/of
tactiek zich afspeelt. Het verloop wordt op deze manier duidelijk en transparant.
Op pagina 6 staat een legenda waarin alle symbolen staan.
Na deze algemene informatie wordt het tijd om verder te bladeren. Ik hoop dat
“Onderbouwd E-hockeyen” zal bijdragen tot een verdere ontwikkeling van
deze sport en dat het u meer kennis verstrekt over het elektrisch rolstoelhockey.
Verder hoop ik dat dit trainingsboek u zal ondersteunen in uw werk als trainer,
coach, of speler, en het succes van uw vereniging of team ten goede zal komen.
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DEEL 1
TECHNIEKEN

2.

FUNDAMENTALS

Het simpele feit dat elektrisch rolstoelhockey een spel is met een bal, betekent
dat elke speler een zekere balvaardigheid bezitten moet. Deze balvaardigheden
behoren tot de zogenaamde Fundamentals: fundamentele vaardigheden die
noodzakelijk zijn om een partij E-hockey te spelen. Wanneer een speler de
balvaardigheid dusdanig onder de knie heeft, zodat deze hier maar weinig
aandacht hoeft te schenken, kan de speler zich optimaal concentreren op de
wedstrijd. In dit eerste technische hoofdstuk zal hierop worden ingegaan.
Hoewel de balvaardigheid onder de fundamentals valt, zijn deze twee begrippen
geen synoniemen van elkaar. In dit hoofdstuk zal ook een aantal basisprincipes
besproken worden dat elke hockeyer moet kennen. Deze principes hebben op
zich weinig met balvaardigheid te maken, wel met het omgaan met balbezit.
De H-stick (paragraaf 2.1) en de T-stick (paragraaf 2.2) zullen apart behandeld
worden wat betreft de balvaardigheden. Ook al ligt bij de T-sticker de functie
niet primair bij het acteren met de bal, toch is het onontbeerlijk voor een speler
met een T-stick om enige balvaardigheden te bezitten. Hierbij is het doel niet
om van een speler met T-stick een spits te maken. Wel moet zo’n speler adequaat
kunnen omgaan met balbezit, om een volwaardige functie te vervullen in een
team. Helaas leert de ervaring dat hieraan weinig tot zelfs geen aandacht
gegeven wordt.
Voor de H-stickers ligt het duidelijker dat balvaardigheid belangrijk is. Hoe
balvast is de speler? Hoe zijn de schijnbewegingen? Hoe staat het met het
balgevoel? De antwoorden op deze vragen bepalen in hoge mate de kwaliteit
van de speler. H-stickers zijn hierop goed te trainen.

2.1

FUNDAMENTALS VOOR DE SPELER MET EEN H-STICK

In deze paragraaf zal een aantal aspecten van de handstick (H-stick) behandeld
worden. Eerst zal de H-stick zelf centraal staan. Vervolgens wordt ingegaan
op de manier van vasthouden van en slaan met de stick. Daarnaast komen
verschillende schijnbewegingen aan bod.
Om te beginnen kent een stick waarmee gehockeyd wordt binnen het E-hockey,
in tegenstelling tot het reguliere hockey, een zogenaamde foreside en een
backside (de reden om het respectievelijk geen forehand en backhand te
noemen, is omdat deze laatste twee termen een beweging aanduiden). Hiermee
wordt een kant van het blad van de stick aangeduid. De foreside is de zijde die
aan de voor- of binnenkant zit. Deze kant van de stick wordt het meest gebruikt.
De backside is de kant van het blad die aan de achter- of buitenkant zit. Stel,
een hockeyer heeft de stick in de rechterhand en houdt de stick naar voren, zó
dat de punt van het blad omhoog wijst. De linkerkant van het blad is de foreside,
de rechterkant wordt de backside genoemd.
De stick kan het beste aan de bovenste deel van de stick worden vastgehouden
met de hele hand: de stick ligt echt stevig in de hand met vier vingers eromheen
geklemd en de duim aan de andere kant. Het is alsof men een handvat vasthoudt.
Des te hoger de stick wordt vastgepakt, des te harder er geschoten kan worden.
Hoog vastpakken heeft ook een ander voordeel: de speler heeft zo een maximale
reikwijdte. Tijdens het hockeyen kan de stick het beste altijd bij de grond zijn.

H-stick
Techniek
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Hierdoor kan de speler sneller reageren op de bal en is geen tijd kwijt door
eerst de stick naar de grond te brengen. Een nadeel van het hoog vastpakken is
wel dat er minder controle over de bal is.
In de spelregels van het E-hockey wordt gesteld dat de bal niet meer dan twintig
centimeter van de grond mag komen. Het is dus belangrijk om de bal laag te
houden. Dit heeft gevolgen voor het stickgebruik. Wanneer de bal geslagen
wordt, dient het stickblad iets schuin naar voren te staan. Dit wil zeggen: de
bovenkant van het blad moet iets naar de bal toe gehouden worden. Fig. 2-1
laat dit zien.

Fig. 2-1

Indien het blad recht staat (loodrecht op de grond) dan is de kans groot dat de
bal omhoog gaat waardoor er een vrije bal tegen gegeven wordt.
Het is van wezenlijk belang dat een speler balgevoel heeft. Dit betekent dat de
hockeyer aanvoelt waar de bal is ten opzichte van de stick. Deze vaardigheid
moet geleerd worden. In de nu volgende oefeningen zal dit getraind worden.
De trainer kan elke oefening opbouwen in moeilijkheid, bijvoorbeeld door het
tempo van de oefening op te schroeven of spelers de opdracht te geven om niet
naar de bal te kijken.
O2.1.1

Basis

Alle spelers. Slalom. Er staan vier pionnen in een rij. Aanvaller-1
moet slalommend naar de overkant. Eenmaal aan de overkant,
wordt de bal overgegeven aan Aanvaller-2 die de slalom terug doet.
Ook deze speler geeft de bal over. (Zie Fig. 2-2)
Moeilijkheid opvoeren door schijnbewegingen (zie verder in deze
paragraaf) en achteruitrijden. Oefening is ook te combineren met
passen: voordat een pion genomen wordt, moet de speler de bal
tegen de balk slaan; om de pion rijden; en de bal aannemen.

Fig. 2-2
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O2.1.2

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. Iedereen rijdt willekeurig
door de hele zaal. Op een teken draait de met de bal aan de stick
naar rechts.

O2.1.3

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. Iedereen rijdt willekeurig
door de hele zaal. Op een teken draait de speler met de bal aan de
stick naar links.

O2.1.4

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. Iedereen rijdt willekeurig
door de hele zaal. Op een teken slaat de speler de bal met de
backhand achter de stoel langs, draait met de rolstoel de andere
kant op en neemt de eigen bal aan.

O2.1.5

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. Iedereen rijdt willekeurig
door de hele zaal. Op een teken legt de speler de bal stil en rijdt
daarna met bal achteruit.

O2.1.6

Alle spelers. Elke speler heeft een bal en staat stil. De opdracht is
om de bal voor de rolstoel van links naar rechts heen en weer te
blijven spelen. Dus: de bal is aan de foresidekant => de bal wordt
hiermee geslagen => de stick wordt over de bal getild zodat de bal
tegen de backside komt => de bal wordt met de backside geslagen
=> de stick wordt over de bal getild...
Kan deze oefening niet met stick voor de rolstoel langs, dan ernaast.

O2.1.7

Tweetallen waarvan de achterste speler (met bal) de voorste speler
(zonder bal) moet volgen. De voorste speler moet zoveel mogelijk
van rijrichting en snelheid veranderen.

O2.1.8

Tweetallen. De spelers staan recht tegenover elkaar, tussen hen is
een afstand van circa tien meter. De bal wordt met hoge snelheid
naar elkaar gespeeld. De speler moet de bal soepel aannemen en
op maat terug geven.

Deze acht oefeningen hebben tot doel om de speler een beter balgevoel en een
goede balvaardigheid te geven. Bij de eerste zeven oefeningen moet de trainer
vooral letten op de soepelheid waarmee de speler de opdracht uitvoert, op de
juiste stick hantering en op de balvastheid. Dit laatste betekent de mate waarin
een speler de bal aan de stick kan houden tijdens de opdrachten.
In het volgende zal worden ingegaan op het scoren. Het spreekt voor zich dat
dit een onderdeel van het hockey is dat steeds terug dient te komen tijdens de
trainingen. Het gaat hier om basale technieken. Hieronder wordt de effectiviteit
van de scoringskans verstaan. Naast de nodige balvaardigheid is het dan ook
noodzakelijk dat een speler een aantal schijnbewegingen bezit. Hiervan zullen
enkele voorbeelden gegeven worden.

Scoren
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O2.1.9

Alle spelers en een keeper. De spelers stellen zich achter elkaar
op, de voorste speler staat aan de zijkant van het veld op de
middenlijn. De opdracht aan de spelers is om de bal in een vloeiende
beweging af te maken op de keeper. Het tempo moet hoog zijn.
Spelers moeten met zowel de forehand als de backhand scoren.
(Zie Fig. 2-3)
Deze oefening variëren met beweging getraind in O2.1.6.

Fig. 2-3

Deze oefening is zeer goed te variëren, bijvoorbeeld door een aantal
schijnbewegingen te trainen.
Schijnbewegingen

Een van zo’n schijnbeweging is de volgende. De speler komt vanaf de
rechterkant aanrijden. Zodra deze speler circa anderhalve meter voor het
doelgebied is, maakt zij/hij een rijbeweging voor het doel langs. De keeper is
nu geneigd om met de aanvaller mee te rijden. De bal wordt echter in de korte
hoek gescoord. (Zie Fig. 2-4)

Fig. 2.4
Dummy
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Een andere schijnbeweging is de dummy. Hier maakt de stick een draaiende
beweging om de bal, om vervolgens de bal toch mee te nemen of te schieten.
Dit laatste kan zowel met de forehand als met de backhand.
De dummy wordt uitgelegd in Fig. 2-5 op pag 17. De speler komt aanrijden
met de bal aan de stick (in de rechterhand). Vervolgens wordt de stick iets
opgetild: de keeper (of verdediger in andere situaties) denkt nu dat er geschoten

wordt. Maar in plaats van te slaan, wordt de stick langs de bal geslagen (aan de
rechterkant van de bal; getal 1), voor de bal langs gehaald (getal 2 - getal 3) en
dan meegenomen of geschoten. Het meenemen of schieten kan met de foreside
en met de backside van de stick gebeuren. Indien er geschoten wordt, gebeurt
dit meestal in de korte hoek (omdat de keeper op een schotdreiging vaak reageert
met een voorwaartse beweging). Een speler kan een enkele dummy, een dubbele
dummy, of zelfs een drievoudige dummy maken. Het doel is de tegenstander
uit balans te krijgen.

Fig. 2-5

Een derde schijnbeweging is het even inhouden van een slaande beweging.
Dit gaat als volgt. De speler tilt de stick op zodat de keeper (of verdediger) een
schot verwacht. Dan maakt deze speler een slaande beweging. In plaats van
direct de bal te schieten, wordt halverwege de beweging de stick stilgehouden
(of in snelheid verminderd). De keeper zal dan meestal al gereageerd hebben
met een rijbeweging. De speler heeft nu extra tijd om te kijken waar een gat is
om vervolgens de slaande beweging af te maken.
Een vierde schijnbeweging die hier kort genoemd wordt, is deze. Een speler
komt diagonaal op het doel af, zodat de rolstoel tussen de bal en de keeper is.
Zodra de speler schuin voor het doel is, wordt een slaande beweging met de
stick gemaakt zodat de bal schijnbaar met de foreside van de stick geschoten
zal worden. Echter, de bal is niet meer bij de stick, maar ter hoogte van het
achterwiel van de rolstoel. Op dat moment wordt de bal achterlangs met de
backhand geschoten. (Zie Fig. 2-6)

Fake Schot

Forehand /
Backhand

Fig. 2-6
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Schijnbeweging
Door
Tempovariatie

Ook de manier van slaan is van invloed op het uitspelen van een keeper/
verdediger. Zo is het mogelijk om de stick snel en hoog op te tillen en vervolgens
een zacht schot te plaatsen. De tegenstander verwacht namelijk dat er een hard
schot komt en zal daarom anders anticiperen.
Het omgekeerde kan ook: zonder de stick op te tillen onverwacht een schot
plaatsen. Dit wordt ook wel schuiven genoemd. Het grote voordeel van dit
type schot is dat de keeper totaal overrompeld wordt. De keeper heeft in dit
geval geen kans om voor het schot te anticiperen op dat schot. Indien goed
geplaatst is de scoringskans hoog.
Deze paragraaf heeft een aantal aandachtspunten belicht die van belang zijn
voor de H-stick. De gepresenteerde oefeningen zijn slechts een selectie uit een
onuitputtelijke reeks. De lezer kan dan ook het beste deze trainingen als leidraad
zien.
Overigens, de oefeningen in de volgende paragraaf (2.2) zijn ook geschikt
voor spelers met een H-stick. Omgekeerd kan het ook: veel trainingen uit deze
paragraaf zijn uitvoerbaar met de T-stick.

2.2

FUNDAMENTALS VOOR SPELERS MET EEN T-STICK

E-hockey is een sport voor spelers met uiteenlopende functiebeperkingen. Er
zijn spelers die een dusdanig beperkte handfunctie hebben dat zij geen
hockeystick in de hand kunnen vasthouden. In Arnhem is voor deze spelers
een speciale hockeystick ontwikkeld: de T-stick. Deze wordt aan de rolstoel
gemonteerd zodat de speler toch goed kan deelnemen aan het E-hockey. Deze
paragraaf zal ingaan op de balvaardigheid van een T-sticker.
Zoals gezegd wordt hier doorgaans te weinig aandacht aan besteed. De
overtuiging dat deze speler louter dient voor het zetten van een block of als
mandekker doet afbreuk aan de mogelijkheden van zo’n speler, hoewel het
ook niet de bedoeling is om een “aanvaller” te maken van de T-sticker. Van de
speler mag men zeker enige balvaardigheid verwachten en als een T-sticker
deze heeft, is hij zeker een verrijking voor het team.
Voordat er wordt ingegaan op de specifieke trainingen, is het goed om even
stil te staan bij de T-stick (de naam T-stick slaat op de T-vorm van de stick).
Omdat deze stick is bevestigd aan de rolstoel, moet de speler dus over een
redelijke rijvaardigheid beschikken om een zekere balvaardigheid te
ontwikkelen.
Net als de H-stick, heeft de T-stick een foreside en een backside. Welke kant
van het lange blad wat is, is afhankelijk van de positie waar de stick aan de
rolstoel bevestigd is. Stel, de T-stick is aan de rechter voetenplank bevestigd.
De linkerkant van het blad is nu de foreside; de rechterkant is de backside.
(Zie Fig. 2-7 op pag. 19)
Een ander deel van de T-stick zijn de zogenaamde (zij)vleugels: de twee plaatjes
die loodrecht op het blad staan. Door middel van deze vleugels kan een speler
al rijdend een bal meenemen. In de loop der jaren is een aantal verschillende
T-sticks ontworpen. Zo is er een “elektrische T-stick” waarmee de bal
weggeschoten kan worden. Dit wegschieten gebeurt met lucht of met een plaatje
wat doet denken aan een flipperkast. Hoewel de mogelijkheden met zo’n stick
goed lijken, is het in de praktijk minder gunstig. Deze sticks zijn groot en log

T-stick
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waardoor veel bewegingen niet uitgevoerd kunnen worden. De ontwikkeling
van dit soort T-stick lijkt dan ook geen aanwinst voor het E-hockey.
Wanneer er in dit boek gesproken wordt over de T-stick, dan wordt de stick
zoals weergegeven in Fig. 2-7 bedoeld.

Fig. 2-7

Een tweede variant op de T-stick is de zogenaamde keeperstick. (Zie Fig. 2-8)
De zijvleugels van deze stick zijn verder naar achter geplaatst waardoor de
stick groter lijkt. Hoewel het netto oppervlak van de stick even groot is als dat
van de gewone T-stick, is de indruk van veel mensen (inclusief keepers) dat
met de keeperstick het doel beter verdedigd kan worden. Een nadeel van deze
stick is wel dat de bal niet achter de vleugels gehanteerd kan worden.

Keeperstick

Fig. 2-8

Na deze beschouwing van de T-stick, kan de aandacht gevestigd worden op de
techniek die te leren is met deze stick. De moeilijkheid van de oefeningen
loopt op. De trainer moet vooral letten op de balvastheid: hoe goed houdt de
speler de bal aan de stick?
O2.2.1

Alle spelers. Oefening voor beginners.
De bal ligt stil op de middenlijn. De speler rijdt naar de bal en
neemt deze mee in de stick. Bal wordt afgemaakt op een doel.

O2.2.2

Idem. Alle spelers. Nu wordt de bal door de trainer naar de speler
gespeeld.

T-stick
Techniek

Basis
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O2.2.3

Alle spelers. Slalom. Er staan vier pionnen op een rij. De afstand
tussen de pionnen is ongeveer drie meter. De eerste speler begint
met de slalom. Zodra deze speler voorbij de laatste pion is, geeft
de speler de bal aan een tweede speler die al staat te wachten. Deze
slalomt vervolgens terug. (Zie Fig. 2-9)

Fig. 2-9
O2.2.4

Alle spelers. Geef elke speler een bal en laat ze door het hele veld
rijden met de bal in de stick. Let erop dat de bal ook echt in de
stick blijft!

O2.2.5

Idem. Alle spelers. Nu moet de speler op commando met de bal
draaien. (Zie Fig. 2-10 en verder in tekst voor de wijze waarop met
de bal aan de stick gedraaid kan worden)

Fig. 2-10
O2.2.6

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. Op commando spelen ze de
bal willekeurig naar elkaar over. Elke speler passt en ontvangt dus
een bal. Soms is het slim om vaste tweetallen te maken om de
opdracht soepeler te laten verlopen.

O2.2.7

Idem. Alle spelers. Tweetallen. De spelers staan circa vijf meter
uit elkaar. Aanvaller-1 schiet de bal naar Aanvaller-2. Aanvaller-2
neemt de bal aan in de stick, beweegt de rolstoel dusdanig dat de
bal weggeschoten kan worden zoals in O2.2.6 en passt naar
Aanvaller-1. (Zie Fig. 2-11)

Fig. 2-11
Draaien
Met Bal
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Voor een T-sticker levert het draaien met de bal soms problemen op. De wijze
om dit te doen is om tijdens het rijden: 1) de bal uit de stick te laten rollen; 2)
de stick om de bal te bewegen zodat deze vóór de bal komt; 3) de bal achter
één van de vleugels te krijgen en dan; 4) te draaien. Het draaien moet met
enige feeling gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de bal niet wegschiet aan het
einde van de draai, moet de speler met een afnemende snelheid draaien. Als de
speler dit goed doet, zal de bal in de stick blijven en kan de speler de bal weer
zo aannemen dat hij/zij verder kan rijden.
Bovenstaande oefeningen kunnen bemoeilijkt worden door de opdracht te geven

dat de spelers niet naar de stick mogen kijken. Als de speler het draaien beheerst,
kan de balbeheersing verder uitgebouwd worden.
O2.2.8

Alle spelers. Elke speler heeft een bal en staat met de zijkant van
de rolstoel (de kant waar ook de T-stick geplaatst is) tegen de zijkant
van het veld (balk, bank, of muur). De bal ligt achter de buitenste
vleugel. De opdracht is om met de bal recht achteruit te rijden.
Wanneer dit goed gaat, dezelfde oefening zonder hulp van de
zijkant.

O2.2.9

Alle spelers. Elke speler heeft een bal. De bal ligt stil naast de
rolstoel. De speler moet de bal met de stick wegschieten door met
de rolstoel te draaien. Des te sneller de draai, des te meer vaart de
bal krijgt.

O2.2.10

Alle spelers. Elke speler heeft een bal en staat drie meter van de
balk. De speler schiet de bal naar de balk, neemt de bal weer aan
zodra deze terug komt, schiet weer. Moeilijkheid opvoeren door
de bal maximaal één keer te raken.

O2.2.11

Idem. Alle spelers. De speler schiet de bal zo tegen de balk, dat de
bal achter de speler terugkomt. De speler draait 180o (weg van de
balk) en schiet de bal weer tegen de balk. (Zie Fig. 2-12)

Fig. 2-12
O2.2.12

Idem. Alle spelers. Het verloop van de oefening wordt weergegeven
door de cijfers 1 tot en met 5. De speler schiet de bal tegen de balk
(1) en wacht tot deze terugkaatst (2), neemt de bal aan achter de
vleugel (3), draait 180o (4) en schiet zo de bal weer tegen de balk(5).
(Zie Fig. 2-13 en Fig. 2-14)

Fig. 2-13
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Fig. 2.14
Balaanname

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de pass. Toch wordt in deze paragraaf ingaan
op de balaanname met een T-stick. Als er een vrij harde pass wordt gegeven,
levert de aanname van de bal nogal eens problemen op. De bal raakt de stick
en schiet vervolgens weg. Er is een techniek om dit (bij de T-stick) tegen te
gaan.
Deze techniek ziet er als volgt uit. De bal wordt hard aangepasst. In plaats om
met de T-stick naar de bal toe te gaan, wordt bij het balcontact onmiddellijk de
passrichting ingezet. Hierdoor wordt als het ware de balsnelheid verminderd
waardoor de bal beter in de stick blijft.
Voor een T-sticker is dit een moeilijke onderneming. De speler moet zowel de
stoel zó verplaatsen dat de bal in de stick komt alsook de bovengenoemde
techniek toepassen. Daarom zal een geslaagde balaanname niet altijd het geval
zijn. Toch kan er in veel gevallen wel worden geanticipeerd op de balsnelheid.
De laatste oefening van deze paragraaf traint deze vaardigheid.
O2.2.13

2.3

Alle spelers. De trainer passt de bal hard en recht naar de speler.
De speler staat, met de zijkant van de rolstoel naar de trainer toe
gedraaid, zo’n acht meter van de trainer. De bal moet aangenomen
worden in de stick en mag niet wegkaatsen. De speler gebruikt
bovenstaande techniek.
Moeilijkheid opvoeren door de trainer harder en naast de speler te
laten passen. Ook variëren met positie speler (beide zijkanten, met
de voorkant naar de trainer toe gericht).

BASISPRINCIPES VOOR HET OMGAAN MET BALBEZIT

De vorige twee paragrafen hebben een aantal oefeningen laten zien om de
balvaardigheid van de speler te bevorderen. Maar zoals gezegd valt er meer te
zeggen over de fundamentals. Balvaardigheid is noodzakelijk: kan een speler
hier niet mee om gaan, dan zal dit leiden tot balverlies. Hier wordt ingegaan
op een aantal basisprincipes dat bijdraagt tot een meer effectieve balomgang.
Principe-1
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De eerste vuistregel is dat een (balbezittende) speler altijd de rolstoel tussen
de bal en de verdediger moet houden. Hiermee beschermt de aanvaller de bal
optimaal. Zolang de rolstoel tussen de bal en de verdediger staat, is het vrijwel
onmogelijk voor de verdediger om de bal af te pakken. Hieruit volgt het principe
dat de aanvaller altijd de juiste kant afdraait als de verdediger te dicht bij
komt, dus dat de balbezitter de rolstoel tussen de bal en de verdediger blijft
houden. Dit dient een automatisme te worden. Om dit te trainen is O2.3.1
bedoeld.

O2.3.1

Tweetallen. Aanvaller-1 en Aanvaller-2 staan tegenover elkaar.
Aanvaller-1 heeft de bal en rijdt op Aanvaller-2 af die de bal moet
afpakken. Als beide spelers bij elkaar zijn, draait Aanvaller-1 zo
af dat deze de rolstoel tussen de bal en de verdediger rijdt.
Balbezitters wisselen elkaar af. (Zie Fig. 2-15)

Fig. 2-15

Zoals gezegd moeten spelers dit afdraaien “automatiseren”. Draait een speler
met de bal naar de verdediger toe, dan is de kans groot dat dit tot balverlies
leidt. Een speler (en dus ook het hele team) profiteert van het “afdraaien-opautomatisme”, in wedstrijdsituaties heeft de speler dan meer aandacht voor
het spel.
Waar het dus om gaat, is dat de speler het inzicht krijgt hoe de bal optimaal
beschermd kan worden. Het tweede en derde basisprincipe komen ook voort
uit deze gedachte. Het uitverdedigen is een situatie die de kans op balverlies
sterk verhoogt. Dit heeft twee kanten. Ten eerste is het vaak het geval dat in
het centrum een of meer tegenstanders staan die in hun aanval onderbroken
werden. Het centrum is dus dichtbezet gebied. Hierdoor is het zelden verstandig
om door het centrum uit te verdedigen, omdat dan de kans op balverlies het
grootst is. Daarom is het goed om altijd via de zijkanten uit te verdedigen. In
het bijzonder geldt dat er nooit voor het doel langs uitverdedigd mag worden.
Dit is het tweede basisprincipe.
Het derde basisprincipe heeft ook te maken met uitverdedigen: een speler moet
de bal niet te lang bij zich moet houden in het centrum van de verdediging.
Wanneer dit gebeurt, vraagt de betreffende speler om moeilijkheden. Wat moet
er dan wel gebeuren? Zodra er balbezit is, zoekt de balbezitter of meteen een
vrije medespeler en passt, of hij/zij zoekt de zijkant op en wacht daar op een
block of afspeelmogelijkheid. Een laatste mogelijkheid is om de bal in het
keepersgebied te spelen. Dit dient dan wel uiterst subtiel te gebeuren.

Principe-2

Principe-3
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3.

PASSING EN POSITIESPEL

Als de pass niet een van de belangrijkste elementen van het elektrisch
rolstoelhockey is, dan is het in ieder geval wel een van de meest aantrekkelijke
elementen van een goede wedstrijd. Zowel het geven van, als het aanbieden
voor een pass is dan ook een belangrijke vaardigheid die geleerd dient te worden.
De technische aspecten zijn in hoofdstuk 2 behandeld. In dit hoofdstuk wordt
meer ingegaan op hoe de speler de pass kan gebruiken en op het positiespel.
Het is vanzelfsprekend dat de pass een aanvallend instrument is, in de
wedstrijdsituatie komt men hiervan voortdurend voorbeelden tegen (zie Kader1).
Voorbeelden van verschillende passes:
- Pass van uitverdedigen
- Het geven van een sturende pass (diepte pass)
- Het uitspelen van verdedigers
- Het uitspelen van de keeper
Kader-1

Bij het eerste voorbeeld gaat het om het snel verwerken van de bal. Immers,
bij balverovering zijn de tegenspelers nog in de aanvallende posities met als
gevolg dat: 1) zij weer in balbezit willen komen, hetgeen betekent dat zij gaan
jagen, en; 2) zij ver op de aanvallende helft verblijven, waardoor er veel ruimte
is voor een counter (Fast Break). Een aantal basisoefeningen hiervoor wordt
in paragraaf 3.1 behandeld. Hierbij wordt opgemerkt dat er vele variaties te
bedenken zijn.
Het tweede gegeven voorbeeld gaat om precisie. Hoe nauwkeurig kan een
speler een bal passen vanaf de eigen helft zodat de medespeler in één moeite
door de bal kan meenemen en zonodig af kan ronden met een schot? Balbezit
is een kostbaar bezit maar een scoringskans vraagt om nog een meer doordachte
afhandeling. In een goede wedstrijd, waar doelkansen moeilijk te creëren zijn,
is het van cruciaal belang de kansen die een team krijgt ook te benutten. In
paragraaf 3.2 wordt hier aandacht aan gegeven. Het accent ligt zowel op het
geven van de pass als het vrijrijden en aannemen van de pass en minder op het
afmaken van de bal op het doel.
Het derde en vierde voorbeeld vallen gedeeltelijk samen. Een keeper is te
beschouwen als een extra verdediger. Het onderscheid ligt in de positie: een
keeper is - in het algemeen - minder mobiel dan een verdediger. Waar het om
draait is hoe je als aanvallende partij de verdedigende posities effectief weet te
omzeilen. Dit is mogelijk door: 1) goed aanbieden en; 2) goed op maat passen.
Ook aan deze punten wordt in de verschillende oefeningen aandacht besteed.
In dit hoofdstuk wordt zowel de pass als ook het aanbieden behandeld. Hierdoor
zijn de oefeningen ook geschikt om positiespel en “geautomatiseerde aanvallen”
te trainen.
In deze paragraaf zou het block aanwezig kunnen zijn. De reden waarom hier
niet voor gekozen is, is dat het block zelfstandig wordt behandeld in een eigen
hoofdstuk (hoofdstuk 4). De oefeningen van dit hoofdstuk zijn goed te
combineren met trainingen van het blocking-hoofdstuk.
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Passing en Positiespel

3.1

BASISOEFENINGEN VOOR HET PASSEN EN DE
UITVERDEDIGENDE PASS

In deze paragraaf wordt een vijftal oefeningen besproken dat de pass in het
algemeen en de uitverdedigende pass in het bijzonder behandelt. De twee
thema’s die hier telkens terugkomen zijn aanbiedende posities en op maat
passen. Daarnaast dienen spelers, voordat ze de bal ontvangen, te kijken naar
welke medespeler de bal gepasst kan worden. Aandachtspunten voor de trainer
zijn: 1) de nauwkeurigheid van de pass (de bal moet vlak voor de rolstoel en/
of stick uitkomen); 2) de snelheid van de pass, en; 3) het goed aanbieden door
de medespelers.
Warming-up

O3.1.1

Alle spelers. Een speler is de Jager en moet de bal onderscheppen.
De overige spelers (hooguit 5) passen de bal rond en mogen de bal
niet vaker dan twee keer raken. Degene die de bal verliest wordt
Jager. Moeilijkheid opvoeren door een tweede jager; alleen passen
via balk.

De trainer moet goed letten op het doel van de pass. Wordt er goed gebruikt
gemaakt van de ruimte? Rijden spelers goed vrij? Kijkt de passer goed naar
vrijstaande medespelers, ook voorafgaand aan het balbezit? Een variatie hierop
is O3.1.2.
O3.1.2

Alle spelers. Drie spelers moeten de overige spelers uittikken met
de bal. De Tikkers mogen de bal maximaal twee keer aanraken.
Voor dit spel wordt de hele zaal gebruikt.

O3.1.3 is bedoeld om de spelers te leren hoe ze zich moeten aanbieden. Concreet
vertaald naar een wedstrijdsituatie: de achterste speler kan zich verdienstelijk
maken door zich aan de zijkant aan te bieden waar ook de bal is tijdens de
aanval.
Basis
Oefeningen
Aanvallende
Tactieken

O3.1.3

Drie spelers, een Jager. De drie staan in een driehoek en moeten
zich loodrecht aanbieden. Tussen de spelers is een afstand van
tenminste 4 meter.
De passer moet rekening houden met de stick van de verdediger:
zit deze dichtbij de passinglijn dan moet de andere aanvaller
aangepasst worden. (Zie Fig. 3-1 en Fig. 3-2)

Fig. 3-1

Zorg ervoor dat het een rechthoekige driehoek blijft door het steeds goed
aanbieden van de spelers; de balbezitter rijdt niet.
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Fig. 3-2

Bij hoog niveau, driehoek verkleinen.
Spelers moeten de idee achter deze oefening goed doorhebben. Hoewel het in
de praktijksituatie minder strak is, is het van belang voor de oefening dat de
spelers zich in de rechthoekige driehoek blijven bewegen. Centraal staat dat
zo de passinglijn het beste is; de kans op balonderschepping is op deze manier
het kleinst.
O3.1.4

Vier spelers. Het verloop van de oefening wordt weergegeven door
de cijfers 1 tot en met 6. Drie spelers gaan in een driehoek staan.
Een vierde speler sluit aan bij de balbezitter. Aanvaller-1 passt de
bal naar Aanvaller-2 (1) en rijdt achter de bal aan naar Aanvaller2 (2). Aanvaller-2 ontvangt de bal en passt naar Aanvaller-3 (3).
Ook Aanvaller-2 rijdt achter de bal aan (4). Aanvaller-3 ontvangt,
passt (5) en rijdt naar Aanvaller-4 (6). Enzovoort. (Zie Fig. 3-3)

Fig. 3-3

Met deze oefening wordt voortgebouwd op O3.1.3. Spelers leren zo een
wezenlijk punt van het positiespel: het dynamisch maken van een aanval door
veel positiewisselingen. Tevens wordt op deze manier gevisualiseerd welke
posities vrijkomen en opgevuld moeten worden.
Een vervolg op O3.1.4 kan de Weave zijn. De Weave heeft alles in zich wat in
het voorafgaande getraind is. Ook is dit de laatste opstap naar de Fast Break
(zie hoofdstuk 8).

De Weave
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O3.1.5

De Weave. Drietallen en een keeper. Het verloop van de oefening
wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 4. Elk drietal stelt
zich op de middenlijn op. De afstand tussen de spelers is circa vijf
meter. De middelste speler (Aanvaller-1) heeft de bal en passt
schuin naar voren naar Aanvaller-2 (1). Aanvaller-1 rijdt naar de
buitenkant in de passrichting (3), achter Aanvaller-2 langs die naar
het centrum rijdt (2). Aanvaller-2 passt naar Aanvaller-3 (4) en
rijdt achter Aanvaller-3 langs naar buiten. De bal afronden op goal.
(Zie Fig. 3-4)

Fig. 3-4
Pass
Via Balk

Een geheel andere manier om een pass te geven (om een medespeler aan te
spelen), is via de balk. Voor veel spelers is dit vaak een mogelijkheid waaraan
ze niet denken, ze zijn gefocust op: 1) de bal; 2) de medespelers, en; 3) de
verdedigers. Om spelers aan de idee te laten wennen, kan men spelers een
soort lummelspel laten doen zoals in O3.1.6.
O3.1.6

Twee spelers, een Jager. De twee spelers staan tegenover elkaar en
moeten de bal via de balken overspelen. Spelers mogen de lijn niet
overschrijden. (Zie Fig. 3-5)

Fig. 3-5

In de wedstrijd kan deze manier van passen ook goed te pas komen. Zowel bij
het uitverdedigen als bij de doelgerichte pass zijn oefeningen van dit soort in
te bouwen. Vooral bij balonderschepping tijdens een aanval van de tegenpartij
is het centrum overvol en is het moeilijk een rechtstreekse pass te geven. Daarbij
wordt opgemerkt dat er nooit door het centrum uitverdedigd mag worden. Het
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is dan zinvol om de balk actief bij het spel te betrekken. Een oefening hiervoor
is O3.1.7. Ook hierop zijn vele variaties mogelijk.
O3.1.7

Drie aanvallers, twee verdedigers. Het verloop van de oefening
wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 3. De aanvallers
hebben net de bal onderschept en moeten zo snel mogelijk op de
helft van de tegenpartij komen. Verdediger-1 (“verliest” de bal)
passt de bal naar Aanvaller-1, Aanvaller-1 passt bal via de balk
naar Aanvaller-2 (1), Aanvaller-3 rijdt vrij om pass van Aanvaller2 te ontvangen (2). Aanvaller-2 passt nu naar aanvaller-3 (3). De
verdedigers moeten dit uitverdedigen zien te voorkomen. (Zie Fig.
3-6) Moeilijkheid opvoeren door het invoeren van een maximum
tijd: binnen tien seconden moet de bal uitverdedigd zijn.

Fig. 3-6

Een mogelijkheid om Verdediger-2 te omzeilen, is dat Aanvaller-3 naar binnen
komt. Een betere optie is dat Aanvaller-3 zodra Aanvaller-1 de bal ontvangt
meteen de ruimte inrijdt. Verdediger-2 zal namelijk meteen Aanvaller-2
oppakken waardoor Aanvaller-3 vrij blijft staan. Gaat Verdediger-2 naar
Aanvaller-3, dan kan Aanvaller-2 met de bal naar de achterlijn.

3.2

DOELGERICHTE PASSES

In deze paragraaf zal een aantal oefeningen worden gepresenteerd dat de
doelmatigheid van passen en het verwerken van de pass traint. Centraal staat
de vraag hoe de speler moet passen en hoe men verdedigende posities uitspeelt.
O3.2.1

Twee aanvallers en een keeper. Het verloop van de oefening wordt
weergegeven door de cijfers 1 tot en met 4. Aanvaller-1 start op de
middenlijn en passt naar Aanvaller-2 die een meter of vier voor de
keeper staat (1). Aanvaller-2 passt terug naar Aanvaller-1 (3) die
links of rechts buitenom komt (2) en direct afmaakt (4). Na de
aanval achter het doel langs terug.
Deze oefening is uit te breiden door Aanvaller-2 na de pass te
laten verdedigen. (Zie Fig. 3-7 op pag. 30)

Simpel
Afmaken
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Fig. 3-7

Deze oefening kent eindeloze variaties. Van belang is dat de spelers leren
goed op maat te passen. Hieronder wordt verstaan dat de pass: 1) de juiste
snelheid, en; 2) de juiste richting moet hebben. Ook het aannemen van de bal
moet soepel verlopen. Als dit laatste problemen oplevert, kan als voorafgaande
oefening worden gedacht aan tweetallen die ver uit elkaar staan en die de bal
hard naar elkaar passen (zie hoofdstuk 2, O2.1.8). Wat ook naar voren komt, is
de communicatie tussen de twee spelers (zowel verbaal als non-verbaal door
middel van bewegingen met de stick). Aanvaller-1 moet goed aangeven aan
welke kant deze de bal wil hebben. In de wedstrijden is dit ook van cruciaal
belang: als er een team op het veld moet staan dan is het noodzakelijk dat de
afzonderlijke spelers elkaar aanvoelen. Om dit te bereiken moeten spelers
communiceren.
Een oefening die de pass-op-maat ook behandelt, is O3.2.2. Hier gaat het om
dezelfde vaardigheden als in O3.2.1. O3.2.3 is niet meer dan een variatie op de
voorgaande oefeningen.
O3.2.2

Alle spelers. Een meter achter de strafballijn stellen de spelers zich
achter elkaar op met het gezicht richting zijkant. De voorste staat
in het midden van het veld, Aanvaller-1. Aan de zijkant staat een
pion waar de spelers omheen moeten rijden. Aan de andere kant
van het veld staat een passer die de voorste speler verbaal het teken
geeft te rijden. Dit is Aanvaller-2. Vervolgens passt Aanvaller-2
zo, dat de speler zonder snelheid te minderen de bal mee kan nemen
en kan afronden op het doel. Aanvaller-1 gaat na het afronden achter
de goal langs en sluit achteraan. (Zie Fig. 3-8)

Fig. 3-8
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O3.2.3

Twee spelers en een keeper (evt. met verdediger). Aanvaller-1 staat
op de middenlijn en passt naar Aanvaller-2 die een meter voor de
strafballijn staat. Vervolgens passt Aanvaller-2 terug of maakt af
op het doel. (Zie Fig. 3-9)

Fig. 3-9

De oefeningen tot nu toe waren vrij simpel. De aanvallers ondervonden (bijna)
geen hinder van verdedigers. Om het meer op de praktijk te betrekken, wordt
de druk opgevoerd. Spelers hebben in de wedstrijd ook te maken met tegenstand.
In oefening O3.2.4 wordt dit getraind. Spelers moeten onder druk van jagende
verdedigers ook de pass snel en op maat kunnen geven en effectief kunnen
afronden.
O3.2.4

Passen /
Aannemen
Onder Druk

Zie ook O3.2.3
Twee aanvallers, een verdediger en een keeper. Het verloop van
de oefening wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 4. De
posities van de aanvallers zijn hetzelfde, Verdediger-1 start naast
Aanvaller-1 en heeft de opdracht man-to-man Aanvaller-1 te
verdedigen. Zodra Aanvaller-1 passt naar Aanvaller-2 (1) rijden
zowel Aanvaller-1 als Verdediger-1 naar voren (2). Aanvaller-2
moet de bal geplaatst passen naar Aanvaller-1 (3) die vrij rijdt en
de bal of zelf afmaakt (4) of weer terug legt op Aanvaller-2. (Zie
Fig. 3-10)
Moeilijkheid opvoeren door Verdediger-1 ook voor Aanvaller-2
te zetten; twee verdedigers.

Fig. 3-10
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Wat vaak is te zien, is dat de aanvallende partij vergeet dat een bal ook terug
gepasst kan worden op de laatste man. Hierdoor wordt er geen effectief gebruik
gemaakt van de ruimte, wat tot gevolg heeft dat er minder doelkansen gecreëerd
worden. De volgende oefening is gemaakt om spelers hierop te attenderen.
O3.2.5

Drie aanvallers, twee verdedigers en een keeper. Het verloop van
de oefening wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 8.
Aanvaller-1, Aanvaller-2, en Aanvaller-3 beginnen op de
middenlijn. Verdediger-1 staat voor het doelgebied en Verdediger2 start tevens op de middenlijn met de opdracht Aanvaller-3 manto-man te verdedigen of de balbezitter aan te pakken.Aanvaller-1
heeft de bal en rijdt naar voren zodat hij naar de buitenkant trekt
(1) en daardoor ook Verdediger-1 naar zich toetrekt (2). Aanvaller2 rijdt naar voren (3) en krijgt de bal van Aanvaller-1 die met een
backhand passt (4). Aanvaller-2 passt de bal naar Aanvaller-3 (6)
die op het moment van de eerste pass (Aanvaller-1 - Aanvaller-2)
de vrije ruimte opzoekt (5). Vervolgens wordt de bal afgerond (8)
(eventueel door Aanvaller-1 (7)). (Zie Fig. 3-11)

Fig. 3.11
Soms gebeurt het ongelooflijke; een of zelfs twee spelers krijgen vrij doorgang
naar de keeper van de tegenpartij. Zo’n situatie is een honderd procent doelkans.
De ervaring leert echter dat dit niet altijd het geval is. Een van de oorzaken van
het niet benutten van een scoringskans is misschien wel dat sommige spelers
te nonchalant met zo’n kans omspringen, terwijl anderen juist de schrik van
hun leven krijgen door deze geweldige mogelijkheid. De laatste oefeningen
zijn dan ook bedoeld om dit soort situaties te trainen.
Doorgebroken
Speler
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Wanneer een speler alleen op de keeper afgaat, is het belangrijk dat de speler
in het centrum blijft zodat hij nog kan beslissen in welke hoek geschoten wordt.
Ten tweede moet de speler niet te vroeg, maar ook niet te laat schieten. Wanneer
er een gat is, moet de aanvaller zonder aarzelen de bal schieten; is er nog geen
ruimte, dan moet de speler gewoon doorrijden en met een schijnbeweging de
keeper uitspelen. Soms gebeurt het ook dat er te lang gewacht wordt: de
aanvaller komt met de stick in het doelgebied, de keeper schiet de bal weg, of
de speler speelt zichzelf uit. Voor een speler kan de regel, niet langer te wachten

met een doelpoging dan een halve meter voor het doelgebied, een handvat
zijn.
O3.2.6

Alle spelers. De spelers stellen zich achter elkaar op met ieder een
bal. De voorste begint aan de zijkant op de middenlijn en gaat
alleen op de keeper af en probeert te scoren. De trainer let op de op
eerder genoemde aandachtspunten.

Dezelfde aandachtspunten gelden wanneer er twee aanvallers op de keeper
afkomen. Alleen nu zijn er twee spelers en dit vraagt om andere posities. Ten
eerste is het belangrijk het veld breed te houden om de keeper uit te spelen.
Hierbij komt dat de aanbiedende aanvaller zich niet te dicht bij het doelgebied
moet aanbieden. Gaat de balbezitter buitenom, dan zal de andere speler zich
iets buiten het centrum moeten aanbieden, en iets achter de balbezitter.
O3.2.7

Breed
Leggen

Twee aanvallers, een keeper. Aanvaller-1 rijdt vanaf de middenlijn
aan de buitenkant naar voren en knijpt iets naar binnen. Aanvaller2 rijdt mee vanaf de middenlijn en biedt zich iets buiten het centrum
een meter voor het doelgebied aan. (Zie Fig. 3-12)

Fig. 3-12

Een andere manier is de Switch, al is deze wat meer omslachtig. Het leuke van
deze manoeuvre is dat de keeper - indien goed uitgevoerd - niet meer weet
waar de bal is. In deze situatie is de Switch misschien overdreven, maar het is
een handige en ook mooie tactiek om zo een verdediger uit te spelen.
O3.2.8

De Switch

Twee aanvallers, een keeper. Het verloop van de oefening wordt
weergegeven door de cijfers 1 tot en met 3. Aanvaller-1 rijdt
vanaf de middenlijn aan de buitenkant met de bal en knijpt iets
naar binnen (1). Aanvaller-2 doet hetzelfde aan de andere buitenkant
(1). Drie meter voor het doelgebied rijden Aanvaller-1 en Aanvaller2 langs elkaar en Aanvaller-1 geeft de bal aan Aanvaller-2 zonder
dat de keeper dit kan zien (2). Vervolgens schiet Aanvaller-2 op
het doel (3) of geeft een pass aan Aanvaller-1. Deze oefening is
ook zinvol met een verdediger. (Zie Fig. 3-13 op pag. 34)
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Fig. 3-13
Toepassen?
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Dit brengt ons bij het einde van hoofdstuk Passing en Positiespel. Het is niet
de bedoeling dat spelers de oefeningen repliceren tijdens wedstrijden maar dat
ze creatief omgaan met balbezit, zien waar ruimte is en gebruik maken van de
vaardigheden in uiteenlopende situaties. Het kan dan soms ook nuttig zijn om
tijdens een oefening iedereen tot halt te roepen wanneer er niet effectief wordt
omgegaan met de ruimte, met balbezit of met het opzetten van de aanval. De
pass op zichzelf is een vaardigheid die geleerd wordt door het doen, maar
creatief omgaan met de pass ligt moeilijker. De trainer kan hier op inspringen
door tijdens oefeningen de spelers te vragen naar andere mogelijkheden van
de opbouw dan waarmee ze op dat moment bezig zijn.

4.

BLOCKING

Wat vaak opvalt, is dat heel veel hockeyers (en ook trainers) niet goed weten
wat een block inhoudt, hoe een block gezet moet worden en waartoe het block
dient. Omdat een block een prima middel is om een aanval tot goed gevolg te
volbrengen, dienen hockeyers, maar vooral ook trainers, in staat te zijn om het
block op de juiste manier te gebruiken. Wat in dit hoofdstuk uiteen wordt
gezet, is hoe het block gebruikt en gezet moet worden.
Om te beginnen wordt eerst uitgelegd wat een block niet is. Soms hoor je
mensen praten over een verdedigend block. Dit bestaat niet! Wanneer een
keeper het doel uit komt, de bal laat gaan om vervolgens de aanvaller bij de
bal weg te houden, dan is dit afhouden, blokkeren of afschermen; in elk geval
is dit geen block. Een block wordt gebruikt om een medespeler vrij te spelen,
niet om een tegenspeler al rijdend te hinderen in zijn rijbaan. Het block is een
aanvallend middel.
Een tweede misvatting die veel op de eerste lijkt, is dat een block een soort
blokkade is om te voorkomen dat de verdediger bij de aanvallende balbezitter
kan komen. Ook dit is volkomen onjuist. Hier is sprake van “tactisch” in-deweg rijden in plaats van het zetten van een block. Een block is bedoeld om de
balbezitter (of een andere aanvaller) vrij te spelen en/of meer ruimte te geven.
Wat er bij het “tactisch” in-de-weg rijden gebeurt, is dat de in-de-weg-rijder
de ruimte voor de medespeler verkleint zodat het voor de verdediger alleen
maar makkelijker wordt: twee vliegen in een klap.
Wat is een block dan wel? Een block is een dusdanige stilstaande positie van
een speler, dat een medespeler zijn tegenstander hierop vast laat lopen en dus
kwijt raakt. De verdediger wordt geblockt of is uitgeblockt. Dit betekent iets
essentieels, namelijk dat het initiatief altijd bij de balbezittende partij ligt.
Technisch gezien bestaan er twee soorten blocks: het actieve- en het passieve
block; beter bekend als set-screen en pick-screen (zie Kader-1 op pag. 36).
Het actieve block is het block dat het meest gebruikt wordt. Dit block wordt
gezet door een actieve daad van de blockzetter: de balbezitter trekt de verdediger
naar zich toe (of de verdediger is al bij de aanvaller), de medespeler komt
eraan en zet het block zo neer dat de balbezitter om het block kan. Het initiatief
ligt dus ook bij de balbezitter, die hierin actief de verdediger en zijn medespeler
opzoekt.
Het passieve block gaat anders. Hier ziet de balbezitter de medespeler (de
blockzetter) al staan en neemt vervolgens het initiatief om zijn verdediger op
de blockzetter vast te manoeuvreren door dicht langs het block te rijden. De
blockzetter doet hier niets, deze staat stil.
Bestaan er technisch gezien slechts twee soorten blocks, vanuit tactisch
perspectief bestaan er eindeloos veel verschillende blocks. Zo maakt het al uit
op welke positie iemand geblockt wordt (zijkant of in het centrum van het
veld; eigen helft of op de helft van de tegenstander) en welke speler geblockt
wordt (balbezitter of niet). Daarnaast kan men de rol van de blockzetter
bekijken: gaat deze na het block mee in de aanval of zakt de blockzetter terug?

Wat Een
Block Niet Is

Het Block

Soorten Blocks

Actief Block
Set-screen /
Passief Block
Pick-screen

Block
Aanvallend
Middel
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Het block is een ontzettend waardevol middel is om een goede aanval op te
bouwen en om het spel voor het publiek aantrekkelijk te maken. Daarbij komt,
dat tijdens het uitverdedigen, een feitelijke overtal-situatie kan ontstaan door
de keeper te betrekken in het spel. Daarom is de vaardigheid van het blocken
een voorwaarde van elke goede speler.
Soorten blocks:
Set-screen (actief block)
Initiatief bij blockzetter
- Side-screen (zij-block)
- Back-screen (rug-block)
- Front-screen (frontaal-block)
Pick-screen (passief block)
Initiatief bij blockgebruiker
- Back-screen (rug-block)
- Front-screen (frontaal-block)
Kader -1

In dit hoofdstuk worden de trainingen ook weer uitgelegd met behulp van
bijbehorende figuren. Voor het block is een apart pictogram ontwikkeld om
de grafische afbeeldingen zo duidelijk mogelijk te maken. Het volgende
symbool representeert het block, gezet door een speler:

4.1

3 Soorten

Side-screen /
Zij-block

Back-screen /
Rug-block
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HET ACTIEVE BLOCK OF SET-SCREEN

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het actieve block. Misschien is
het nuttig om nogmaals op te merken dat bijna alle oefeningen die in hoofdstuk
3 behandeld zijn ook omgezet kunnen worden in blocking-trainingen. Het is
niet zinvol om deze hier te herhalen. Wanneer de hockeyer en/of trainer het
concept van het block begrijpt, dan zijn van de pass-trainingen hele goede en
ook leuke oefeningen voor het block te maken. Wees hierin creatief.
Voordat de verschillende oefeningen aan bod komen, wordt eerst theoretisch
ingegaan op de varianten die genoemd zijn in Kader-1. Het gaat hier niet echt
om kwalitatief verschillende blocks: de termen duiden de plek aan waar het
block gezet wordt. Bij de verschillende oefeningen wordt vermeld welk block
behandeld wordt.
Ten eerste is er het side-screen (zij-block). De naam zegt waar het block gezet
wordt: aan de zijkant van de rolstoel van de verdediger. Wanneer er een block
gezet wordt, is er in de meeste gevallen sprake van een side-screen. Dit komt
doordat dit type block het makkelijkst te zetten is. De blockzetter kan de rolstoel
naast de verdediger zetten, en dan kan de medespeler hier omheen gaan.
De tweede variant is het back-screen (rug-block). Hier wordt het block achter
de rolstoel van de verdediger gezet. Dit type block is vooral tijdens een
doelgerichte aanval door een diepe aanvallende speler te gebruiken. De diepe
speler ziet zijn medespeler opkomen en zet de rolstoel achter de verdediger
neer zodat zijn medespeler door kan rijden. De verdediger wordt uitgeblockt
zodra deze zijn tegenstander wil volgen. Het back-screen heeft een zekere

overlap met het passieve block. Dit komt omdat de balbezitter doelbewust
richting de blockzetter rijdt. Het verschil tussen het pick-screen als back-screen
en als variant van het actieve block, mag duidelijk zijn: de blockzetter zet het
block actief neer.
De derde vorm is het front-screen (frontaal-block). Feitelijk gezien bestaat
deze term niet. Dit komt doordat het blocken zoals het rolstoelhockey dit kent,
vanuit het basketbal komt. In het basketbal is het frontaal-block onmogelijk
door de wendbaarheid van de spelers. Bij het E-hockey is zo’n derde variant
wel relevant. Het front-screen wordt aan de voorkant van de rolstoel van de
verdediger gezet. De wijze waarop dit gebeurt, lijkt veel op de manier van het
zetten van het back-screen. De blockzetter zet hier (meestal) de rolstoel in de
rijbaan van de verdediger zodat deze niet verder kan rijden. Hierdoor kan de
medespeler vrij doorrijden. Dit type van het actieve block wordt wel vaak
gebruikt door een meespelende keeper die zo meehelpt met uitverdedigen.

Front-screen /
Frontaal-block

Na deze theoretische beschouwing wordt het tijd om meer praktijkgericht met
het block bezig te zijn. Om bij het begin te beginnen, zal eerst het block droog
geoefend worden. Deze eerste stap is belangrijk omdat spelers goed het principe
moeten leren begrijpen en zien. Het zetten van een block vraagt van de speler
een goed inzicht in de situatie waarin het block gezet wordt. Ga daarom als
trainer niet te snel door met andere oefeningen. Wel zijn er talloze variaties
om het block “droog” te trainen.
O4.1.1

Basis

Drietallen. In de zaal staat een gelijk aantal poortjes als er drietallen
zijn. Binnen elk drietal zijn er twee aanvallers (Aanvaller-1 en
Aanvaller-2) en een verdediger (Verdediger-1). Verdediger-1 krijgt
de opdracht om man-to-man Aanvaller-1 te verdedigen, Aanvaller2 moet een block zetten voor Aanvaller-1 zodat de laatste door het
poortje kan. (Zie Fig. 4-1)
Om de drie aanvallen van posities wisselen.
Eventueel uitbreiden met een bal.

Fig. 4-1

Side-screen / zij-block

Het is belangrijk dat de aanvaller de verdediger goed naar een kant lokt. Indien
dit niet gebeurt, wordt het een stuk moeilijker een block te zetten. Overigens,
het zetten van een block is niet alleen de verantwoordelijkheid van de
blockzetter, maar een samenspel tussen de blockzetter en blockgebruiker. De
speler die een block vraagt, moet duidelijk aangeven waar en wanneer hij dit
block wil. Met aangeven wordt bedoeld dat de speler de verdediger goed een
kant op moet lokken en moet wachten tot het block staat. Met andere woorden:
communicatie tussen spelers is noodzakelijk voor een effectief block.

37

Blocking

Variaties

Het actieve block kan op elke positie van het veld worden gezet met telkens
een andere tactische bedoeling. In de volgende oefening wordt het side-screen
geoefend. De balbezitter mag niet te vroeg naar binnen komen maar moet
wachten tot het block staat. Zo wordt een optimale ruimte gecreëerd.
O4.1.2

Twee aanvallers, een verdediger en een keeper. Aanvaller-1 heeft
de bal; passt naar Aanvaller-2 die de ruimte inrijdt. Aanvaller-1
zet vervolgens een block voor Aanvaller-2. Aanvaller-2 gaat om
block heen en rondt af op de keeper. (Zie Fig. 4-2)
Let op! Aanvaller-2 moet niet te vroeg naar binnen komen, wachten
op het block naast doelgebied.
Posities spiegelen.

Fig. 4-2

Side-screen / zij-block; 2-1 situatie

Om deze oefening aantrekkelijker te maken voor sommige spelers, is de
volgende variatieoefening geschikt. Vooral voor spelers die regionaal spelen
is dit een geschikte oefening omdat het bijna een praktijksituatie is. Ook is het
goed om de rol van de blockzetter te variëren.
Deze oefening traint een drie tegen twee situatie, wat in de praktijk voor kan
komen bij een Fast Break (zie voor een bespreking van de Fast Break hoofdstuk
8).
O4.1.3
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Side-screen / zij-block; 3-2 situatie.
Drie aanvallers, twee verdedigers en een keeper. Het verloop van
de oefening wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 7.
Aanvaller-1 heeft de bal en passt naar Aanvaller-3 (1). Aanvaller3 zoekt Verdediger-1 op (2). Aanvaller-1 zet vervolgens een block
voor Aanvaller-3 die er omheen rijdt (3). Aanvaller-3 passt de bal
naar Aanvaller-2 (4), rijdt door (5), en samen met Aanvaller-2 speelt
hij Verdediger-1 uit (block (6) of pass) om vervolgens te scoren
(7). (Zie Fig. 4-3 op pag. 39)

Fig. 4-3

Side-screen / zij-block; 3-2 situatie

Een andere mogelijkheid is om met de balbezitter en de blockzetter de aanval
verder op te bouwen en dat de derde speler de achterste positie bezet houdt.
Het ligt eraan of de blockzetter een grotere kans heeft om te scoren dan de
derde speler. Te denken is aan een T-sticker of H-sticker als derde speler. Een
goede opdracht aan spelers is om deze twee mogelijkheden af te wisselen.
Hierdoor worden spelers gedwongen om te communiceren en te kijken. Er
moet goed op gelet worden dat er altijd een laatste man is die de driehoek in
stand houdt.
Als laatste wordt hier - misschien onnodig - nog opgemerkt dat, na het zetten
van het block, de blockzetter actief betrokken blijft bij de aanval, ongeacht op
welke positie deze speler staat. Als voorbeeld het zij-block: wanneer de
balbezitter om het block gereden is, ontstaat er een twee tegen een situatie
voor het doel. Zelfs als de blockzetter een T-stick heeft (en hiermee minder
scoringsgevaarlijk is) dan nog is er een dreiging vanuit de blockzetter. De
aanvallende partij moet hier gebruik van kunnen maken. Waar het om gaat is
dat de blockzetter altijd een actieve functie houdt.
In het voorafgaande is het actieve block behandeld waarmee de balbezitter
wordt vrijgespeeld. Een aantal oefeningen heeft verschillende variaties laten
zien. Waarop nu geconcentreerd zal worden, is het actieve block ten behoeve
van een medespeler die geen balbezit heeft. Dit block wordt ook wel assistancescreen (assisterend-block) genoemd.
In de wedstrijdsituatie ziet men weinig blocks van dit soort. Redenen hiervoor
zijn dat spelers het: 1) niet geleerd hebben om een block te zetten voor een
niet-balbezitter, en; 2) niet kunnen toepassen doordat het omslachtig en
onlogisch lijkt. Toch kunnen er momenten zijn waarop een assisterend-block
een goede mogelijkheid geeft om tot een doelkans te komen.
Een voorbeeld zal dit wat duidelijker maken (Kader-2 op pag. 40).
Nu is het heel goed mogelijk om met een gewoon block de aanvaller vrij te
spelen. Dit heeft een aantal nadelen. Ten eerste is te verwachten dat de overige
verdedigers zich ook specifiek richten op de beste speler. Dit heeft tot gevolg
dat, wanneer de eerste verdediger (die man-to-man staat op de topspeler)
uitgeblockt wordt, de anderen klaar staan om hem over te nemen. Hierdoor
wordt de verdediging één blok waar moeilijk door te komen is.
Als tweede probleem wordt de aanval voorspelbaar. Dit is gunstig voor de
verdediging en een ramp voor de aantrekkelijkheid van de wedstrijd. Een aanval
verandert hierdoor in een eindeloos breiwerk. Wat men kan verwachten is dat

Assistancescreen /
Assisterendblock
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Het wil nog wel eens voorkomen dat de
topspeler uit het eerste team van StickShooters een man-to-man over het hele veld
op zich heeft. Hierdoor komt deze speler
moeilijk tot doelkansen. De overige spelers
hebben een mindere handfunctie en kunnen
daardoor ook moeilijk tot scoren komen. Een
block voor de topspeler die daardoor
aangepasst kan worden, biedt uitkomst.
Kader-2

er weinig doelkansen gecreëerd worden.
Een oplossing is om de verdedigers meer naar de aanvallers te lokken zodat er
meer ruimte ontstaat bij het doel van de tegenpartij. Dit wordt mogelijk door
het volgende. Een aanvaller met een mindere handfunctie heeft de bal en lokt
een verdediger naar zich toe. De topspeler gaat alvast naar voren. De derde
aanvaller zet een block voor de beste speler waarna aanvaller één direct de
pass geeft. Nu zijn twee verdedigers in een keer uitgespeeld. O4.1.4 is bedoeld
om spelers erop te wijzen dat een block op een niet-balbezitter mogelijk en
effectief is en om de spelers te laten oefenen met de situatie wanneer dit kan.
O4.1.4*

Drie aanvallers, twee verdedigers en een keeper. Aanvaller-1 heeft
de bal en staat ruim op de eigen helft. Deze lokt Verdediger-1 naar
zich toe. Aanvaller-2 rijdt de vrije ruimte in (circa iets over de
middenlijn). Verdediger-2 verdedigt Aanvaller-2 man-to-man.
Aanvaller-3 zet een block voor Aanvaller-2. Aanvaller-2 rijdt om
block en krijgt meteen de bal van Aanvaller-1. Aanvaller-2 maakt
bal af, eventueel met Aanvaller-3. (Zie Fig. 4-4)
Uitbreiden met Verdediger-3 voor de keeper.

Fig. 4-4

Side-screen / zij-block: assisterend-block

Indien hier een derde verdediger bij komt, moet de balbezitter verder naar
buiten trekken zodat de blockzetter die meegaat in de aanval een breedte pass
kan ontvangen of een block bij het doelgebied kan zetten. Dit laatste is echter
minder waarschijnlijk omdat de twee verdedigers die in eerste instantie
uitgespeeld waren dan weer terug in het spel kunnen zijn.
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*(oefening afkomstig van Adriaan Aerts)

Een soortgelijke situatie kan ook opgelost worden door een back-screen. Hier
start Aanvaller-3 op één lijn met Aanvaller-2 en zet een block op Verdediger1 voor Aanvaller-1. Aanvaller-1 en Aanvaller-2 spelen dan Verdediger-2 uit.
Vergelijk met Fig. 4-5.
O4.1.5

Variatie

Drie aanvallers, twee verdedigers en een keeper. Het verloop van
de oefening wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 6.
Aanvaller-1 heeft de bal en staat ruim op de eigen helft. Aanvaller1 passt de bal naar Aanvaller-3 (1). Aanvaller-3 lokt Verdediger-2
naar zich toe (2). Aanvaller-1 rijdt naar voren (4) terwijl Aanvaller2 een block zet (3). Aanvaller-3 passt nu weer terug naar Aanvaller1 (5). De aanval wordt afgerond op het doel (6). (Zie Fig. 4-5)

Fig. 4-5

Back-screen / rug-block: assisterend-block

Als laatste onderwerp in deze paragraaf, is het uitverdedigende block. Dit block
kan uitermate nuttig zijn wanneer het team de bal vlak bij het eigen doelgebied
heeft veroverd en er geen (zinvolle) pass mogelijk is. Het effect van een goed
block is dan minstens zo groot als dat van een pass. Vooral teams met weinig
handstickkracht kunnen hier baat bij hebben.
Het uitverdedigende block gaat als volgt. Een speler verovert de bal en rijdt
hiermee naar de zijkant van het veld. Een mede speler zet een block en houdt
daarna de verdediger nog een tijdje vast. De balbezitter gaat om het block
heen en zoekt vervolgens de vrije ruimte. Ook ligt de mogelijkheid tot passen
naar de derde mede speler nog open.
Het voordeel van het uitverdedigende block is, zoals gezegd, dat een zwakker
team wat betreft “handstickkracht” toch op een snelle en effectieve manier tot
aanvallen kan komen. Ook is deze manier minder gevoelig voor balverlies
wanneer er onvoldoende ruimte voor de pass is.

Block &
Uitverdedigen
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O4.1.6

Drie aanvallers, twee verdedigers. Aanvaller-1 krijgt de bal
toegespeeld en rijdt hiermee naar de zijkant van het veld.
Verdediger-1 jaagt op de bal. Aanvaller-2 zet een block voor
Aanvaller-1. Aanvaller-1 passt vervolgens de bal naar Aanvaller3 die de bal tegen de achterkant van het veld slaat. (Zie Fig. 4-6)

Fig. 4-6

4.2

Back-screen /
Rug-block

Front-screen /
Frontaal-block
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Side-screen / zij-block

HET PASSIEVE BLOCK OF PICK-SCREEN

In paragraaf 4.1 is uitvoerig ingegaan op het zetten van het actieve block. De
term actief duidt op een actie van de blockzetter: het block wordt gezet. Dit
betekent dat de blockzetter met het initiatief moet komen. Hoewel deze situatie
vaak heel vruchtbaar kan zijn, is het actieve block soms ook omslachtig. Het
kan voorkomen dat bij balonderschepping de aanvaller direct uit moet breken
omdat anders de verdedigers weer terug op hun posities zijn. Wanneer er een
mede speler voor de balbezittende aanvaller staat, dan is dit een prima
mogelijkheid om de verdediger door een passief block af te schudden. Waar
het hier om gaat is de verassing, ook voor de mede spelers die niet altijd direct
weten dat er balbezit is. Het initiatief ligt hier helemaal bij de balbezitter.
Door zo dicht mogelijk langs de medespeler te rijden, wordt de verdediger
geblockt. De term passief duidt dus op de rol van de blockzetter. Het block
zelf is echter even actief. Van het pick-screen zijn ook weer twee varianten.
Het rug-block (back-screen) en het frontaal-block (front-screen). Deze tweede
variant komt niet voor bij het basketbal maar is wel mogelijk bij het E-hockey.
Het back-screen staat achter de rolstoel van de verdediger. Het block staat er
al: de blockzetter zet de rolstoel niet doelbewust neer. De medespeler ziet de
blockzetter staan en rijdt dusdanig dat de verdediger uitgeblockt wordt. Dit
type van het passieve block komt niet vaak voor. Het actieve back-screen komt
daarentegen wel vaker voor.
Het frontaal-block staat voor de rolstoel van de verdediger. Dit type komt
frequent voor. De medespeler ziet het block staan en rijdt dusdanig dat de
verdediger als het ware tegen het block aanrijdt.
Zoals gezegd ligt het initiatief van het blocken volledig bij de balbezitter. Deze
moet: 1) goed kijken waar een medespeler staat; 2) aan welke zijde gepasseerd
moet worden, en; 3) hoe strak dit langsrijden moet gebeuren. De volgende
oefening is om deze drie facetten te trainen.

O4.2.1

Drietallen. Aanvaller-1 staat in het midden van een strook van circa
vijf meter breed. Deze passt de bal naar Aanvaller-2 die aan de
zijkant van de strook staat. Naast Aanvaller-1 staat Verdediger-1
die Aanvaller-2 moet verdedigen. Zodra Aanvaller-2 de bal heeft
moet deze naar de overkant. Verdediger-1 wordt uitgeblockt door
een passief block; Aanvaller-1 blijft dus stilstaan. (Zie Fig. 4-7)
Uitbreiden door positie Aanvaller-1 te variëren.

Fig. 4-7

Front-screen / frontaal-block

Deze “droge” oefening is makkelijk uit te breiden door er een keeper bij te
betrekken. Ook is het een leuke variatie om Aanvaller-2 naar Aanvaller-1 te
laten passen, Aanvaller-1 terug naar Aanvaller-2 en dan het block. Het doel
blijft dat spelers leren hoe ze een pick-screen kunnen gebruiken en in welke
situaties. Vergelijk met Fig. 4-7.
Om deze block-oefening te combineren met een passoefening, is het mogelijk
om een driehoek te maken. Dit ziet er dan als volgt uit.
O4.2.2

Basis

Variatie

Zie O4.2.1. Alle spelers. Aanvaller-1, Aanvaller-2 en Aanvaller-3
stellen zich in een driehoek op. Naast Aanvaller-2 staat een
verdediger Verdediger-1. Achter Aanvaller-2 staan de overige
spelers achter elkaar te wachten. Aanvaller-1 passt naar Aanvaller2 die vervolgens Verdediger-1 afschudt door een passief block.
Eenmaal om het block, passt Aanvaller-2 naar Aanvaller-1 en rijdt
de bal achterna. (Zie Fig. 4-8)

Fig. 4-8

Front-screen / frontaal-block
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Net als het actieve block, is het passieve block op talloze manieren te trainen.
In deze paragraaf is het passieve block als concept aangeboden waarin de trainer
eindeloos kan variëren. Zoals in het begin van dit hoofdstuk geschreven is,
geldt het block als aanvallend middel en kan het een belangrijke rol spelen,
mits het goed toegepast wordt.
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5.

KEEPER: DOELVERDEDIGER OF VERDEDIGER?

De keeper heeft als taak het doel te verdedigen. Dit betekent in de praktijk dat
de keeper het doelgebied als plaats heeft om deze functie te vervullen. De
doelverdediger moet onder andere afstandsschoten tegen houden, een
doorgebroken speler het scoren beletten en de verdediging goed neerzetten.
Deze drie functies wordt doorgaans aan de keeper toegekend. Dit is een zeer
enge beschouwing van dit teamlid. In dit hoofdstuk worden, naast een aantal
oefeningen voor de “conservatieve” functies van de keeper, ook trainingen
besproken waarin de doelverdediger een meer actieve rol heeft. Naast de
specifieke keeperstrainingen, is het voor een doelverdediger zeer leerzaam om
ook met oefeningen mee te draaien die op andere facetten gericht zijn.
Grofweg bestaan er twee soorten keepers: de lijnkeeper en de meespelende
keeper. De lijnkeeper speelt geen actieve rol in de verdediging: deze blijft in
het eigen doelgebied. Doorgaans zijn lijnkeepers uitstekende doelverdedigers
in het stoppen van afstandsschoten. De meespelende keeper stelt zich
daarentegen op als extra verdediger: deze komt goed het doel uit en is zeer
bekwaam in het uitspelen van een één-op-één situatie. Beide soorten keepers
hebben dus hun eigen kwaliteiten. In dit boek gaat de voorkeur uit naar een
meespelende keeper, omdat deze een meerwaarde is voor het team door een
bredere inzetbaarheid.
In paragraaf 5.1 zullen aandachtspunten en vaardigheden besproken worden
die ten grondslag liggen van het effectief verdedigen van het doel. Vervolgens
zal de opvatting van de functie van de keeper uiteengezet worden en hiervoor
wordt een aantal oefeningen gegeven. Dit gebeurt in paragraaf 5.2.

5.1

FUNDAMENTELE KEEPERS TECHNIEKEN

Een goede keeper heeft een aantal kwaliteiten. Een daarvan is het inschatten
van de eigen positie in het doel ten opzichte van de bal. De doelverdediger
moet altijd de zijde van het doel afschermen waar de bal zich bevindt. Hij/zij
staat dan met de zijkant van de rolstoel naar het doel toe. Daarbij komt dat een
keeper zich het beste iets voor de doellijn kan opstellen. Dit om het doel te
verkleinen.
Om dit te oefenen zijn vele manieren te bedenken. Een daarvan zal hier worden
behandeld. Het is belangrijk dat de keeper zich continu blijft concentreren op
de bal en bovendien blijft kijken hoe de posities in het veld zijn. Het is nu
eenmaal een feit dat de snelheid van schieten en passen vaak hoger is dan de
reactiesnelheid van de rolstoel van de keeper. Daarom moet een keeper het
vermogen ontwikkelen dat goede voorspellende waarde heeft waar de bal
naartoe gaat. Dit klinkt vager dan het is: het is niets meer dan spelinzicht.
Verder is het vaak goed om de keeper op de cirkel van het doelgebied te laten
letten: dit biedt houvast aan de positie zodat zij/hij geen onnodige ruimte
weggeeft. Sommige keepers hebben namelijk de neiging zich half naast het
doel op te stellen.

Doel Verkleinen
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Keeper: Doelverdediger of Verdediger

O5.1.1*

Afspraken
Maken

Opstelling
Na Actie

In eerdere hoofdstukken is het belang van communicatie tussen spelers
benadrukt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de keeper en verdedigers. Het
verdedigen van het doel wordt effectiever wanneer keeper en verdediger
duidelijke afspraken maken. Voorbeelden zijn: keeper korte hoek - verdediger
verre hoek; verdediger neemt balbezitter - keeper de vrije man; keeper manto-man op doorgebroken speler - verdediger neemt het doel over. Dit soort
afspraken vergroot de duidelijkheid van ieders rol en zal dus bijdragen aan een
betere verdediging. Hierbij is nog opgemerkt dat verdedigers en keeper nooit
op een lijn (voor elkaar) moeten staan; het gaat om het verdedigen van een
oppervlakte.
Met dit in het achterhoofd kan oefening O5.1.1 eindeloos worden gevarieerd
met een verdediger erbij. De doelen van deze oefeningen zijn: 1) keeper en
verdediger leren hun eigen taak; 2) keeper en verdediger leren communiceren;
3) keeper en verdediger leren elkaar aanvoelen, en; 4) keeper en verdediger
oefenen de verschillende tactieken creatief toe te passen.
De keeper moet vaak snel reageren. Bijvoorbeeld wanneer de bal na het stoppen
terugkaatst en de aanvaller een tweede scoringskans krijgt. Dan is het belangrijk
dat de keeper snel terug in positie is. Hieruit volgt dat de doelverdediger moet
leren om niet te ver door te rijden. Hij/zij moet zoveel mogelijk voor in plaats
van naast het doel te staan.
Een manier om beide zaken te trainen is de volgende oefening.
O5.1.2*

Balvaardigheid
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Twee aanvallers, een keeper. Aanvaller-1 en Aanvaller-2 staan op
7 meter afstand van het doel en de afstand tussen hen is circa 8
meter. De spelers spelen de bal over en schieten onverwacht op het
doel. De keeper moet steeds de goede positie innemen en proberen
het doel te verkleinen door ongeveer 50 cm voor de doellijn te
gaan staan.

Vier aanvallers, een keeper. De aanvallers staan ver uit elkaar op
de middenlijn. Op teken van de trainer schieten de aanvallers een
voor een snel achter elkaar op het doel. De keeper moet de bal
tegenhouden en zo snel mogelijk weer in positie gaan staan.

Dat de keeper de bal stopt is mooi, maar wat gebeurt er met de bal? Kaatst
deze terug naar de aanvaller voor een rebound? Blijft de bal in het doelgebied
liggen? En kan de keeper hier invloed op uitoefenen? Het antwoord op de
eerste twee vragen is van belang voor het spel. Maar deze antwoorden worden
bepaald door het antwoord op de laatste vraag. De keeper heeft maar een geringe
invloed op de wijze waarop de bal terug het in veld komt. Als de bal zacht
aangespeeld wordt, heeft de keeper de mogelijkheid om hier wat mee te doen.
Hij/zij heeft dan twee keuzes: de bal wordt gestopt en naar een mede speler
gespeeld (of gebracht) met de T-stick of de keeper neemt de bal aan met de Tstick en houdt de bal in het doelgebied.
Deze laatste mogelijkheid komt echter zelden voor. Tenminste, in de Super
League en de Eerste Klasse zal zo’n situatie zich niet vaak voordoen (met
uitzondering van een terugspeelbal). Voor de Tweede en Derde Klasse is het
wel relevant, aangezien hier toch het niveau en de snelheid van de bal lager
zijn. De volgende drie oefeningen zijn speciaal gericht op de spelers die in de
Tweede en Derde Klasse spelen. (Relevantie voor Super League en Eerste
*(oefening afkomstig van Ariadne Krommedam)

Klasse: het trainen van het verwerken van een terugspeelbal)
O5.1.3

Een aanvaller, een keeper. Aanvaller-1 staat op de middenlijn en
schiet de bal op het doel. De keeper moet de bal binnen het
doelgebied onder controle houden. Aanvaller-1 rijdt in op de keeper,
als de bal niet in het doelgebied ligt mag er gescoord worden
(rebound).

O5.1.4*

Een aanvaller, een keeper. Aanvaller-1 staat op de middenlijn, schiet
de bal op het doel en rijdt vervolgens op de keeper af. De keeper
moet de bal stoppen en vervolgens de bal naar de zijkant slaan.
Een variatie is dat de keeper de bal in de stick meeneemt tot over
de middenlijn.

O5.1.5

Een aanvaller, een keeper. Aanvaller-1 staat op de middenlijn, schiet
de bal op het doel en rijdt vervolgens naar het doel. De keeper
staat met de rug naar het doel en moet de bal in een keer aannemen
en scoren in een van de doeltjes die aan de zijkant staan. (Zie Fig.
5-1)
Deze oefening uitbouwen door de speler te laten inrijden op de
keeper, de keeper moet dan de kant kiezen waar de meeste ruimte
is.

Fig. 5-1

Het doel van deze laatste oefening is niet het trainen van een goede manier hoe
het doel optimaal verdedigd kan worden, maar om de keeper een snelle actie
te leren waarmee zij/hij de bal gericht kan plaatsen. Tevens leert de
doelverdediger enige balvaardigheid. Daarom kan deze ook geschikt zijn voor
keepers uit de Super League en Eerste Klasse.
Blijft echter het feit dat de keeper weinig tot geen invloed kan hebben op de
wijze van terugkaatsen van de bal. Hoe er wordt gereageerd op zo’n
terugkomende bal is een kwestie van verdedigende tactiek en niet primair een
zorg voor de keeper.

*(oefening afkomstig van Ariadne Krommedam)
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Keeper: Doelverdediger of Verdediger

Uitkomen

Man-to-man
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In het voorafgaande is de rol van de keeper besproken in het kader van
afstandsschoten. Dit alles is op een “droge” manier gepresenteerd vanuit de
gedachte dat deze vaardigheden makkelijk te generaliseren zijn naar
praktijksituaties.
Het tegenhouden van afstandsschoten is iets heel anders dan het omgaan met
een doorgebroken speler die alleen op de keeper afkomt. Soms is het beter om
af te wachten, soms kan de keeper beter uit het doel komen. Deze keuze hangt
van een aantal dingen af: 1) de kwaliteit van de keeper; 2) het aantal
doorgebroken spelers en de kwaliteit hiervan, en; 3) de posities van de
verdedigers.
Het eerste punt is logisch: als de keeper niet in staat is om een goede man-toman te spelen, dan is het beter om te proberen de aanval op de doellijn te
verijdelen. De keeper kan de aanvaller ook dwingen terwijl hij/zij in het doel
blijft. Dit dwingen bestaat dan uit het volgende: de keeper laat met opzet een
deel van het doel open. Hierdoor is de kans groot dat de aanvaller in de “open”
hoek schiet. De doelverdediger hoeft nu alleen maar het moment van schieten
af te wachten alvorens het gat gedicht wordt. Deze oplossing is voor een
lijnkeeper beter uitvoerbaar dan het uitkomen.
Bij het tweede punt gaat het om de inschatting hoe gevaarlijk de aanval is.
Komen er meer aanvallers of juist een op het doel af. In het eerste geval zou de
keeper waarschijnlijk meer kans hebben door in het doel te blijven, bij een
aanvaller is de doelverdediger waarschijnlijk beter af door uit te komen. De
kwaliteit van de balbezitter is ook van belang. Een speler met een matige
handfunctie is makkelijker te verdedigen dan iemand die een zeer goede
techniek en veel kracht heeft. Bij dit laatste type aanvaller is het zo dat je als
doelverdediger meer kans hebt wanneer je afwacht: een pass en de bal wordt
ingetikt. Bij de eerste speler is het juist zeer zinvol om deze meteen op te
pakken. Wel moet er dan niet alleen op het doel gelet worden, maar ook op de
passinglijn.
Als laatste moet de keeper kijken waar de verdedigers zich bevinden. Is het zo
dat de verdediging de plaats voor het doel overneemt, of moet de keeper het
alleen klaren? Wanneer een medespeler dichtbij is, kan de keeper veiliger
uitkomen dan wanneer er niemand in de buurt is.
De drie punten hangen uiteraard samen. Het is niet zo dat de punten stap voor
stap nagegaan worden, het complete beeld maakt een goede beslissing pas
mogelijk. Een beslissing die overigens in een fractie van een seconde genomen
moet worden. Ervaring is dus een belangrijke factor voor een goede keeper.
Wanneer de keeper goed getraind is op één-op-één situaties, is het altijd nuttig
om uit het doel te komen. Dit remt de aanval sowieso af. De keeper moet dan
goed het doel verkleinen, wat inhoudt dat hij/zij tussen de aanvaller en het
doel blijft en een groter oppervlak van het doel afdekt door zich dichter naar
de bal te bewegen. De keeper moet vervolgens de balbezitter naar de buitenkant
dwingen. Indien de doelverdediger de bal bemachtigt, is het aan te raden om
niet met de bal te gaan rijden, maar de rolstoel tussen de bal en de aanvaller te
houden zodat een mede speler de bal op kan pikken.
Dit kan zo getraind worden.

O5.1.6

Een aanvaller, een keeper. Aanvaller-1 start op de middenlijn met
een bal, rijdt op de keeper af en probeert te scoren. De keeper
komt uit, pakt de aanvaller op en probeert deze naar de buitenkant
te dwingen. Ook probeert de keeper de bal te bemachtigen.

Dit brengt ons bij het einde van deze paragraaf waarin de fundamentals van de
keeper behandeld zijn. Deze fundamentals zijn alleen gericht op een taak van
de keeper: het doel verdedigen. In de volgende paragraaf is te zien dat de
functie van de keeper veel ruimer dan dat is, namelijk dat de doelverdediger
een normale verdediger is.

5.2

DE KEEPER HET DOEL UIT

De keeper het doel uit. Deze titel is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld. De
functie van de keeper is primair het tegenhouden van ballen. Maar het woord
primair impliceert dat het bij deze functie niet blijft. Men moet breken met de
traditionele opvatting dat de keeper alleen een “balvanger” is. In plaats daarvan
doet men er goed aan het doelgebied als afgebakend terrein van de
doelverdediger te verlaten en de keeper als een extra verdediger te zien. De
keeper het doel uit.
De keeper is geen speler die maar drieënhalf vierkante meter van het veld
bespeelt. Een goede keeper is veel breder inzetbaar. Hij/zij helpt met
uitverdedigen, geeft aanwijzingen, stopt aanvallen af in een vroeg stadium of
biedt zichzelf aan als afspeelmogelijkheid. Waar het omgaat is dat de keeper
een volwaardig teamlid is.
In deze paragraaf worden de verschillende mogelijkheden besproken.
Wanneer de tegenpartij uitverdedigt, komt er soms een diepte pass. Meestal is
deze op maat, soms niet. Als de pass te diep is kan de keeper hierop anticiperen.
Wat de doelverdediger moet doen is dit: hij/zij komt uit en rijdt naar de bal.
Vervolgens zijn er drie mogelijkheden. De eerste optie is de bal afschermen.
De keeper beweegt zich dan tussen de bal en de aanvaller en wacht op een
verdediger die de bal dan oppakt. Dit is een situatie waarbij de keeper vervolgens
een block kan zetten.
De tweede optie is om de bal in de stick te nemen en deze naar een medespeler
te passen. Dit zal vooral mogelijk zijn als er geen aanvaller in de buurt is en de
verdediger vrij dichtbij is. Er moet dan gelet worden dat de aanvaller niet in de
passinglijn kan komen.
Een derde mogelijkheid is dat de keeper de bal aanneemt en deze in het
doelgebied legt. Deze optie is de minst aantrekkelijke omdat dit het spel onnodig
vertraagt en het risico’s met zich meebrengt.
In alle drie de gevallen is het belangrijk dat de keeper een actieve houding
heeft in plaats van een afwachtende. Dit is een meer effectieve manier van
verdedigen doordat er actief wordt gereageerd. Bovendien is het altijd
spectaculair om een keeper het doel uit te zien komen. In deze situatie is de
keeper geen “balvanger”, hij/zij acteert als een verdediger. De volgende vier
oefeningen trainen het voorafgaande.

Volwaardig
Teamlid

Verdedigen
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O5.2.1

Een aanvaller, een verdediger, en een keeper. Aanvaller-1 en
Verdediger-1 staan beiden op de middenlijn. Aanvaller-1 heeft de
bal. Aanvaller-1 passt de bal naar voren. Aanvaller-1 en
Verdediger-1 rijden naar de bal. De keeper komt uit, rijdt tussen
de bal en Aanvaller-1 zodat Verdediger-1 de bal kan pakken. (Zie
Fig. 5-2)

Fig. 5-2
O5.2.2

Een aanvaller, een verdediger en een keeper. Verdediger-1 staat
naast Aanvaller-1 die de bal heeft. Aanvaller-1 passt de bal naar
voren, iets naar het centrum. Na de pass rijdt Aanvaller-1 naar de
bal, Verdediger-1 biedt zich aan. De keeper komt uit, onderschept
de bal en passt naar Verdediger-1. (Zie Fig. 5-3)

Fig. 5-3
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O5.2.3

Een aanvaller en een keeper. Aanvaller-1 staat op de middenlijn
en schiet op het doel. Vervolgens rijdt Aanvaller-1 op het doel af.
De keeper moet de bal aannemen en in het doelgebied stil leggen.
Moeilijkheid opvoeren door naast het doel en harder te passen.

O5.2.4

Twee aanvallers, een verdediger en een keeper. Aanvaller-1 heeft
de bal en passt naar Aanvaller-2. De keeper pakt Aanvaller-2 manto-man, Verdediger-1 neemt het doel over. (Zie Fig. 5-4 op pag
51)

Fig. 5-4

De vorige vier oefeningen betrof het een droge manier van trainen. Toch leert
de keeper enige functionele balvaardigheid met daarbij een actieve houding.
In de oefeningen die nu volgen, wordt verder gewerkt met deze actieve
participatie.
Wanneer er sprake is van balovername bij het eigen doelgebied, kan het
vruchtbaar zijn als de keeper een actieve rol speelt in het uitverdedigen. Dit
kan dan door middel van het zetten van een block. Het voordeel is dat men
hierdoor een overtal situatie creëert, wat de kans op succesvol uitverdedigen
vergroot. In de wedstrijd dient de situatie wel goed ingeschat te worden: de
keeper mag alleen het doelgebied verlaten als dit geen onnodig risico met zich
meebrengt. Dit block kan doorgaans het beste aan de zijkant van het veld
gezet worden. Wanneer de balbezitter om het block heen is, dient deze rekening
te houden met het feit dat het doel leeg is: hij/zij neemt geen risico en passt zo
snel mogelijk of rijdt zelf de ruimte in. De keeper neemt direct weer positie in.
O5.2.5

Uitverdedigen

Een aanvaller, een verdediger en een keeper. Aanvaller-1 start op
de middenlijn en schiet de bal een hoek in. Vervolgens jaagt
Aanvaller-1 op de bal. Verdediger-1 pakt de bal en wacht totdat
Aanvaller-1 dichtbij is. De keeper komt uit, zet een block en neemt
weer positie in.

In de laatste oefening wordt ook de timing en feeling van de keeper getraind.
Komt de doelverdediger op de juiste manier en op het juiste moment te hulp?
Heeft de keeper durf en inzicht deze rol te vervullen? De antwoorden op deze
vragen zijn ook van belang wanneer de keeper een rol gaat spelen in de aanval.
Tijdens de wedstrijd, vooral in de Super League, zal de keeper niet snel in de
aanval betrokken worden. Maar dit wil niet zeggen dat de doelverdediger geen
aanvallende taak heeft: zij/hij heeft vanuit de positie een goed overzicht en
kan hierdoor goed sturend te werk gaan. In dit trainersboek wordt hierop niet
ingaan. Wel is de rol van de keeper besproken als blockzetter.
Als afspeelmogelijkheid wordt de keeper bijna nooit gezien. Toch kan een
terugspeelbal op de keeper een nieuwe impuls aan de aanval geven. Hierdoor
wordt er weer ruimte gecreëerd en wordt er een opening in de verdediging
getrokken. Wanneer een team goed draait, kan meer risico genomen worden.
De keeper zal dan in de aanval meer voor het doel gaan staan en actiever deel
gaan nemen aan de aanval. In zo’n situatie kan de aanvaller de bal terugleggen

Afspeelmogelijkheid &
Blockzetter
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op de doelverdediger en deze speelt de bal vervolgens naar de achterste positie.
Als er een verdediger naar de bal gaat, kan de keeper zich verdienstelijk maken
door een block te zetten.
O5.2.6

Twee aanvallers, twee verdedigers en een keeper. Het verloop van
de oefening wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 8. De
aanvallers vallen aan op doel-A, de verdedigers spelen man-toman. Aanvaller-1 passt de bal naar de keeper (1). Deze passt naar
Aanvaller-2 (2) en zet een block op Verdediger-2 (3). Aanvaller-2
rijdt om het block en passt de bal naar Aanvaller-1 (5) die inmiddels
naar voren rijdt (4). Aanvaller-2 rijdt ook mee, biedt zich aan (6),
en ontvangt de bal weer van Aanvaller-1 (7). Aanvaller-2 rondt de
bal af op het doel-A (8). (Zie Fig. 5-5)

Fig. 5-5

Deze paragraaf heeft in een aantal voorbeelden laten zien dat de doelverdediger
een actief lid is van het team. Door op deze manier de keeper (en ook het spel)
te benaderen, ontstaat er meer variatie en sensatie in het elektrisch
rolstoelhockey. Bovenal groeit het spel naar een meer volwassen niveau.
In dit hoofdstuk zijn trainingen besproken die primair gericht zijn op de keeper.
Veel van deze oefeningen zijn te combineren met de hoofdstukken Blocking
en Aanvallende tactieken.
Het doel van dit hoofdstuk is om met de conservatieve kijk op de doelverdediger
te breken en de keeper een meer actieve rol toe te dichten waardoor het Ehockey een completer spel wordt. Door de aangeboden stof wordt hopelijk dit
doel bereikt en wordt de keeper als een volwaardig teamlid gezien en gebruikt.
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6.

TOEPASSINGEN IN SPELVORMEN

In dit laatste hoofdstuk van het eerste deel wordt een aantal spelvormen
besproken dat een leuke variatie is op het elektrisch rolstoelhockey. Sommige
van deze trainingen hebben duidelijk een link naar het E-hockey, andere
oefeningen lijken minder relevant. Toch is bij elke oefening steeds het doel
om vaardigheden te trainingen die nodig zijn in het spel rolstoelhockey.
Het is niet de bedoeling om een opsomming te geven van alle mogelijke
spelvormen. Dit zou een hachelijke onderneming zijn. Wel worden wat
oefeningen gepresenteerd die op een leuke manier in een andere vorm
vaardigheden trainen, die essentieel zijn voor het E-hockey.
Als eerste wordt ingegaan op drie tegen drie met vier doeltjes (paragraaf 6.1).
Paragraaf 6.2 bespreekt de relevantie van het honkbal voor onze sport.
Vervolgens zal met een aangepaste vorm van de Chinese Muur een oefening
voor het block gepresenteerd worden (paragraaf 6.3.1). Tevens zal hiermee (in
paragraaf 6.3.2) een oefening voor het tactisch inzicht laten worden gezien.
Natuurlijk kan de shoot-out niet ontbreken. Deze wordt behandeld in paragraaf
6.4.

6.1

VIER DOELEN BETEKENT RUIMTE

De eerste spelvorm is een wedstrijd rolstoelhockey van twee teams met elk
drie spelers (dit aantal kan uiteraard ook twee of vier zijn). De wedstrijd heeft
(bijvoorbeeld) een duur van twee keer tien minuten. Elke partij heeft twee
doeltjes. (Zie Fig. 6-1) Doordat er twee doeltjes zijn waar een partij kan scoren,
wordt het spel uit elkaar getrokken. Dit is een uitermate geschikte oefening
om het positiespel en het tactisch vermogen te trainen. Juist doordat er maar
drie spelers zijn, is er ruimte genoeg om de bal goed rond te laten gaan en een
opening te vinden.
Deze spelvorm is ook heel geschikt voor spelers uit de lagere klassen. Omdat
deze vaak geneigd zijn om als een kluitje op de bal te duiken, worden ze door
de twee doelen gestimuleerd het spel breed te houden.
De kunst van dit hele spel is om de verdediging uit positie (concentratie op
één doel) te brengen en dan de breedtepass te geven op een mede speler die het
veld goed breed houdt en zodoende scoort in het “vrije” doel.

Fig. 6-1
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Dit vrijspelen kan uiteraard op vele manieren. Men kan blocken, passen, of
door middel van schijnbewegingen langs de verdedigers komen. Essentieel
blijft bij deze vorm, dat de spelers gebruik maken van de ruimte die er is door
het tweede doel. Dit is dan ook te vertalen naar het gewone rolstoelhockey:
door de verdedigers naar je toe te trekken, ontstaat er ruimte aan de zijkant. De
inkomende speler staat bij het ontvangen van de pass (uit het centrum) dan in
kansrijke positie.
Om de relevantie aan te tonen voor een “gewoon” partijtje rolstoelhockey,
staat hieronder Fig. 6-2. Hier staan de echte doelen ook.

Fig. 6-2

Er is te zien dat Aanvaller-1 aan de buitenkant vrij staat om te scoren in doel1. Tegelijkertijd is ook te zien dat Aanvaller-1 in deze positie een goede
doelkans heeft op het echte doel. Door te oefenen met elke partij twee doeltjes,
leren spelers het veld breed te houden.

6.2

SLAGBAL IS PASSEN EN POSITIESPEL

Voordat hier wordt ingegaan op het nut van slagbal voor het rolstoelhockey,
wordt eerst het slagbal zelf uitgelegd. Slagbal wordt met twee partijen van vijf
spelers gespeeld: de slagpartij en de veldpartij. Het veld is ongeveer tien meter
breed en vijftien meter lang. In het veld liggen vier honken in een vierkant. De
afstand tussen de honken is acht meter. (Zie Fig. 6-3)

Fig. 6-3
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De slagpartij start achter de brandput (de opening bij A), een speler slaat de
bal het veld in. De bal moet over de stippellijn gespeeld worden. Vervolgens
rijdt deze speler naar honk1 (indien mogelijk meteen doorrijden naar honk2).
Op het honk moet de speler blijven staan. De volgende beurt is aan de tweede
speler van de slagpartij. Er mag maar één speler op een honk staan. De
veldspelers mogen de slagspelers niet hinderen met rijden. Zodra een speler
van honk4 door de brandput rijdt, heeft de slagpartij een punt.
De veldpartij kan op twee manieren de speler uitbranden: 1) door de bal tegen
de rolstoel van de speler te slaan; of 2) door de bal in de brandput te schieten.
Dit uitbranden kan alleen als de speler nog rijdt. De spelers van de veldpartij
mogen niet met de bal rijden. Na drie keer uitbranden wisselen beide partijen
van rol: de slagpartij wordt veldpartij en andersom.
Het is duidelijk dat dit spel goede mogelijkheden biedt om bepaalde facetten
van het E-hockey te trainen. Dit is niet zo relevant voor de slagpartij: deze
hoeft alleen de bal te slaan (dit vraagt overigens wel enig inzicht!) en van honk
naar honk te rijden.
Voor de veldpartij is het interessanter. Ten eerste moet deze zich goed opstellen
zodat elke bal zo snel mogelijk onderschept of opgepakt kan worden. Dit vraagt
dus een goede kijk op de posities. Als de bal dan in bezit van de veldpartij is,
moet er besloten worden waar de bal heengaat: moeten ze de slagspeler zelf
uitbranden of is het slimmer om dit via de brandput te doen? Dit vraagt om
overzicht en het geven van een goede pass. Zo zou het kunnen dat de veldpartij
een slagspeler tussen het eerste en het tweede honk vastzetten door middel
van het bezetten van de goede posities en het geven van effectieve passes om
deze speler zo naar de kant te sturen.
Bij de veldpartij draait het dus om goed positiespel en een doelmatige, snelle
balcirculatie. Juist doordat er tijdsdruk op staat (anders maakt de slagman een
homerun), worden de spelers gedwongen snel en effectief te handelen. Dit
heeft natuurlijk veel te maken met het rolstoelhockey: een goede balverwerking
is de basis van een goed lopende aanval.

6.3

Positiespel
& Passing

DE CHINESE MUUR

De Chinese Muur is een spel waarin de spelers een gebied door moeten waar
een aantal tikkers is (variatie: de bal door het gebied naar de overkant passen).
(Zie Fig. 6.4) De spelers moeten samenwerken om allemaal, zonder getikt te
worden, de overkant te bereiken. Dit gebeurt door middel van Dreigen. Het
Dreigen bestaat eruit dat een speler de tikker naar zich toe trekt waardoor er
ruimte voor de andere spelers ontstaat. Elke speler krijgt één punt per oversteek.
Als een speler getikt is komt deze aan de kant totdat iedereen af is.
Dit spel heeft leuke invalshoeken voor het rolstoelhockey. Zo kan dit een speelse
manier zijn om het blocken te trainen. Ook het tactisch inzicht en positiespel
kunnen hiermee worden geoefend. Fig. 6-4 op pag. 56 laat de opstelling zien.
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Fig. 6-4

6.3.1 DE CHINESE MUUR: HULP VAN EEN BLOCKZETTER
Wanneer men het zetten van een block wil trainen, kan naast de tikker een
blockzetter in het tikgebied gezet worden. Er staat dan één tikker. De blockzetter
moet er dan voor zorgen dat de spelers één voor één de overkant bereiken. (Zie
Fig. 6-5)
Dit betekent dat de speler (zeg Aanvaller-1) de tikker naar zich toe moet trekken.
De blockzetter (Aanvaller-2) zet dan het (actieve) block en Aanvaller-1 kan
zonder getikt te worden het tikgebied door.
Natuurlijk kan deze spelvorm uitgebreid worden met twee tikkers en twee
blockzetters. Ook kan het tikgebied in tweeën gesplitst worden zodat elke tikker
een eigen gebied heeft waar deze niet uit mag. Er is dan één blockzetter die
dus twee blocks moet zetten. Fig. 6-5 laat dit zien.

Fig. 6-5
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6.3.2 DE CHINESE MUUR: TACTISCH INZICHT
Naast de toepassing voor het blocken, is de Chinese Muur ook geschikt om
tactische zaken te trainen. Zowel voor de spelers is enig inzicht noodzaak
(het Dreigen), als ook voor de tikkers. Hoe stel je je als tikker op? Welke
keuzes maak je?
We gaan uit van de volgende situatie. In het tikgebied staan twee tikkers; er
zijn drie spelers. De spelers moeten wel samenwerken om met zoveel
mogelijk spelers de overkant te halen. Ze moeten dus Dreigen. Hoe ziet dit
er concreet uit? (Zie Fig. 6-6)
Stel, Aanvaller-1 rijdt aan de zijkant het tikgebied in en lokt zo Tikker-1
naar zich toe (1 in Fig.). Aanvaller-2 doet hetzelfde in het midden van het
tikgebied en trekt Tikker-2 zijn kant op (2 in Fig.). Hierdoor komt er een
gat aan de rechterkant van het gebied waar Aanvaller-3 gebruik van kan
maken (3 in Fig.). Tikker-2 moet nu kiezen. Stel Tikker-2 rijdt naar
Aanvaller-3, dan kan Aanvaller-2 naar de overkant. (Zie Fig. 6-6) En ook
eenmaal bijna aan de overkant, dan kan Aanvaller-3 nog Dreigen door
Tikker-2 naar zich toe proberen te lokken door Tikker-2 te benaderen. Op
deze manier kunnen de spelers de tikker tactisch uitspelen.
Wat kunnen de tikkers doen? Hun opdracht is zo min mogelijk spelers door
te laten. Voor hen is het belangrijk zo min mogelijk ruimte weg te geven.
Dus moeten ze zowel de zijkanten als het centrum bezet houden. Fig. 6-7
op pag. 58 laat de beste posities voor de tikkers zien.
De link naar het rolstoelhockey is makkelijk te leggen. Wat de spelers hier
doen is niets meer dan gaten trekken voor medespelers waardoor de aanval
een hogere kans tot slagen krijgt. En de tikkers doen exact hetzelfde als de
verdedigers in een wedstrijd.

Fig. 6-6
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Fig. 6-7

6.4

SHOOT-OUT

Shoot-out komt uit het ijshockey en kan gezien worden als een variant op de
strafbal. De speler start in het midden op de middenlijn met de bal en rijdt naar
het doel. De speler mag alleen maar in een voorwaartse beweging blijven.
Hetzelfde geldt voor de bal. De keeper staat in het doelgebied. Als deze naar
voren rijdt (dit is richting middenlijn), geldt ook dat hij/zij niet meer terug
mag. (Zie Fig. 6-8) Bij een fout is het een punt voor de tegenpartij.

Fig. 6-8

Doordat de speler en de keeper niet terug kunnen, ontstaat er een soort kat en
muis spel om de ander in een onmogelijke positie te brengen. Voor de balbezitter
is het gunstig om in het centrum te blijven: hier heeft de speler het meest kans
op scoren. Zodra de speler een kant kiest betekent dit dat de shoot-out zich
verder aan deze kant zal volbrengen.
Voor de keeper is het juist gunstig als de balbezitter naar de buitenkant gaat.
Dit is makkelijker te verdedigen. Afhankelijk van de stijl van de keeper, kan
deze uitkomen of niet. Voor beide opties is wat te zeggen.
Wanneer de keeper uitkomt, komt de balbezitter onder druk te staan. De
aanvaller zal naar de buitenkant moeten. Hierdoor wordt de doelkans verkleind,
als de keeper dit tenminste goed doet. Doordat de balbezitter alleen maar
voorwaarts mag, komt hij in een steeds moeilijker positie om te scoren. De
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keeper kan dit bereiken door uit te komen en de aanvaller te dwingen een kant
te kiezen. Echter, de keeper mag ook alleen voorwaarts, dus moet goed blijven
kijken welke positie hijzelf steeds inneemt. Een tweede voordeel is dat de
keeper door de bal al aan te raken een punt pakt. Vooral bij aanvallers die
technisch minder zijn, is het uitkomen vaak effectief. Een nadeel van het
uitkomen is dat elke fout van de keeper onmiddellijk afgestraft wordt: door
een inschattingsfout te maken kan de aanvaller de keeper makkelijk passeren
en heeft hij een open doel voor zich.
In het doelgebied blijven betekent afwachten, het initiatief aan de aanvaller
over laten. Dit kan een goede tactiek zijn. Hier kan de aanvaller de keeper niet
voorbij spelen en blijft het doel bezet. De aanvaller zal dus de keeper op de lijn
moeten uitspelen, maar doordat speler en bal in een voorwaartse beweging
moeten blijven is dit niet makkelijk. Zeker voor keepers die zich gespecialiseerd
hebben in het zogenaamde lijnkeepen is dit een effectieve mogelijkheid. Een
nadeel is dat bij deze tactiek de aanvaller niet onder druk gezet wordt en vanuit
het centrum kan aanvallen.
Wat kan de aanvaller het beste doen? Dit is afhankelijk van de keeper. Als de
keeper uitkomt, ontstaat er meestal een gat. Spelers met een goede stickfunctie
hebben een goede mogelijkheid te scoren. Verder kan de aanvaller het best zo
lang mogelijk in het centrum blijven. Dit geldt zeker wanneer de keeper in het
doelgebied blijft. Een voordeel hiervan is dat de aanvaller dan rustig kan kijken
waar een opening is. Van afstand schieten kan soms verrassend zijn.
Met de Shoot-out is een eind gekomen aan dit hoofdstuk. Er zijn vier
spelvormen besproken, maar dit hadden er net zo goed twintig kunnen zijn.
Zo kan er bijvoorbeeld heel goed een partijtje tennis gespeeld worden (zie
oefening O3.1.6) of een aangepaste vorm van midgetgolf. Het leuke van dit
soort variaties is dat de hockeyers hun vaardigheden ook kunnen toepassen
(en trainen) in een andere context waardoor het inzicht alleen maar zal
toenemen. Om deze reden kan de trainer ook selectief te werk gaan door een
spelvorm te nemen om bepaalde aspecten te kiezen.
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Na de elementaire bestanddelen van het E-hockey (de techniek) is het tijd om
te gaan kijken naar de tactiek. In paragraaf 2.3 is een aantal opmerkingen
gemaakt over de manier waarop er uitverdedigd moet worden. Hoofdstuk 3
(paragraaf 3.1) behandelt een aantal oefeningen om het uitverdedigen te trainen.
Het uitverdedigen is tevens terug te vinden in paragraaf 8.2.1, de Fast Break,
en in paragraaf 4.1, O4.1.5. Voor tactische opmerkingen over de spelhervatting,
wordt de lezer verwezen naar paragraaf 8.3. In dit hoofdstuk zal worden
ingegaan op verschillende tactieken met betrekking tot de verdediging.
De bespreking van verdedigende tactieken, brengt direct een probleem van
het E-hockey van vandaag de dag naar voren: namelijk het verschil van de
teamgrootte tussen enerzijds de Super League (SL) en de Regionale klassen
anderzijds. Vanaf 1989 speelt men in de SL met een team van vijf spelers. In
de Regionale klassen is dit aantal vier. Het is duidelijk dat er op tactisch gebied
veel meer mogelijk is wanneer er vier veldspelers zijn dan wanneer er met drie
veldspelers gespeeld wordt. Deze tweedeling leidt ertoe dat de verdedigende
tactiek voor de SL en die voor de Regionale klassen apart besproken zal worden.
In paragraaf 7.1 wordt elke tactiek uitgebreid besproken, paragraaf 7.2 zal
aanvullende opmerkingen plaatsen met betrekking tot de SL. In het hoofdstuk
Aanvallende tactieken zal dit verschil niet gemaakt worden.
In tegenstelling tot de eerdere hoofdstukken, zal de bespreking van de tactiek
beperkt blijven tot een beschrijving hiervan. Er worden geen specifieke
oefeningen behandeld. Het is niet moeilijk om trainingen af te leiden uit de
bespreking van de desbetreffende tactiek.
Voordat er specifiek op een tactiek wordt ingegaan, is het zinvol om eerst het
begrip verdedigen te definiëren. Dit is belangrijk omdat de betekenis implicaties
heeft voor het tactische perspectief op een defensie.
Globaal bestaan er twee visies op het verdedigen: 1) de verdediging heeft als
doel het verkrijgen van balbezit en; 2) de verdediging heeft als doel het scoren
van de tegenstander te beletten. Het woordenboek geeft als betekenis: trachten
een aanval af te slaan; verweren. Deze omschrijving geeft echter weinig houvast:
hiermee wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee bovengestelde
uitgangspunten.
Zonder te verdwalen in een al te filosofisch debat, kan vrij makkelijk een
oplossing voor dit probleem gevonden worden. De essentie van een wedstrijd
is het meer scoren dan de tegenpartij; een team zal moeten winnen om tot
goede resultaten te komen. De manier bij uitstek om dit te bereiken, is om de
tegenstander zo min mogelijk kans te bieden om tot het scoren te komen. En
aangezien de kans op een tegengoal het kleinst is als de bal in het bezit van het
eigen team is, zou men kunnen stellen dat de beste verdediging het hebben
van balbezit is. Om deze redenering door te trekken, kan gezegd worden dat
de essentie van een verdedigende tactiek het veroveren van balbezit is.
De tegenstander belemmeren om tot scoren te komen, is in dit gezichtspunt
een secundaire functie van een defensie. Dit kan dan het best gezien worden
als gevolg van de essentie: door het tactisch spel gericht op balbezit, wordt
ook een tegendoelpunt tegen gegaan.

Super League
Versus Regio

Verdedigen
Gedefinieerd
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Verdedigende tactieken:
1. Man-To-Man
- Full Court Press
- Half Court Press
- Diamond-and-one
2. Zone
- 1-2-zone
- 2-1-zone
- 1-2-1-zone
- 2-1-1-zone
- 1-1-2-zone
- Half Zone Press
- Zone Press
- Rotating-Defence
3. Out-side-Defence
Kader-1
Welke
Tactiek?

Analyse
Tegenstander
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In dit hoofdstuk komt een aantal defensievormen aan bod (zie Kader-1). De
keuze voor één van deze tactieken is afhankelijk van de kwaliteiten van de
tegenstander. Daarbij moet ook de eigen kwaliteit bekeken worden. Hier volgen
enkele aandachtspunten waarop elke trainer kan letten bij het maken van een
keus voor een bepaalde verdedigende tactiek, zonder in te gaan op de specifieke
kwaliteiten van de tegenstander.
Als eerste moet gekeken worden naar de eigen speelstijl. Wat voor verdediging
kan het best met deze spelers gespeeld worden. Het gaat hierbij om wat absoluut
niet haalbaar is. Het tweede punt hangt hiermee samen: wat voor materiaal
heb ik tot mijn beschikking? Wanneer alle spelers van een team in een rolstoel
zitten met grote wielen voor, met een maximumsnelheid van vier kilometer
per uur, dan moet je geen (hele) man-to-man spelen. Snelheid en wendbaarheid
dienen meegenomen te worden in de afweging. Daarnaast moet de aanvallende
en verdedigende tactiek op elkaar afgestemd worden. Een bepaald aanvallend
systeem legt beperkingen op aan de manier van verdedigen. Een voorbeeld
hiervan is een aanvallend systeem waarbij alle spelers sterk van posities
wisselen met daarbij een strikte man-to-man.
Ook moet gekeken worden naar de aanvallende tactiek van de tegenstander.
Waar ligt hun kracht en wat zijn de zwakke plekken? In Kader-2 op pag. 65
staat een aantal punten waarop gelet dient te worden om de tegenstander goed
te analyseren. Iedere verdediging kan hierop inspelen, om zo het maximale
effect te halen. Bij elke verdedigende tactiek zal kort aangegeven worden
wanneer deze goed te gebruiken is.

Analyse tegenstander:
- Spelsysteem
- Defensievorm
- Kwaliteit passing
- Aantal T-sticks
- Kwaliteit positiespel
- Kwaliteit individuele spelers
- Kwaliteit balbezit (balvastheid/ balvaardigheid)
- Wel/geen goede (afstand)schutters
- Mate van organisatie van de aanval
- Wel/geen gebruik van blocks
- Snelheid rolstoelen
Kader-2

Het hoofdstuk begint met de uiteenzetting van verschillende verdedigende
tactieken voor de Regionale Klassen. Hier (paragraaf 7.1) wordt aandacht
besteed aan grofweg twee verschillende tactieken: 1) de man-to-man en 2) de
zone. De lezer zal zien dat er ook talloze mengvormen zijn, afgeleid van een
of beide verdedigingsvormen. In paragraaf 7.2 zal de SL aan bod komen. Hier
wordt verder gebouwd op de in paragraaf 7.1 behandelde tactieken.

7.1

VERDEDIGING VOOR HET REGIONALE TEAM

In deze paragraaf zal een aantal vormen van verdedigingen aan bod komen.
Ogenschijnlijk bestaan er veel vormen van verdedigen. Toch is elke defensie
te herleiden tot twee verschillende tactieken: de man-to-man en de zone. Om
deze reden komen deze twee verdedigingsvormen eerst uitvoerig aan bod.
Daarna worden de meest voorkomende mengvormen besproken.

7.1.1

MAN-TO-MAN

De man-to-man (MTM) is een zeer actieve verdedigingsvorm. Met actief wordt
hier bedoeld dat er niet afwachtend verdedigd wordt maar dat elke verdediger
een eigen aanvaller krijgt die (direct) opgepakt wordt. Het streven naar balbezit
komt tot uiting door de druk op de tegenstander die door de MTM ontstaat.
Vrij vertaald naar het Nederlands, kan de man-to-man worden opgevat als
één-op-één, waarbij de verdediger zich altijd tussen de aanvaller en het eigen
doel opstelt. Dit wordt ook wel “aan de binnenkant verdedigen” genoemd. Het
hangt van de tactiek af hoe strak de MTM gespeeld wordt. Zo kan het zinvol
zijn om de aanvallers op het hele veld te verdedigen, of juist alleen op de eigen
helft. Basisprincipe blijft telkens het onder druk zetten van de tegenstander.
In een team dat MTM speelt, komt een meespelende keeper goed tot zijn recht.
Dit komt omdat er veel ruimte ontstaat waardoor het “werkveld” van de keeper
groot is. Doorgebroken aanvallers kunnen door de keeper worden opgepakt.
Later wordt hier nog op teruggekomen.

Actieve
Verdediging
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In deze paragraaf zal achtereenvolgens de halve MTM (Half Court Press) en
de hele MTM (Full Court Press) besproken worden. Deze twee tactieken dienen
als voorbeeld: een 3/4 MTM (op 75% van het veld) is soms een goede keus of
juist een MTM vanaf de strafballijn. Alles is afhankelijk van de eigen smaak
en de kwaliteiten van het eigen team en die van de tegenstander.
Eerst aandacht voor twee belangrijke concepten die nauw samenhangen met
de MTM: het overnemen en de Double-teaming.

7.1.1.1
Overnemen

OVERNAME EN DOUBLE-TEAMING

Met overname wordt hier bedoeld dat een aanvaller door een andere verdediger
verdedigd wordt dan degene die gekoppeld is aan die aanvaller. De verdediger
neemt de aanvaller over van de andere (oorspronkelijke) verdediger.
Als een aanvaller overgenomen moet worden, betekent dit dat de verdediging
tijdelijk omspeeld wordt. Dit kan gebeuren door een snelle passing of door
een schijnbeweging van de aanvaller. De verdediger is dan de eigen speler
kwijt. Het kwijtraken van de eigen speler kan in deze twee situaties vaak
vermeden worden door alleen op de speler te letten en niet op de bal (dus door
gewoon een goede MTM te spelen). Wanneer een verdediger toch de eigen
aanvaller kwijtraakt, moet deze dit direct aangeven bij de medespelers. Dit
kan bijvoorbeeld door “over” te roepen. Een goede communicatie is dus
noodzakelijk. Zodra de aanvaller overgenomen wordt door een andere
verdediger (“verdediger 2”), moet de uitgespeelde verdediger de aanvaller van
“verdediger 2” overnemen. Fig. 7-1 laat dit zien.

Fig. 7-1

Een andere situatie is wanneer de verdediger uitgeblockt wordt. Omdat het
een MTM-verdediging is, is het vrij simpel: de speler die degene die blockt
moet verdedigen, pakt nu de aanvaller die door het block vrijgespeeld wordt
over. De uitgeblockte speler gaat nu tijdelijk (zolang deze verdedigingsituatie
duurt) MTM op de blockzetter. Fig. 7-2 zal dit wat duidelijker maken.

Fig. 7-2
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In bovenstaand figuur is te zien dat Aanvaller-1 door Aanvaller-2 wordt
geholpen door een block op Verdediger-1 te zetten. Omdat Aanvaller-1 het
gevaarlijkst van de twee aanvallers is (de balbezitter), moet Verdediger-2 de
eigen aanvaller (Aanvaller-2) laten gaan en Aanvaller-1 direct oppakken. Dit
wordt met “overnemen” bedoeld.
Bij iedere vorm van de MTM-verdediging is het overnemen van cruciaal belang.
Er wordt op de speler verdedigd, niet op ruimte. Als er dan niet overgenomen
wordt, of te laat, begeeft de aanvallende partij zich in een kansrijke positie.
Een keeper kan hier ook een taak vervullen (zie hoofdstuk 5; oefeningen O5.2.1
en O5.2.4)
De Double-teaming betekent dat de aanvaller door twee verdedigers vastgezet
wordt om zo de bal te veroveren. Dit gebeurt meestal aan de zijkant: hier is de
kans op balovername het grootst. De Double-teaming kan worden aangewend
als aparte tactiek. Als dit het geval is, speelt de verdediging zodanig dat er veel
Double-teamings gezet worden. Dit gebeurt door de balbezitter naar de zijkant
te dwingen. Hierover later meer (zie 7.1.3.2).
Bij elke verdedigingsvorm kan de Double-teaming gebruikt worden. Deze
wordt bij voorkeur gezet als de kans op balovername zeer groot is, bijvoorbeeld
wanneer een zwakke speler balbezit heeft of wanneer de balbezitter zich klem
rijdt in een hoek of bij de balk. Het zetten gaat zo in het werk: de verdediger
die MTM staat op de balbezitter blijft tussen de aanvaller en het doel; een
tweede verdediger pakt de aanvaller van de andere kant om zo ook de weg
terug af te sluiten. De derde verdediger houdt het centrum bezet, maar probeert
ook de passinglijn af te schermen. Dit betekent dat de MTM wordt losgelaten.
Als dit niet gebeurt, is de kans op balbezit minder groot, terwijl er een
gevaarlijke situatie uit voort kan komen. Fig. 7-3 laat de Double-teaming zien.

DoubleTeaming

Fig. 7-3

De derde verdediger speelt hierbij een belangrijke rol: mocht de Double-teaming
mislukken en de balbezitter kan de bal toch passen, dan is het aan hem om de
bal te onderscheppen. Stelt deze verdediger zich niet goed op, levert dit een
uitgespeelde kans voor de tegenpartij op.
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Risicovol

Hieruit blijkt dat de Double-teaming geen risicoloze zet is. Aan de ene kant is
het effect vaak groot, maar als het fout gaat, levert dat direct een goede doelkans
op voor de tegenstander. Daarom is het noodzakelijk dat het team goed op
elkaar ingespeeld is en dat het zetten van de Double-teaming goed getimed
wordt. Ondanks het risico, is het een uiterst doeltreffend middel om in balbezit
te komen.

7.1.1.2

HALF COURT PRESS OF HALVE MAN-TO-MAN

De Half Court Press (HCP), of de halve MTM, is een verdediging waarbij er
zowel druk wordt uitgeoefend als wordt afgewacht. Het principe van de HCP
zie je schematisch in Fig. 7-4.

Fig. 7-4

Het uitgangspunt van een halve MTM is dat de tegenstander wordt opgepakt
zodra deze zich over de middenlijn begeeft. Elke verdediger heeft een eigen
aanvaller: telkens als Aanvaller-2 op de helft van de verdediging komt, wordt
deze door Verdediger-2 opgepakt. Aanvaller en verdediger zijn een koppel.
De verdediger stelt zich altijd zo op, dat deze tussen de aanvaller en het eigen
doel staat. De vrije verdediger (dit is de speler waarvan de “eigen man” niet
over de middenlijn komt) stelt zich op in het centrum. Voor elke verdediger
geldt: de beginpositie is een (ruime) 1-2 zone (zie paragraaf 7.1.2.2). In de
praktijk zie je vaak dat de “vrije verdediger” de achterste positie bezet houdt.
Het doel van de HCP is ruimte scheppen achter de aanvallers (door ze te laten
komen) en ze vervolgens onder druk te zetten waardoor de kans op balverlies
vergroot wordt. Bovendien sorteert de HCP het effect dat de aanval van het
eigen doel wordt afgehouden. Hierdoor is de kans op een “frommelgoal” klein.
Door een MTM komen de aanvallers onder druk. Dit leidt tot een grotere kans
op het balbezit van de verdedigende partij. Het leuke bij de HCP is dat de
balovername kan uitmonden in een effectieve Fast Break (zie hoofdstuk 8).
De oorzaak is dat er veel ruimte ontstaat op de helft van de tegenstander doordat
de tegenpartij balverlies lijdt op hun aanvalshelft.

Basis

Tactisch
Antwoord

68

Wanneer is het verstandig om de HCP als verdedigende tactiek te kiezen?
Allereerst wordt hiervoor verwezen naar het begin van dit hoofdstuk. Voor
een MTM zijn wendbare rolstoelen met een redelijke snelheid erg belangrijk.
Ook moeten de spelers over een dusdanig niveau beschikken dat ze correct
kunnen anticiperen op de eigen man en het overzicht kunnen bewaren zodat er
overgenomen kan worden.

Wat betreft de tegenstander is het volgende van belang.
Een team dat heel goed en snel uitverdedigd, is effectief te bestrijden met een
HCP. Met een halve MTM geeft de verdediging druk waardoor de aanval
bemoeilijkt wordt en tegelijkertijd zorgt de verdediging ervoor dat er niet al te
veel ruimte wordt weggegeven. Hierdoor wordt ook het geven van een
doelgerichte pass bestreden.
De HCP kan ook een tweede keus zijn. Wanneer een team eigenlijk een hele
MTM wil spelen maar net snelheid tekort komt, is het beter over te schakelen
naar een halve MTM. Hierdoor wordt de snelheid uit de aanval gehaald en
wordt het spel meer gecontroleerd.
Het spelen van een HCP is ook een antwoord op een sterk verdedigende tactiek
van de tegenstander. Door de aanvallers pas op hun aanvalshelft op te pakken,
zijn ze genoodzaakt aanvallend te spelen waardoor er ruimte op hun
verdedigingshelft ontstaat. Hierdoor wordt de eigen aanval vergemakkelijkt.
Een nadeel van een HCP kan zijn dat de omschakeling van aanval naar
verdediging soms moeizaam kan verlopen, zeker bij een aanvallend ingesteld
team. De kans bestaat dat door de aanvallende strategie niet genoeg aan de
veldbalans gedacht wordt waardoor veel ruimte wordt weggegeven. De
omschakeling van aanval naar de posities van een HCP kan dan relatief veel
tijd in beslag nemen. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvallende partij snel
uitverdedigt zonder al te veel tegenstand. Dit probleem is te voorkomen door
bij balverlies een verdediger op de balbezitter te zetten. Dit zal leiden tot een
vertraging in het uitverdedigen. Deze tijd wordt dan gebruikt om de
verdedigende posities in te nemen.

7.1.1.3

Snel
uitverdedigend
team

Falende
FCP

Defensieve
Tegenstander

Nadelen

FULL COURT PRESS OF HELE MAN-TO-MAN

De uitleg van de Full Court Press (FCP) of hele MTM zal beknopt zijn. De
reden hiervan is omdat de FCP qua spel bijna identiek is aan de HCP. Het
verschil zit hierin: bij de FCP pakt de verdediger de eigen man op het hele
veld in plaats van op het halve veld zoals dat bij de HCP het geval is. De FCP
wordt in Fig. 7-5 weergegeven.

Fig. 7-5
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Basis

Aan de hand van bovenstaand figuur wordt het verschil tussen de HCP en de
FCP duidelijk. Voor de rest is er geen verschil in speelwijze: het principe éénop-één blijft.
Vanuit tactisch oogpunt zijn er wel verschillen in de toepasbaarheid van beide
tactieken.
Door het spelen van een FCP wordt de tegenstander geweldig onder druk gezet.
Hierdoor wordt het opzetten van een aanval erg bemoeilijkt. De tegenstander
heeft weinig alternatieven om aan de druk te ontkomen; goed en snel passen is
een van de weinige antwoorden op een FCP.

Tactisch
Antwoord

Bij welke tegenstander is de FCP (g)een goede tactiek?
Zoals gezegd wordt de tegenpartij door een FCP heel erg onder druk gezet.
Hieruit is af te leiden dat een tegenstander die het uitverdedigen niet goed
beheerst, het bijzonder zwaar heeft om met deze tactiek om te gaan. Voor zo’n
tegenstander zal een hele MTM automatisch uitmonden in balverlies. Zo wordt
het uitverdedigen vroegtijdig omgezet in balovername.
Door een FCP worden de aanvallers op de eigen helft vastgezet. Een team met
spelers die het afstandsschot goed beheersen, is dus met deze tactiek goed te
bestrijden, aangezien een doelpunt alleen telt als de bal op de aanvalshelft
geschoten is (cq., als de bal op de aanvalshelft voor het laatst is aangeraakt).
Ook een team met veel goede spelers is met een FCP niet blij. Daarvoor gelden
dezelfde argumenten die hierboven genoemd zijn. Door meteen te drukken,
wordt het spel van de tegenstander in de kiem bestreden. Kwaliteiten van
individuele spelers komen dan minder uit de verf.
Wanneer de tegenstander een zeer afwachtende zone speelt, kan een FCP een
goed middel zijn om het balbezit te veroveren direct na balverlies. De tegenpartij
kan geen kant op met de bal. Door direct een hele MTM te spelen, wordt het
behouden van balbezit ernstig bemoeilijkt en dus de kans op balovername
groter.
Een ander voordeel van de hele MTM is dat de omschakeling van aanval naar
de verdediging vrij makkelijk is. De problemen die ontstaan met de HCP doen
zich bij de FCP niet voor. De spelers kunnen bij balverlies direct hun eigen
tegenstander opzoeken.
Naast deze positieve effecten van de FCP als verdedigende tactiek, zijn er ook
minder gunstige gevolgen van de hele MTM.
Doordat de tegenstander op de eigen helft al onder druk wordt gezet, wordt de
ruimte achter de laatste lijn van de tegenpartij klein. Dit is een nadeel omdat
hierdoor een snelle aanval na balovername bemoeilijkt wordt. De aanval dreigt
dan snel rommelig te worden. Dit komt de aantrekkelijkheid van het hockey
niet ten goede. Om ervoor te zorgen dat het veld open getrokken wordt, kan na
balovername de bal terug worden gespeeld om een aanval op te bouwen. Als
het spelletje zo wordt gespeeld, wordt de FCP puur gebruikt voor het krijgen
van balbezit, het hoofddoel van elke defensievorm.
Een ander gevolg van een hele MTM is dat er juist heel veel ruimte achter de
eigen verdediging ontstaat. Dit maakt deze verdediging heel kwetsbaar zodra
er een verdediger een fout maakt: de tegenstander heeft alle ruimte voor een
Fast Break. Bij een team dat FCP speelt, kan de keeper een belangrijke functie
vervullen, namelijk de rol van een extra verdediger (zie paragraaf 5.2). Elke
lange pass is dan voor de doelverdediger.

Slecht
Uitverdedigen
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De snelheid van de rolstoelen is ook een belangrijk punt. Wanneer de
tegenstander snellere rolstoelen heeft dan het eigen team, dan is een FCP de
slechtste verdedigende tactiek die een trainer kan kiezen. De druk zal worden
omzeild door veel rijden van de aanvallers (of door veelvuldig blocken)
waardoor de verdediging uiteindelijk wordt afgeschud. Zodra de aanvaller de
verdediger voorbij is, kan deze zonder hinder naar het doel rijden.
Het spelen van een FCP vergt een groot concentratievermogen van de
verdedigers omdat het tempo vaak erg hoog is. Om dit systeem de hele wedstrijd
te spelen kan dan ook erg vermoeiend zijn. Het is het afwegen waard om tijdens
een wedstrijd de FCP af te wisselen met een HCP.

7.1.2

Snelheid

Concentratie

DE ZONEVERDEDIGING

Vergeleken met de man-to-man, is de pure zoneverdediging een afwachtende,
passieve tactiek. De verdedigers zetten de tegenstanders niet onder druk, maar
verdedigen het doel door het gebied (zone) vóór het doel af te sluiten. Iedere
verdediger is verantwoordelijk voor een deel van deze zone. De defensie laat
de tegenstander ongehinderd een aanval opbouwen. Ook mogen de aanvallers
passen hoeveel ze willen. De zone schermt enkel het gebied rond het doel (=
de zone die verdedigd wordt) af door zich rondom het doelgebied op te stellen.
Hoe is deze passieve defensie te begrijpen in het licht van de essentie van het
verdedigen, het verkrijgen van balbezit? Ten eerste zijn niet alle zones zo
passief als boven staat. Een zoneverdediging kan weldegelijk aanvallers onder
druk zetten als deze te dichtbij komen. Dit gebeurt dan op grond van gebied
(een zone): de aanvaller die aan een bepaalde kant dreiging geeft, wordt door
de verdediger van dezelfde kant onder druk gezet.
Blijft echter het feit dat een zone een afwachtende tactiek is. Het veroveren
van de bal wordt bereikt door gemaakte fouten van de tegenstander. Dit kan
een schot zijn dat door de zone wordt opgevangen, een verkeerd geplaatste
pass, of een individuele actie van een aanvaller die in het bereik van de zone
komt. Een zonedefensie kan zich deze afwachtende houding ook enigszins
permitteren: veel tegenstanders vinden het moeilijk om de zone te omspelen
waardoor de aanval onzorgvuldig en chaotisch dreigt te worden, hetgeen leidt
tot fouten.
Nog twee opmerkingen voordat wordt ingegaan op de specifieke zonedefensies.
Verdedigers moeten bij deze vorm van verdedigen uiterst waakzaam zijn voor
het doelgebied. Doordat er dicht bij het doel verdedigd wordt, is de fout zo
begaan. Spelers moeten hier attent op zijn: een strafbal tegen door zo’n knullige
overtreding is zonde. Hetzelfde geldt voor de stick: deze mag zowel niet in als
boven het keepersgebied komen.
Verder moet worden opgemerkt dat de zogenaamde lijnkeepers het best tot
hun recht komen met een zone. De keepers kunnen de gaten die in de zone
vallen dichtrijden. Daarnaast zal een één-op-één situatie (keeper-aanvaller)
zich niet voordoen. Het zicht van de keeper wordt door een zone wel ernstig
beperkt: dit is dan ook een nadeel van deze tactiek.
De zone is ook nog een middel om de boel op slot te gooien. Hierbij is te
denken aan een wedstrijd die bijna afgelopen is en waarin een geringe
voorsprong te verdedigen is. De keus om de zone dusdanig te gebruiken, is erg
afhankelijk van de smaak van de coach: het is waar dat het doel dichtgebouwd
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wordt maar de druk van de tegenstander neemt ook toe.
Iets soortgelijks is te zeggen voor het omschakelen op een zonedefensie
omdat de accu’s van de rolstoelen van de verdedigers leeg beginnen te raken.
De noodzaak van deze omschakeling is duidelijk maar ook hier geldt de
kans dat er een sportief doodvonnis is getekend.

7.1.2.1

DE 2-1-ZONE

Bij de opstelling van een zone, bekijkt men de ingenomen posities vanuit
het eigen doel. De 2-1-zone ziet er dus als volgt uit (Fig. 7-6).

Fig. 7-6

In het figuur staan ook plustekens. Deze geven de zwakke plekken van de 2-1zone weer.
De 2-1-zone is op veel manieren te spelen. Eerst wordt de uiterst passieve
variant behandeld, daarna zal een wat minder afwachtende vorm worden
besproken.
De pure 2-1-zone blijft continu dezelfde posities vasthouden ten opzichte van
de balbezitter. De zone schuift dus mee met de richting van de bal. In Fig. 7-6
heeft Aanvaller-1 de bal: ten opzichte van deze aanvaller staat er een 2-1zone. Wordt de bal gepasst naar Aanvaller-3, dan verandert de positie van de
zone. Het principe blijft gelijk: een 2-1-formatie ten opzichte van de bal.

Basis

Fig. 7-7

In bovenstaand figuur is te zien dat Verdediger-2 zowel naar rechts als naar
voren schuift. Dit dient niet te ver te gebeuren: Aanvaller-2 staat nu helemaal
vrij. Deels wordt dit opgevangen doordat Verdediger-2 in de passinglijn
Aanvaller-3-Aanvaller-2 staat. Zodra de bal weer teruggaat, neemt iedere
verdediger de eigen positie weer in.
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Zoals blijkt, is een goede zoneverdediging een kunst. De positie van elke
verdediger luistert nauw. Omdat deze tactiek nauwkeurige samenwerking
vereist, is een goede communicatie tussen de spelers noodzakelijk.
Het grote nadeel van de zone is dat de verdediging onder druk blijft staan.
Daarom vergt het veel concentratie om telkens adequaat te reageren. Het is
wachten op een fout van de tegenstander. Als deze misstap niet komt, heeft
deze tactiek meer weg van een spelletje Russisch Roulette dan van een
weloverwogen defensievorm.
Toch zijn er situaties waarin een 2-1-zone de aangewezen tactiek is.
Wanneer de aanvallers allemaal een snelle rolstoel hebben en de verdedigers
erg langzaam rijden, kan de 2-1-zone uitkomst bieden. Op deze manier wordt
de winst van de snelheid geminimaliseerd.
De 2-1-zone kan ook een antwoord zijn op een team met veel goede schutters.
Doordat de zone het doel dicht bouwt, is de kans op een gat heel klein.
Afstandsschoten komen dan vaak in de zone terecht. Dit is dan de kans om het
balbezit over te nemen. De bal kan ook terugkaatsen naar de aanvallende partij.
Als dit het geval is, wordt gewacht op een nieuwe kans op balbezit.
De 2-1-zone kan verder ook een keus zijn wanneer het eigen team goed de
Fast Break beheerst. Door het spelen met deze defensievorm, wordt er veel
ruimte achter de aanvallers gecreëerd. Bij balovername kan daar effectief
gebruik van worden gemaakt. Er moet dan wel veel snelheid in het eigen team
zitten.
Eerder werd er al een groot nadeel van de (2-1-)zone genoemd: de verdediging
staat constant onder druk. Een ander nadeel is dat de omschakeling van aanval
naar verdediging moeilijk is: het kost tijd om de beginpositie in te nemen. Bij
deze passieve vorm van de 2-1-zone legt dit ook beperkingen aan het
aanvallende spel op. Vroegtijdig storen, zoals dat in dit geval bij de HCP gedaan
kan worden, is niet echt mogelijk als het concept van de 2-1-zone wordt
vastgehouden.
Een 2-1-zone tegen een team dat met een FCP speelt, is bijna niet te doen. Bij
balovername is de speelruimte dusdanig klein, dat het behouden van balbezit
ernstig bemoeilijkt wordt. De trainer/coach doet er dan het beste aan de zone
minder passief te spelen.
Zoals gezegd, zitten er nogal wat nadelen verbonden aan het spelen van een
pure 2-1-zone. Voor een deel zijn de nadelen vrij makkelijk op te lossen: de
zone wordt ruimer neergezet. Als deze variant wordt gecombineerd met een
MTM, is het een Zone Press (zie paragraaf 7.1.3.2).
Het ruimer opzetten heeft een aantal voordelen. De voordelen van de passieve
2-1-zone gelden ook voor de ruimere variant. Daarnaast worden de aanvallers
meer van het eigen doel gehouden. Hierdoor is de druk op de verdediging
minder groot. Een tweede voordeel van de ruimere 2-1-zone is dat de aanvallers
naar de buitenkant gedrukt worden. De aanval moet dan over de vleugels gaan.
Als de kopspeler (de “1” van de 2-1-zone) uitgeblockt wordt, dient er direct
overgenomen te worden. De kopspeler wijkt dan uit naar de vrijgekomen
positie. Door het overnemen wordt de aanval door het centrum voorkomen.
Tegen een tegenstander die graag door het centrum aanvalt, is dit een goede
defensie. Zie voor een schematische weergave van de ruime 2-1-zone
Fig. 7-8 op pag. 74.
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Fig. 7-8
Minder Trage
Omschakeling

Een ander voordeel van deze variant is dat de omschakeling van de aanval
naar de verdediging minder traag verloopt. De verdedigers hoeven niet helemaal
terug naar het eigen doel. Ook de omschakeling verdediging-aanval is anders:
bij balovername is er meer speelruimte zodat er in het algemeen beter
uitverdedigd kan worden.
Door het ruimer opzetten van de zone, ontstaat er meer ruimte in de verdediging.
De “bunker-idee” van de pure passieve zone, is er met deze variant niet. Meer
ruimte betekent voor de aanvallers meer perspectief op een geslaagde aanval.
Dit kan dan ook als een nadeel van de ruimere zone gezien worden.

7.1.2.2

DE 1-2-ZONE

Het principe van de 1-2-zone is hetzelfde als bij de voorgaande zoneverdediging.
Het gebied rondom het doelgebied wordt afgeschermd. Alleen bij deze zone
staan er twee verdedigers op kop met één verdediger erachter. (Zie Fig. 7-9)

Fig. 7-9

Ook hier gelden de twee gebieden waar de plustekens staan als zwakke plekken.
De 1-2-zone bestaat zowel in de passieve als in de ruimere vorm.
De passieve variant stelt zich afwachtend op. De verdediging heeft twee spelers
naar de balbezitter gericht. Zodra de bal naar de zijkant gepasst wordt of wanneer
de balbezitter naar de zijkant uitwijkt, schuift de achterste verdediger (de “1”
in de 1-2-zone) mee naar de betreffende zijkant. Deze speler vormt dan samen
met de verdediger die op kop stond aan de betreffende zijkant, de nieuwe kop
van de zone. De verdediger die op kop stond aan de zijkant waar geen balbezit
is, neemt de achterste positie over. In Fig. 7-10 op pag. 75 wordt dit duidelijk
gemaakt.
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Fig. 7-10

De 1-2-zone heeft ten opzichte van de 2-1-zone een aantal voordelen. De twee
verdedigers op kop sluiten meer ruimte af. De pass terug van de tegenpartij zal
dus minder snel in het centrum terechtkomen, wat minder dreiging betekent.
Met andere woorden: de aanvallers worden (iets) meer van het doel gehouden.
Bij balovername is de omschakeling naar de aanval iets beter te doen. Doordat
er twee spelers op kop staan, kan sneller uitverdedigd worden. Een Fast Break
is goed en doeltreffend uit te voeren.
De omschakeling aanval-verdediging is net als bij de 2-1-zone moeizaam maar
door het positioneren van twee kopspelers is de verdediging iets sneller in
positie.
Bovendien is er een klein voordeel voor de keeper: deze heeft een iets beter
overzicht doordat er twee verdedigers iets naar voren geschoven zijn.

1-2-Zone
Versus
2-1-Zone

Met betrekking tot de tegenstander kan het volgende meegewogen worden in
de keus voor een 1-2-zone. Wat betreft de snelheid van het eigen team en de
tegenstander, zoals besproken in paragraaf 7.1.2.1, geldt hetzelfde voor beide
zones. De afwachtende 1-2-zone haalt het schot goed uit de aanval. Een team
met veel goede schutters kan dus zo bestreden worden. Ook het beheersen van
de Fast Break kan een reden zijn voor deze defensie. Een zoneverdediging
creëert per definitie veel ruimte op de helft van de tegenpartij.
Een specifiek punt van de 1-2-zone, is dat er iets meer druk gezet wordt op de
aanvallers. Hierdoor is de kans op balovername iets groter dan bij de 2-1zone. Dit is dan ook het enige wezenlijke verschil.
Als er naar de nadelen van de 1-2-zone wordt gekeken, gelden dezelfde
bezwaren die ook aan een 2-1-zone kleven. Daarnaast is er nog een specifiek
nadeel: de verdediging is kwetsbaar voor een snelle aanval over de vleugels.
Dit betekent dat de keeper zeer oplettend moet zijn voor beide zijkanten van
het doel.
De 1-2-zone wordt tactisch gezien interessanter als deze ruimer wordt opgezet.
Het is een feit dat dan ruimte wordt weggegeven maar een verruiming geeft
ook een enorm voordeel. Fig. 7-11 op pag. 76 geeft de ruime 1-2-zone weer.
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Fig. 7-11

Uit Fig. 7-11 is de tactiek goed af te leiden. De aanvallende partij kan bijna
niet anders dan door het centrum aan te vallen. Hierdoor is de kans groot dat
de aanvaller zich vast rijdt, hetgeen tot balovername zal leiden.
Het mooiste is om deze tactiek te combineren met de Double-teaming. De
achterste verdediger zal de balbezitter dan naar de zijkant moeten dwingen
(hoe het dwingen moet, wordt beschreven in 7.1.3.2). De verdediger die op
kop staat, sluit de weg terug af. Beiden zetten de aanvaller vast. De overgebleven
verdediger neemt het centrum over. Zie Fig. 7-12 voor een schematisch
overzicht.

Fig. 7-12

Het is geen risicoloze tactiek maar als een team goed op elkaar ingespeeld is,
kan dit een effectief middel zijn om in balbezit te komen. Mocht de aanval wel
over de vleugels gaan (met of zonder block) dan geldt dezelfde tactiek:
Verdediger-1 pakt de balbezitter op en de andere (uitgeblockte) verdediger
sluit de weg terug af.
Zoals gezegd, is dit een verdediging met risico. De aanvaller komt één-tegenéén te staan, vrij dicht bij het doel terwijl er veel vrije ruimte is. De positie van
de achterste verdediger is cruciaal: als de balbezitter goed naar de buitenkant
wordt gedwongen, is het gevaar geweken.
Tactisch
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76

Deze tactiek werkt goed bij een tegenstander met snelle rolstoelen, maar
waarvan de spelers niet erg balvaardig zijn. Indien geconcentreerd en
nauwkeurig gespeeld, zijn de twee tactische pluspunten: 1) zeer goede kans
op balbezit, en; 2) goede uitgangspositie Fast Break.

7.1.3

ANDERE (GECOMBINEERDE) VERDEDIGENDE
TACTIEKEN

Tot dusver zijn twee defensieve tactieken besproken: de man-to-man en de
zone. Allebei de tactieken zijn uitvoerig uitgelegd, zodat er vanuit wordt gegaan
dat de lezer de twee concepten begrijpt. Bij de behandeling van de verschillende
defensievormen die in deze paragraaf besproken worden, zal de uitleg dan ook
teruggrijpen op de eerder behandelde tactieken. Een uitzondering is de Outside-Defensie omdat dit een totaal andere defensievorm is (7.1.3.1).
De volgende defensievormen zullen behandeld worden: de Out-side-Defence
(paragraaf 7.1.3.1); (Half) Zone Press (paragraaf 7.1.3.2); Rotating-Defence
(paragraaf 7.1.3.3); en de Diamond-and-one (paragraaf 7.1.3.4). Deze paragraaf
eindigt met enkele slotopmerkingen (paragraaf 7.1.3.5).

7.1.3.1

OUT-SIDE-DEFENCE OF DE BUITENKANTVERDEDIGING

Verdedigen wordt altijd zo gedaan, dat de verdediger zich opstelt tussen de
aanvaller en het eigen doel. Om deze reden, kan de Out-side(buitenkant)Verdediging onlogisch over komen. Bij deze vorm van verdedigen, stellen de
verdedigers zich zo op, dat ze in de passinglijn staan tussen de balbezittende
en de vrije aanvaller. (Zie Fig. 7-13) Om deze tactiek goed uit te voeren, is
veel training en overzicht nodig. De Buitenkant-Verdediging is af te raden
wanneer de verdedigers spelen met een T-stick.

Fig. 7-13

Deze defensie kan worden vergeleken met een FCP: alleen hier hebben twee
verdedigers een eigen speler die ze aan de buitenkant afdekken; de vrije
verdediger houdt de achterste positie bezet. Wanneer de balbezitter zelf opkomt,
wordt deze door de achterste verdediger opgepakt.
Het is een riskante manier van verdedigen. Deze defensie geeft enorm veel
ruimte weg. Er is maar één verdediger voor twee aanvallers: bij een goede
pass van de spelverdeler (Aanvaller-1), begeeft de aanvallende partij zich in
een twee tegen één situatie. Deze tactiek is af te raden tegen een goede
tegenstander.
De Out-side-Defence als verdedigingstactiek is in te zetten tegen tegenstanders
die slecht en onzuiver passen. Een groot voordeel is dat bij balovername direct
een meerderheidssituatie gecreëerd is: een goede uitgangspositie voor een
effectieve aanval. Tegen een tegenstander die slecht kan uitverdedigen is het
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ook een goede tactiek. Het voordeel ten opzichte van de FCP is dat bij de Outside-Defensie meer ruimte wordt getrokken door de niet-balbezittende
aanvallers te laten gaan.
De Out-side-Defensie komt zelden voor als speltactiek. Als middel, ingepast
in een andere tactiek, komt het veel vaker voor, bijvoorbeeld zoals de derde
verdediger bij de Double-teaming de passinglijn afsluit. Bij de MTM kan het
ook worden gebruikt. Wanneer de verdediger een pass ziet aankomen en er
zeker van is deze te onderscheppen, mag de speler de eigen aanvaller loslaten.
En tenslotte kan de kopspeler van de (ruime) zone de passinglijn dichtrijden.

7.1.3.2

Half
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ZONE PRESS OF DE DRUKKENDE ZONE

In de E-hockeywereld staan twee verschillende tactieken bekend als de Zone
Press. Dit is lastig, verwarrend en bovenal jammer voor het E-hockey omdat
het niet bijdraagt aan de duidelijkheid van een sport die nog volop in
ontwikkeling is.
In het komende zullen beide vormen besproken worden. De “eerste” Zone
Press zal een andere naam hebben: de Half Zone Press (Halve Drukkende
Zone). Deze naam is geen echte vooruitgang maar heeft twee voordelen: 1)
het geeft een onderscheid weer, en; 2) de naam maakt enigszins duidelijk hoe
deze verdediging werkt. Men zou de Half Zone Press ook kunnen opvatten als
een goed gespeelde 2-1-zone.
Uitgangspositie bij de Half Zone Press (HZP) is een (ruime) 2-1-zone. Het
verschil met een normale zone zit in de mate van activiteit: zodra een aanvaller
binnen het bereik van een verdediger komt (zeg 2 meter) dan gaat de
dichtstbijzijnde verdediger druk uitoefenen door naar de aanvaller toe te rijden.
Wanneer de aanvaller weer teruggaat, neemt de verdediger weer de eigen positie
in de zone in. De HZP is dus op te vatten als een mengeling van de 2-1-zone en
de MTM.
De HZP is een makkelijk uit te voeren verdediging. Het is goed te gebruiken
tegen een team met snelle rolstoelen, goede schutters en goede passers. Het
voordeel is dat er weinig ruimte wordt weggegeven terwijl er toch druk op
de aanvallende partij is. Het druk zetten vergroot de kans op balovername.
De HZP leent zich goed voor een combinatie met een Double-teaming (dit is
de tweede betekenis). Indien dit gebeurt, verandert de speelwijze van de HZP.
Beter gezegd: de Half Zone Press wordt uitgebreid naar de Zone Press.
De voorste verdediger schuift verder naar voren, tot iets voor de middenlijn.
Deze zoekt de balbezitter op maar houdt deze niet tegen. De opdracht van de
voorste verdediger is juist om zich zo op te stellen dat de balbezitter de
verdediger voorbij rijdt. De kant is door de verdediger bepaald (de wijze waarop
een verdediger dit kan doen, komt zo dadelijk aan bod). Vervolgens komt een
tweede verdediger uit de zone die de aanvaller verder naar de buitenkant dwingt.
De voorste verdediger is inmiddels achter de balbezitter aangereden en zet
samen met de tweede verdediger aan de zijkant een Double-teaming. De derde
verdediger houdt zowel het centrum als de passinglijn dicht (zie ook 7.1.1.1).
Een team met een T-sticker hoeft geen beperking te hebben om de Zone Press
te spelen. De T-sticker moet dan wel op de kop komen te staan. Op deze positie

hoeft er geen pass onderschept te worden, terwijl het pressen een taak is die
goed door deze speler uitgevoerd kan worden. Bij het zetten van een Doubleteaming wordt het nu behelpen, maar doordat de T-sticker de buitenkant moet
afdekken, wordt geen direct risico genomen.
Hoe kan een verdediger de aanvaller dwingen een bepaalde richting op te gaan?
Het antwoord zit in de manier van opstellen. De verdediger moet met de
voorkant van de rolstoel naar de kant wijzen die de aanvaller niet op mag
gaan. De aanvaller zal dan altijd de kant opgaan die open is (waarnaar de
rolstoel van de verdediger dus niet “wijst”). Deze kant is immers sneller dicht
gereden dan de andere kant waarnaar de rolstoel niet gedraaid is. Fig. 7-14 laat
dit zien.

Dwingen

Fig. 7-14

Hierboven is te zien hoe de verdediger op de kop zich moet opstellen. De
balbezitter wordt zo gedwongen om de verdediger aan de buitenkant te passeren.
Zodra de aanvaller passeert, komt de tweede verdediger. Deze dwingt de
balbezitter verder naar buiten. Dit is in Fig. 7-15 te zien.

Fig. 7.15

Als laatste stap wordt de Double-teaming gezet. In Fig. 7-16 is te zien dat de
derde verdediger naar voren schuift om de passinglijn dicht te rijden en het
centrum te bezetten. Mocht de pass toch gegeven worden, neemt Verdediger2 de achterste positie over, Verdediger-1 zoekt de balbezitter op en Verdediger3 zakt terug zodra Verdediger-1 weer in positie is.

Fig. 7-16
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De Zone Press is een zeer effectieve verdediging met een grote kans op
balovername.
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Een team dat niet erg balvast is, heeft het moeilijk om hiertegen te spelen.
Voor de keeper is met deze defensie een duidelijke rol weggelegd: door de
ruimte moet de keeper goed letten op eventuele doorgebroken spelers.
Daarbij moet gezegd worden dat, als deze tactiek niet goed uitgevoerd wordt,
er veel risico’s aan zijn verbonden. Er ontstaat veel ruimte die de tegenstander
optimaal kan benutten. Verder zal een team met veel T-stickers niet gebaat
zijn bij deze tactiek.

7.1.3.3

ROTATING-DEFENCE OF DE MEEDRAAIENDEVERDEDIGING

De Meedraaiende-Verdediging is een vorm van de 2-1-zone, en lijkt qua
verdediging het meest op de HZP. Alleen bij de Rotating-Defence heeft geen
enkele verdediger een vaste plek in de zone maar draait mee met de bal.
Dit gaat als volgt in zijn werk. De startpositie is een wat ruimere 2-1-zone.
Zodra de bal dicht bij één van de verdedigers komt, gaat de betreffende speler
naar de balbezitter. Deze aanvaller heeft nu twee à drie mogelijkheden: 1)
terug naar de eigen helft; 2) de bal af spelen, en; 3) (als de balbezitter door het
centrum komt) het doorrijden naar een zijkant. Op deze drie opties reageert de
verdediging hetzelfde: het wisselen van posities. De vrijgekomen positie wordt
op het moment van actie bij de tegenpartij (passen of terug rijden) overgenomen.
Door wie is afhankelijk van welke positie vrijgekomen is. Het basisprincipe is
dat de draaiende beweging meegaat met de richting van de bal. (Zie Fig. 7-17
t/m 7-19)

Basis

Fig. 7-17

De verdediging is georganiseerd in een 2-1-zone. Aanvaller-1 heeft de bal en
passt deze naar Aanvaller-2. Zodra Aanvaller-2 de bal ontvangt, rijdt
Verdediger-2 naar Aanvaller-2 toe. Op ditzelfde moment rijdt Verdediger-3
naar links om de defensie in balans te houden.
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Fig. 7-18

Aanvaller-2 heeft de bal. De aanvaller kan niet verder doordat Verdediger-2
druk geeft. Aanvaller-2 passt terug op Aanvaller-1. Zodra de pass gegeven
wordt, begint de draaiende beweging. Verdediger-2 begeeft zich naar de
koppositie en Verdediger-1 neemt de positie van Verdediger-3 over.

Fig. 7-19

Het draaien dient wel op het juiste moment te gebeuren. Is dit niet het geval,
vallen er onnodig gaten. Een goede tegenstander straft dit direct af.
De voordelen van de Rotating-Defence zijn dezelfde zoals besproken bij de 21-zone. Een belangrijk punt is dat met deze verdediging minder ruimte wordt
weggegeven als bij de Zone Press terwijl er toch druk uitgeoefend wordt.
Vergeleken met de HZP is er weinig tactisch verschil. Het enige is dat door
het draaien iets meer druk wordt gezet. Voor de toeschouwer is het een boeiende
en spectaculaire defensie.

7.1.3.4
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DIAMOND-AND-ONE OF DE AANGEPASTE
MAN-TO-MAN

De naam Diamond-and-one verwijst naar het verdedigen van één tegenstander
in het bijzonder: de beste speler (de diamond) van de tegenpartij krijgt een
FCP tegen zich, terwijl de overige aanvallers verdedigd worden door middel
van een HCP of zelfs een zone. De tactiek spitst zich dus op één aanvaller die
een FCP tegenover zich krijgt, terwijl de overige verdedigers een andere
defensievorm spelen; vandaar de naam Aangepaste man-to-man.
Door de Diamond erg te pressen en de twee overige aanvallers minder onder
druk te zetten, wordt bewerkstelligd dat de Diamond de bal passt. Het balbezit
is nu bij een minder goede speler, wat de kans op balovername doet toenemen.

Basis
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Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een Double-teaming te zetten. De
verdediger van de Diamond begeeft zich naar de balbezitter op dusdanige wijze
dat deze speler tussen de Diamond en de balbezitter blijft. Een tweede
verdediger pakt de balbezitter op.
Als de Diamond goed onder druk wordt gezet, komt deze niet over de
middenlijn. Op deze wijze wordt de kracht van de tegenstander uit het team
gehaald. Een manier waarop de aanvaller aan de FCP kan ontkomen, is met
behulp van een block. De defensie kan hier op drie manieren op reageren: 1)
Double-teaming; 2) zakken van de verdediger om het block te ontwijken, en;
3) overnemen. De Double-teaming is al uitvoerig behandeld, zodat het hier
volstaat met het noemen van deze optie.
Wat het zakken van de kopspeler betreft kan het volgende gezegd worden. Het
voordeel is dat zo geen ruimte wordt weggegeven: er blijven drie verdedigers
achter de bal. De Diamond blijft zoeken naar een opening. Het nadeel is dat de
Diamond wordt toegestaan te komen. De druk is minder waardoor de
tegenstander de gelegenheid krijgt een aanval op te bouwen. Zo is het effect
van deze tactiek minder groot.
Een antwoord met overname heeft als voordeel dat de druk blijft. De
tegenstander krijgt geen mogelijkheid een aanval op te bouwen. In combinatie
met een zone, vraagt deze oplossing om een wat andere speelwijze: er komt
een achterste verdediger, de tweede verdediger schuift verder naar voren. Ook
kan het zijn dat de tweede verdediger MTM komt te staan op de aanvaller die
als taak heeft de Diamond vrij te blokken. Een effect is dan wel dat er veel
ruimte wordt vrijgegeven. Zodra er niet adequaat overgenomen wordt, krijgt
de tegenstander de gelegenheid deze ruimte te benutten.
Tactisch
Antwoord

Deze verdedigende tactiek is geschikt om te gebruiken tegen een team dat erg
leunt op één zeer goede speler. Vooral wanneer deze speler het afstandsschot
goed beheerst, is het slim om deze speler op de eigen helft vast te zetten. Voor
een maximaal effect kan het verstandig zijn om een goede speler (met H-stick)
op de Diamond te zetten: zo is de kans op balovername het grootst. Een Tsticker kan ook ingezet worden wanneer er redelijke zekerheid bestaat dat de
Diamond gaat passen. Door dan de passinglijn tussen balbezitter-Diamond
dicht te houden, wordt de “beste” speler ook uit het spel gehouden.

7.1.3.5

Globaal
Overzicht
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Het goed verdedigen, het veroveren van de bal, kan op vele manieren. Op
welke wijze een defensie zich organiseert, is afhankelijk van de kwaliteiten
van zowel het eigen team als die van de tegenstander; dit is het afwegen van
enerzijds het spelen van het eigen spel en anderzijds het aanpassen aan de
tegenstander. De uitkomst van deze afweging heet tactiek.
Er zijn negen defensievormen behandeld. Dit aantal is geen totaaloverzicht.
Zo bestaat er nog een 3-zone (de drie verdedigers staan naast elkaar) en de
Tandemverdediging (een MTM met een specifieke beginopstelling).
Ongetwijfeld kan deze lijst worden aangevuld. Deze negen tactieken zijn niet
zonder reden besproken: deze verdedigingen geven globaal een goed overzicht
van de tactische keuzes waarmee een tegenstander bestreden kan worden. Zoals
naar voren gekomen is, heeft elke verdediging zo zijn voor- en nadelen. Dit

bewijst dat elke defensie in zekere zin relatief is: tactiek X sorteert een beter
effect bij tegenstander A dan bij tegenstander B. Elke tactiek is aan te passen,
zodat er optimaal kan worden ingespeeld op de specifieke kwaliteiten van de
tegenstander.
Een trainer/coach mag niet verwachten dat spelers een bepaalde tactiek al te
snel onder de knie hebben. Belangrijk is dat spelers goed begrijpen waarom
een bepaalde tactiek gekozen is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe er moet
worden gereageerd op het uitspelen van de verdedigende posities. Het beste is
om met spelers in discussie te gaan over de gekozen tactiek. Hiermee wordt
een spelsysteem alleen maar duidelijker en wordt voorkomen dat een tactiek
een “statisch” iets is wat door de trainer/coach wordt opgelegd.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de trainer/coach zelf ook: het is niet de bedoeling
dat deze tactieken blind wordt overgenomen. De lezer heeft veel meer aan het
aanbod als hij/zij hier zelf over nadenkt en een bepaalde tactiek creatief gebruikt
en aanpast aan het eigenkunne en de tegenstander. Dan wordt het E-hockey
bedreven zoals het hoort: met het hoofd.

7.2

Verantwoorden

VERDEDIGING VOOR HET SUPER LEAGUE TEAM

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de verdedigende tactieken zoals
deze toegepast kunnen worden in de SL. De lezer wordt geacht een zekere
basiskennis van het E-hockey te hebben. Voor een bespreking van de Doubleteaming en het overnemen, wordt verwezen naar paragraaf 7.1.1.1. Omdat de
verschillende tactieken eerder in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld zijn, zal
hier worden volstaan met een bespreking van de relevante verschillen tussen
de regionale teams en de SL. Voor meer informatie over een betreffende tactiek
wordt de lezer dus verwezen naar de vorige paragraaf.
Eerst wordt ingegaan op de man-to-man-verdediging (paragraaf 7.2.1). Hier
zullen kort de belangrijke punten met betrekking tot de SL besproken worden
In paragraaf 7.2.1.1 wordt de HCP behandeld; in 7.2.1.2 de FCP. Vervolgens
wordt in paragraaf 7.2.2 aandacht besteed aan een aantal varianten van de
zonedefensie. Paragraaf 7.2.3 bespreekt de overige defensievormen.

7.2.1

DE MAN-TO-MAN-VERDEDIGING

Het principe van een MTM blijft hetzelfde. Of je nu in de Regio speelt of in de
SL, een MTM blijft een MTM. Toch bestaat er één heel duidelijk verschil. Het
is een feit dat er met vijf spelers veel meer mogelijkheden zijn dan vier spelers
en dit vooral vanuit tactisch oogpunt. In het kort zullen de verschillen, maar
vooral de voordelen worden uitgewerkt.

7.2.1.1

DE HALVE MAN-TO-MAN OF HALF COURT PRESS

Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven, is een halve MTM heel effectief.
Een HCP is vooral een actieve verdediging waar het accent ligt op het verkrijgen
van balbezit en het scoren van een doelpunt door middel van het onder druk
zetten van de tegenpartij (zie paragraaf 7.1.1.2). Het grote verschil tussen het
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Overnemen

DoubleTeaming

E-hockey in de regio en de SL zit vooral in de veldbezetting. In tegenstelling
tot de regio, heeft de HCP bij de SL vaak een “laatste man”: een vrije verdediger
die geen eigen aanvaller heeft. Deze positie heeft vaak een vrije rol, wat bij
een HCP erg goed uitkomt in verband met het overnemen en het zetten van
een Double-teaming. Hierdoor is de verdediging minder kwetsbaar: wanneer
een verdediger de eigen aanvaller kwijt is, kan de vrije verdediger deze
overnemen. Hierdoor kunnen de overige aanvallers bij de eigen aanvallers
blijven hetgeen zorgt voor meer stabiliteit in de defensie.
Hoe wordt het overnemen van een aanvaller tijdens een HCP uitgevoerd?
Tijdens een HCP zijn er momenten waarop een verdediger de eigen aanvaller
kwijtraakt. Dit kan komen door een block of omdat de aanvaller de verdediger
gewoon te snel af is. Op dat moment is het van groot belang dat de vrije
verdediger de aanvaller overneemt. Het overnemen moet wel meteen gebeuren,
omdat anders de aanvaller te veel ruimte krijgt en het effect van een HCP weg
is. Dit overnemen kan ook snel gebeuren, de verdedigingslinies zijn immers
kort bij een HCP. Tijdens het overnemen is het de bedoeling dat de verdediger
die de eigen aanvaller kwijt is geraakt, de positie van de vrije verdediger
overneemt (zolang deze verdedigingsituatie duurt). De andere verdedigers
blijven gewoon bij hun aanvallers.
Double-teaming tijdens een HCP: het doel van een Double-teaming mag
duidelijk zijn; het zo snel mogelijk in balbezit komen en van een verdedigende
positie overgaan naar een aanval (zie 7.1.1.1). Het is van groot belang dat een
verdediger de balbezitter zo snel mogelijk naar de zijkant van het veld
manoeuvreert en daar samen met de vrije verdediger de Double-teaming inzet.
Het verschil met een Double-teaming in de Regio, is de grootte van veld en
het feit dat het doel in het veld staat. Daardoor ontstaat er een andere
veldbezetting en zo kan de Double-teaming makkelijker opgezet worden.
Vooral de hoeken zijn perfect om een Double-teaming te zetten, omdat de
aanvaller hier al ingesloten staat door twee balken maar ook omdat het doel
niet op gelijke hoogte staat met de achterlijn waardoor een scoringskans
minimaal is.

7.2.1.2

DE HELE MAN-TO-MAN OF FULL COURT PRESS

Ook binnen de SL is het spelen van een Full Court Press ideaal om snel in
balbezit te komen. Voor een uitgebreide beschrijving van de Full Court Press,
zie 7.1.1.3.
Het verschil in de uitvoering van de tactiek met de regio is wederom de
veldbezetting van het SL-team. De voorste positie in de verdediging is van
zeer groot belang voor het uitvoeren van de FCP, vooral als het gaat om het
onder druk zetten van de achterste positie van de tegenstander. De achterste
speler is vaak degene die het spel moet opbouwen en/of de opbouw bepaalt
omdat er in de SL vaak in ruit gespeeld wordt (zie verder paragraaf 8.1.2). Een
ruit wil zeggen: één speler in de punt, één aan iedere zijkant en een achterste
verdediger. Deze speler (van de verdedigende partij) moet wel goed aansluiten
zodat hij/zij op tijd zijn/haar aanvaller kan aanpakken en niet teveel ruimte
weggeeft.

Basis
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Een kleine variatie op een normale FCP, is het spelen van een FCP met één
vrije verdediger. Hierdoor ontstaat er ruimte om onder andere een Doubleteaming te zetten en daardoor snel in balbezit te komen. Dit pakt alleen goed
uit als de tegenstander met een verdediger speelt die geen aanvallende taken
heeft.

7.2.2

Variatie

DE ZONEDEFENSIE

Binnen de SL is het mogelijk om een zoneverdediging op verschillende
manieren te spelen. Door de zone zo te positioneren kan een aanvallende ploeg
worden gedwongen om op een bepaalde wijze te aanvallen. Doordat een SLteam uit vier veldspelers bestaat, zijn er meer mogelijkheden van een zone dan
in de Regio.
In deze paragraaf van het hoofdstuk zullen deze verschillende zones worden
behandeld. Het verschil tussen de zones zit voornamelijk in het opstellen van
de verdedigers (zie ook Kader-1 van dit hoofdstuk).

7.2.2.1

DE 1-2-1-ZONE

De 1-2-1-zone is de meest voorkomende manier van zone spelen in de SL.
(Zie Fig. 7-20)
De opstelling is als volgt: één verdediger staat op de kop van de zone. Daar
achter staan twee verdedigers die ieder een kant afdekken. Voor de keeper
staat de laatste verdediger, als slot op de deur. Het doel van deze opstelling is
het voorkomen van het in de buurt van het doel komen van de aanvallende
partij, door het centrum. Dit gebeurt door de verdediging dicht te houden (cq.,
het centrum bezet te houden). De voorste verdediger heeft een zeer belangrijke
rol in deze zone. Deze moet ervoor zorgen dat de aanvaller niet door het midden
van de verdediging gaat maar naar de buitenkant wordt gedwongen. De andere
verdedigers moeten hetzelfde doen en vooral de zone dicht houden. Het doel
moet zijn om de aanval naar de balk (naar de buitenkant) te drukken.

Basis

Fig. 7-20

De plustekens in Fig. 7-20 geven de zwakke punten van de zone weer.
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Tactisch
Antwoord

Het grote voordeel van deze zone is de mogelijkheid van een snelle
omschakeling verdediging-aanval, van balonderschepping naar de Fast Break.
Doordat bij een 1-2-1-zone de voorste speler vooruit geschoven staat (voor de
middenlijn), kan deze speler tijdens een Fast Break ook snel bereikbaar zijn
door zich aan de één van de zijkanten aan te bieden.
Deze zone is goed te transformeren naar een Zone Press (zie 7.1.2.3). De voorste
speler fungeert dan als sturende (dwingende) verdediger. De verdediger aan
de kant waar de balbezitter naartoe komt, pakt de balbezitter op. Hierop volgt
een Double-teaming.

7.2.2.2

DE 1-1-2-ZONE

Deze zone speelt met twee verdedigers op kop, hierachter één verdediger met
daarachter nog een achterste speler. (Zie Fig. 7-21) Met deze manier van zone
spelen wordt een soort fuik voor de tegenstander gecreëerd. Dit wordt
gerealiseerd door de balbezitter juist naar het centrum van de verdediging te
dwingen en daar op te sluiten. Er moet wel op gelet worden dat de balbezitter
niet de mogelijkheid heeft om de bal door deze fuik naar de zijkant te spelen.
Als dan een medespeler bereikt wordt is het gevaar van een scoringskans
aanwezig.
Dit wordt voorkomen door de laatste twee verdedigers een dubbele taak te
geven: 1) de balbezitter moet direct opgepakt worden (Double-teaming met
één van de voorste verdedigers), en; 2) de zijkant in de gaten houden. Er is ook
een tweede manier: de twee voorste verdedigers beletten de overige aanvallers
om te passeren.

Basis

Fig. 7-21

De plustekens in Fig. 7-21 geven de zwakke punten van de zone weer.
Als de verdedigende partij in balbezit komt, kan worden overgegaan tot een
Fast Break. De twee vooruit geschoven spelers (voor de middenlijn) moeten
zich aan de zijkant aanbieden om aanspeelbaar te zijn.
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7.2.2.3

DE 2-1-1-ZONE

Deze zone is niet echt gebruikelijk binnen de SL. Toch kan het op sommige
momenten een aardige keuze zijn om deze tactiek te spelen. Het principe is dat
één speler wat vooruit geschoven speelt (middenlijn), achter deze speler staat
de volgende verdediger opgesteld en voor het doel de laatste twee spelers.
(Zie Fig. 7-22) De voorste speler zet de tegenstander wat onder druk, zodat
deze naar de zijkant of terug naar eigen helft wordt gedwongen. De andere
drie spelers zorgen ervoor dat het centrum van de verdediging dicht blijft.
Deze drie verdedigers fungeren als een 2-1-zone.
Deze verdediging heeft wat weg van een Diamond-and-one, alleen is een stuk
passiever. De omschakeling verdediging-aanval is goed te doen doordat er
een speler ver naar voren is geschoven. Een Fast Break is snel uitvoerbaar.
De plustekens in Fig. 7-22 geven de zwakke punten van de zone weer.

Basis

Fig. 7-22

7.2.3

OVERIGE DEFENSIEVORMEN

In deze paragraaf zullen nog enkele defensievormen aan de orde komen, zij
het heel summier. Het gaat hier alleen om de volledigheid, soms zal worden
volstaan met een enkele verwijzing naar de bespreking van de betreffende
tactiek eerder in dit hoofdstuk.
De Zone Press is al aan bod gekomen bij de bespreking van de 1-2-1-zone.
Het spelen van de Buitenkant-Verdediging is identiek aan hetgeen in paragraaf
7.1.3.1 staat.

7.2.3.1

ROTATING-DEFENCE

Deze is in principe gelijk als de Meedraaiende-Verdediging zoals besproken
in paragraaf 7.1.3.3. Bij het SL-team komt een vierde verdediger die zich achter
de 2-1-zone opstelt (in een 1-2-1-zone). Daarnaast kan de Rotating-Defence
iets ruimer worden opgezet.
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7.2.3.2

DIAMOND-AND-ONE

Wijze van uitvoer is exact hetzelfde voor het SL team (zie paragraaf 7.1.3.4).
De vierde verdediger speelt een HCP of heeft een plaats in de zone. Een andere
mogelijkheid is om twee “Diamonds” aan te wijzen.
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8.

AANVALLENDE TACTIEKEN EN
SPELHERVATTING

In dit hoofdstuk wordt het hebben van balbezit en het aanvallen aan elkaar
gelijk gesteld. Dit vloeit voort uit de definitie van verdedigen: het doel is het
veroveren van de bal. De omschakeling verdediging-aanval is op het moment
van het veroveren van de bal. Dit is dan het begin van de aanval, met als doel
te scoren. Het scoren mag gezien worden als essentie van de aanval. De
aanvallende tactiek is hier de wijze (de manier van spelen) waarop tot het
scoren te komen.
Gevoelsmatig is het misschien vreemd om over de aanvallende tactieken te
praten. Want bij een aanval gaat het vooral om creativiteit, dit in tegenstelling
tot de verdediging waarbij alles helder, strak en georganiseerd moet zijn. Dit
is waar, maar tegelijkertijd is het ook zo dat deze creativiteit wordt gekaderd
door een aanvallend systeem.
Zo’n systeem is vergelijkbaar met een beginopstelling: het schetst grofweg de
lijnen waarlangs een aanval kan worden opgebouwd. Dit is natuurlijk
afhankelijk van de verdediging: 1) de defensievorm, en; 2) de individuele
bewegingen en acties. De aanvallende tactiek kan dan worden opgevat als een
adequate invulling van een bepaald concept, als een antwoord op het
verdedigende systeem en de individuele verdedigers.
Over de invulling is het één en ander te zeggen. Ten eerste moeten spelers een
goed inzicht hebben, een overzicht. Waar ligt ruimte; hoe bied ik me aan; wat
is de zwakke plek van de verdediger/keeper; hoe kan deze verdediging omspeeld
worden? Deze laatste vraag zal in dit hoofdstuk worden beantwoord; de eerste
drie vragen zijn in Deel 1 en in hoofdstuk 7 al aan de orde geweest. Met invulling
wordt dus creativiteit en overzicht bedoeld.
Als tweede punt wordt opgemerkt dat er altijd vanuit de eigen spelers
geredeneerd moet worden. Deze moeten het waarmaken, dus de tactiek (de
opdracht) moet op z’n minst uitvoerbaar zijn. Een team met weinig armkracht
zal dus genoodzaakt zijn om tijdens de aanval veel gebruik te maken van het
block.
Het laatste punt heeft betrekking op het verloop van de wedstrijd. Een oud
gezegde luidt: de beste verdediging is de aanval. Dit is ongetwijfeld waar:
balbezit is de enige zekerheid als het gaat om geen tegendoelpunt te krijgen.
Hieruit volgt dat bij een voorsprong en weinig resterende speeltijd, het zaak is
om in balbezit te blijven. De aanval bestaat dan uit het rondspelen van de bal.
Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Dan is er weinig speeltijd over en
moet er nog gescoord worden. De aanval wordt dan juist meer gericht op een
doelpunt, met meer voorwaartse kracht. Ook het nemen van risico’s wordt nu
geoorloofd. Met andere woorden, het is dan pompen of verzuipen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Er wordt eerst ingegaan op
aanvallende spelsystemen. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk, zal er niet
apart worden ingegaan op de Super League (SL) De SL variant wordt aan het
einde van elke bespreking van de betreffende tactiek behandeld. De reden
hiervoor is dat het qua tactische overweging niet wezenlijk verschilt; alleen de
uitvoering is anders (een aanvallende tactiek is een concept). De spelsystemen
worden besproken in paragraaf 8.1.
Na dit globale beeld, wordt ingegaan op verschillende antwoorden op een

Veldbezetting

Inzicht

Eigen
Kwaliteiten

Wedstrijd
Verloop
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verdedigende tactiek. Hier gaat het niet om spelsystemen, maar om enkele
praktische opmerkingen over de manier waarop een bepaalde defensie uit te
spelen is. Dit gebeurt in paragraaf 8.2.
Naast de aanvallende tactieken, worden ook enkele tactische elementen
besproken met betrekking tot de spelhervatting. Dit gebeurt in paragraaf 8.3.
Het gaat hier voornamelijk om de positionele bezetting en een aantal varianten
van het nemen van vrije ballen.
In de laatste paragraaf (8.4) wordt ingegaan op enkele tactische overwegingen
met betrekking tot het wisselen van spelers. Ook wordt ingegaan op de timeout.

8.1

AANVALLENDE SPELSYSTEMEN

In deze paragraaf zullen de mogelijke spelsystemen beschreven worden. Het
gaat hier om een statische veldbezetting. Later in dit hoofdstuk wordt zo’n
statisch geheel omgezet in een dynamisch systeem; het systeem wordt in een
tactisch kader geplaatst.
Eerst wordt de regionale klasse besproken (paragraaf 8.1.1). In paragraaf 8.1.2
komt de SL aan bod.

8.1.1
Soorten
Spelsystemen

SPELSYSTEMEN VOOR REGIONALE TEAMS

Het regionale team speelt met drie veldspelers. Met deze drie spelers kunnen
drie verschillende opstellingen gemaakt worden (Kader-1).
Soorten spelsystemen voor regionale teams:
- Twee achter, en één voor
- Één achter, één midden, en één voor
- Één achter, en twee voor

(2-1-systeem)
(1-1-1-systeem)
(1-2-systeem)

Kader-1
2-1-Systeem
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Het 2-1-systeem is het minst aanvallend. (Zie Fig. 8-1 op pag. 91) Er zijn twee
verdedigers en één aanvaller. Eigenlijk is deze terminologie onjuist: er is sprake
van één vooruitgeschoven aanvaller; de andere twee spelen minder diep. In de
praktijk komt dit systeem niet veel voor, simpelweg omdat dit systeem te
defensief is en aanvallend tekort schiet. Een team dat dit systeem speelt zal
niet echt tot goede doelkansen komen. Een voordeel van dit systeem is dat de
omschakeling aanval-verdediging soepel verloopt doordat er continu twee
spelers ruim achter de bal spelen. Dit systeem is het best te combineren met
een zonedefensie. Een alternatief is het spelen van een Diamond-and-one. Met
deze laatste defensie wordt het toch al defensieve karakter van dit systeem
enigszins gecompenseerd.

Fig. 8-1

Het 2-1-systeem

Het 1-1-1-systeem (Fig. 8-2) biedt meer aanvallende kracht dan het 2-1-systeem.
Met dit systeem kan men de tegenpartij redelijk onder druk zetten. Door snel
en veel te passen kan de verdediging uitgespeeld worden. Dit systeem werkt
het best wanneer er een FCP-verdediging tegenover gezet wordt. De spelers
dienen goed gebruik te maken van de breedte van het veld om zo optimaal
gebruik te maken van de ruimte (die al beperkt is doordat er in één lijn gespeeld
wordt).
Het is een controlerend spelsysteem dat zowel aanvallend als verdedigend op
safe speelt. Bij balovername van de tegenpartij is de omschakeling aanvalverdediging goed. Door de tweede speler in het midden, kan een Fast Break
van de tegenstander gecontroleerd worden. Dit kan op twee manieren: 1) door
de diepgaande aanvaller af te dekken (Out-side-Defensie) of door met deze
speler mee te gaan (MTM), en; 2) door direct op de bal te gaan jagen (FCP op
de balbezitter). Wanneer deze laatste mogelijkheid gekozen wordt, dan moet
de voorste speler zakken naar de eerste linie. De voorste speler kan bij
balovername door het eigen team direct diep gaan en zo op de Fast Break
spelen.
Indien het 1-1-1-systeem creatief gespeeld wordt, kan het een redelijk
aanvallend systeem zijn. Vooral wanneer spelers de linies wat meer laten
overlappen, kan er redelijke dreiging ontstaan. Met dit systeem zijn alle
mogelijke verdedigingsvormen te spelen. Zowel een MTM als een zone zijn
goed uitvoerbaar.

Fig. 8-2

1-1-1-Systeem

Het 1-1-1-systeem

Dit systeem is zeer aanvallend ingesteld: tijdens de aanval wordt er met twee
vooruitgeschoven spelers gespeeld. (Zie Fig. 8-3 op pag. 92) Hiermee kan een
team de verdediging constant onder druk zetten.
Dit spelsysteem maakt veelvuldig gebruik van de driehoek zoals besproken in
hoofdstuk 3 (O3.1.3 - O3.1.4). Het systeem is zowel geschikt om tegen een
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MTM te spelen als tegen een zone. Door de twee vooruitgeschoven spelers
wordt het speelveld goed breed gehouden waardoor de zone zich moet blijven
concentreren op beide zijden. Goede positiewisselingen maken dit systeem
nog effectiever.
Deze positiewisselingen zijn zowel horizontaal als verticaal. Een horizontale
positiewisseling kan een switch zijn (zie O3.2.8), maar kan ook zonder
specifieke baloverdracht uitgevoerd worden. Om de aanval dynamisch te
houden dient er ook regelmatig tussen de linies onderling gewisseld worden:
de opkomende speler wordt direct gecompenseerd door een zakkende beweging
van één van de twee vooruitgeschoven spelers.
Is het 1-2-systeem aanvallend het meest bruikbaar, de omschakeling aanvalverdediging kan problemen opleveren. Door een achterste speler te hebben is
dit systeem kwetsbaar voor een Fast Break van de tegenpartij. Om deze reden
is het noodzakelijk om altijd de eerste linie bezet te houden. Daarnaast kan de
counter tegen gegaan worden door een FCP te spelen. Hierdoor wordt de kans
op een effectieve Fast Break geminimaliseerd. Een HCP kan met het 1-2systeem ook prima gespeeld worden.

Fig. 8-3

8.1.2

Soorten
Spelsystemen

Achter
Het Doel
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SPELSYSTEMEN VOOR SUPER LEAGUE TEAMS

De SL speelt met vier veldspelers. Theoretisch zijn er dus veel meer
spelsystemen mogelijk dan bij het regionale hockey. In de praktijk ligt dat
vaak anders: bijvoorbeeld een 3-1-systeem zal men niet snel tegen komen.
Een team dat wel dusdanig speelt, zal zichzelf veel ellende op de hals halen. In
Kader-2 staan de spelsystemen die door een SL team gespeeld kunnen worden.
Bij de SL staat het doel in het veld: spelers kunnen hier achterlangs rijden.
Tijdens een aanval doen spelers er goed aan om niet helemaal door te rijden
tot de achterbalk, maar de hoogte van de doellijn als achterlijn beschouwen.
De kans is namelijk groot dat als de verdedigers de betreffende speler vastzetten
deze speler dan geen kant meer op kan. Tevens is het geven van een goede
voorzet een stuk moeilijker.

Soorten spelsystemen voor SL teams:
- Twee achter, één midden, en één voor (2-1-1-systeem)
- Één achter, twee midden, en één voor (1-2-1-systeem)
- Één achter, één midden, en twee voor (1-1-2-systeem)
Kader-2

Het eerste spelsysteem dat besproken wordt is het 2-1-1-systeem. (Zie Fig. 84) Dit is een uiterst behoudend systeem. Een team dat op deze manier speelt,
zal veel op de Fast Break spelen. Aanvallend zal er veel en in een hoog tempo
gepasst worden. Op de eigen helft kan er goed positiespel gespeeld worden:
een tegenstander die hapt kan adequaat bespeeld worden. Dit systeem wordt
ook vruchtbaarder wanneer spelers doorschuiven naar voren. Indien de
tegenstander een FCP verdedigt, is de aanvallende kracht tevens niet zo slecht,
alleen is de waarschijnlijkheid van een verdediging tegenover dit systeem niet
erg groot.
Voor een team dat genoodzaakt is defensief te spelen, is het 2-1-1-systeem
een goede optie. De omschakeling aanval-verdediging is makkelijk te maken.
Als er een zonedefensie wordt gespeeld, kan elke speler snel de eigen positie
innemen. Doordat er twee spelers achter zijn, is het ook goed mogelijk om de
voorste speler(s) een FCP te laten spelen. Op deze manier wordt de druk op
het eigen doel voorkomen. De Diamond-and-one is tevens een verdediging
die goed uitvoerbaar is. Ondanks deze defensieve voordelen, biedt dit systeem
weinig perspectief op de winst.
Een variatie hierop kan wel vruchtbaar zijn: de middelste speler schuift naar
voren zodat er een vierhoek ontstaat, een 2-2-systeem (vergelijk O3.1.3 O3.1.4). Hierdoor wordt het speelveld breed gehouden en kan door middel
van passes en doorschuiven de verdediging worden uitgespeeld. Het is duidelijk
dat het dan niet meer om een zuiver 2-1-1-systeem gaat.

Fig. 8-4

2-1-1-Systeem

Het 2-1-1-systeem

Een tweede spelsysteem is het 1-2-1-systeem: een ruitvormige opstelling. (Zie
Fig. 8-5 op pag. 94) Dit systeem biedt veel mogelijkheden.
Om te beginnen zijn er vier driehoeken te trekken. Positioneel gezien is dit een
sterke opstelling met veel passcombinaties. De effectiviteit neemt toe door
veel positiewisselingen.

1-2-1-Systeem
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Positie
Wisselingen

De voorste speler kan twee functies vervullen: 1) gaten trekken (bijvoorbeeld
door het zetten van een block), en; 2) zich aanbieden voor een doelgerichte
pass. Deze speler heeft een dynamische functie: blijft hij/zij te lang op de
koppositie, dan valt het hele spel stil. In plaats van bij te dragen aan de
aanvallende druk, houdt deze speler alleen maar ruimte bezet. Dus, deze speler
voert de opdracht uit of wisselt van positie. Dit betekent dat een andere speler
doorschuift naar de koppositie.
Maar niet alleen op de punt wordt van positie gewisseld: om dit systeem goed
uit de verf te laten komen worden alle posities gewisseld. Dit hoeft niet per se
in een circulaire beweging te gebeuren. Bekijk Fig. 8-5 voor het volgende.
Aanvaller-4 wisselt met Aanvaller-2. Op dat moment kunnen ook Aanvaller3 en Aanvaller-1 van positie wisselen. Of Aanvaller-4 verlaat de koppositie
die overgenomen wordt door Aanvaller-3 terwijl Aanvaller-1 de positie van
Aanvaller-3 overneemt. Aanvaller-4 bezet nu de achterste positie. Kortom,
het maakt niet uit hoe er gewisseld wordt zolang er maar voor gezorgd wordt
dat alle posities bezet blijven.

Fig. 8-5

1-1-2-Systeem
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De spelers in de tweede linie kunnen soms ook doorschuiven om vervolgens
een pass voor het doel te geven. Spelers moeten er wel op letten dat ze niet te
ver doorrijden (zie eerder dit hoofdstuk). Als de spelers zich goed blijven
aanbieden (vergelijk O3.1.3 - O3.1.4) dan heeft de defensie een zware kluif
aan dit systeem.
Het 1-2-1-systeem is goed uitvoerbaar tegen elk soort defensie. Zowel de zone
kan effectief bestreden worden als ook de MTM (zie paragraaf 8.2 voor de
wijze waarop).
De omschakeling aanval-verdediging is ook gunstig. Men kan zowel een MTM
als een (ruime) zone als defensie hanteren. Ook kan er vroeg gestoord worden
ter voorkoming van een Fast Break.
Als derde spelsysteem wordt het 1-1-2-systeem behandeld. (Zie Fig. 8-6 op
pag. 95) Het team speelt hier met twee vooruitgeschoven spelers, een speler in
de tweede linie en een speler op de achterste positie. Het is een zeer aanvallend
systeem dat het speelveld goed breed houdt.
Er zijn twee driehoeken te trekken in de beginopstelling: 1) de voorste twee
spelers met de speler in de tweede linie, en; 2) de voorste twee spelers met de
achterste speler. Door positiewisselingen in de breedte, kunnen daarnaast de
drie linies ook een driehoek vormen. Hierdoor ontstaan veel passmogelijkheden.

Ook voor dit systeem geldt dat het effectiever is naarmate er meer van positie
gewisseld wordt. De wijze waarop dit kan, is vergelijkbaar met het 1-2-1systeem, alleen hier is er geen echte koppositie.

Fig. 8-6

Het 1-1-2-systeem

Aanvallend is dit een sterk spelsysteem. De twee voorste spelers houden het
speelveld goed breed. Veel aanvallen zullen over de vleugels gaan. De middelste
speler kan in komen om een pass te ontvangen of kan een block zetten. Ook
voor het 1-1-2-systeem geldt dat het tegen elke defensievorm goed kan
functioneren.
De omschakeling aanval-verdediging is wat moeilijk. Dit systeem is gevoelig
voor een Fast Break van de tegenstander. Doordat er twee spelers
vooruitgeschoven zijn, wordt er achter in het speelveld veel ruimte weggegeven.
Dit spelsysteem vraagt in ieder geval om een MTM-defensie. De FCP is het
meest praktische uitvoerbaar.
In deze paragraaf is een aantal spelsystemen beschreven. Hiermee is een globaal
en statisch overzicht gegeven van de mogelijkheden die een team heeft om
zichzelf als team neer te zetten, en om een aanval op te bouwen. Om de lezer
meer inzicht te geven in diverse systemen, wordt in de volgende paragraaf
ingegaan hoe een tactiek kan helpen bij het uitspelen van de tegenstander die
door middel van een bepaalde defensie georganiseerd is.

8.2

TACTISCH AANVALLEN

Paragraaf 8.1 heeft uiteenlopende spelsystemen laten zien. Deze systemen gaan
uit van de eigen kwaliteit. Met andere woorden: er wordt geen rekening
gehouden met de tegenstander. Deze paragraaf is als aanvulling op de vorige
paragraaf bedoeld: hier wordt ingegaan op de vraag welke tactiek nodig is om
een gepositioneerde defensie uit te schakelen.
Tactiek is, zoals gezegd, op te vatten als een antwoord. Dit geldt voor zowel
verdediging als voor de aanval. Het uitgangspunt dat tactiek een antwoord is,
impliceert geenszins passiviteit: het is meer een soort vooruit denken.
Doel van een aanval is het scoren, en dus ook het uitspelen of omzeilen van de
verdediging. Hoe dit gebeurt, is uiteraard afhankelijk van de defensievorm die
tegenover de aanvallers staat. Een 1-2(-1)-zone vraagt een andere aanpak dan

Doel van
Aanval
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een FCP. Zoals in hoofdstuk 7 is te lezen, bestaan er grofweg twee soorten
verdedigingen: de MTM en de zone (de Out-side-Defence wordt hier voor het
gemak buiten beschouwing gelaten omdat deze tactiek zelden gebruikt wordt
als tactiek op zich). In deze paragraaf zal op deze twee verdedigende tactieken
een passend antwoord gegeven worden.
Wanneer er gekeken wordt naar het type verdediging, dan gaat men er vanuit
dat de verdedigers altijd al direct in de goede posities zijn. Dit is lang niet
altijd het geval. Daarom wordt in 8.2.1 eerst ingegaan op de Fast Break.

8.2.1

FAST BREAK OF SNELLE UITBRAAK

Een goede aanval bezit creativiteit en snelheid. Dit is vaak noodzakelijk om
de (organisatie van de) verdediging uit te spelen. Echter, er staat niet altijd een
goed gepositioneerde verdediging. Dit geldt vrijwel altijd als de aanvallende
partij balverlies lijdt en om moet schakelen naar de verdediging. Op deze
momenten is elke tegenstander het meest kwetsbaar. Het is dus belangrijk om
bij balovername zo snel en effectief mogelijk een aanval op te bouwen en af te
ronden. Een manier waarop zo’n snelle aanval uitgevoerd kan worden, is de
Fast Break (bij andere sporten ook wel counter genoemd). In hoofdstuk 3 wordt
een trainingsoefening besproken die behulpzaam is bij het trainen van de Fast
Break (O3.1.5; De Weave).
De essentie van de Snelle Uitbraak is het gebruik maken van de ruimte op de
aanvalshelft (doordat de tegenstanders nog de aanvalsposities bezetten) om
tot scoren te komen. Door snel een aanval op te bouwen, komt de bal terecht
bij een speler die op een dusdanige positie staat dat er vrije ruimte is voor een
schot op het doel. De Fast Break wordt als volgt gespeeld. Zodra er balbezit
tot stand komt, rijdt de speler die het meest ver van de bal staat direct naar
voren zodat zij/hij aanspeelbaar is (bij SL twee spelers). De speler die geen
balbezit heeft maar redelijk dichtbij de bal is, zorgt ervoor dat de aanvaller die
naar voren gegaan is, aangespeeld kan worden. Dit kan op twee manieren: 1)
het zetten van een block, en; 2) het aanbieden zodat de bal naar haar/hem
gepasst kan worden en direct weer door te passen. Als laatste zorgt de balbezitter
ervoor dat de bal zo snel mogelijk gespeeld wordt. Wanneer het passen te lang
op zich laat wachten, is het effect van de Fast Break verdwenen. Soms kan de
balbezitter ook direct (dus zonder hulp van de tweede speler) een lange pass
geven. De speler die het eerst balbezit heeft, houdt doorgaans (tijdelijk) de
achterste positie vast. Fig. 8-7 t/m 8-10 laten vier manieren van zo’n snelle
aanval zien.

Basis
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Fig. 8-7

Super League

Het verloop van de situatie wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 5.
Bovenstaande figuur laat zien dat Aanvaller-1 de bal verovert. Op dat moment
biedt Aanvaller-2 zich aan (1), terwijl Aanvaller-4 diagonaal oversteekt (4) en
Aanvaller-3 buitenom (passeert Verdediger-3 aan de rechterkant) naar voren
rijdt. Verdediger-3 pakt Aanvaller-2 op (3) omdat deze de bal krijgt (2).
Aanvaller-2 passt direct naar Aanvaller-4 (5) die op het doel af kan maken of
een pass op Aanvaller-3 kan geven. Deze laatste stap is afhankelijk van de
snelheid waarmee de verdedigers terug in positie zijn.
Een andere optie is dat Aanvaller-3 een (passief) block zet voor Aanvaller-4
voor het op de plek waar het plusteken staat.

Fig. 8-8

Beschrijving

Regionale Klasse

Het verloop van de situatie wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 6.
Te zien is dat de keeper actief deelneemt aan het uitverdedigen door middel
van het zetten van een actief block (1). Hierdoor is er een feitelijke
overtalsituatie ontstaan. Aanvaller-1 maakt hier gebruik van het block. Doordat
Aanvaller-2 de zijkant opzoekt (2), kan Verdediger-2 niet veel anders dan
meegaan (3). Had Verdediger-2 Aanvaller-1 opgepakt, dan had Aanvaller-2
aangespeeld kunnen worden. Nu biedt Aanvaller-3 zich aan (4), ontvangt de
bal (5) en kan zonder problemen de bal afronden (6). Verdediger-3 bevindt
zich aan de buitenkant en is dus geen belemmering voor Aanvaller-3. Wel
moet het afmaken snel gebeuren: Verdediger-2 komt in deze situatie altijd
naar binnen. Is dit het geval, dan staat Aanvaller-2 weer vrij.
Een andere optie was geweest dat Aanvaller-1 direct Aanvaller-2 had aangepasst
via de balk.

Beschrijving
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Fig. 8-9
Beschrijving

Het verloop van de situatie wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 7.
De bal wordt veroverd door een Double-teaming (Aanvaller-4 en Aanvaller1). Direct daarna volgt een block van Aanvaller-2 (1). Aanvaller-4 rijdt meteen
naar voren (2) en houdt het veld breed (Verdediger-3 moet volgen); Aanvaller3 doet hetzelfde aan de rechterkant (3). Aanvaller-1 rijdt om het block heen en
passt naar Aanvaller-3 (4). Verdediger-2 wordt door Aanvaller-3 aan de
buitenkant gehouden. Verdediger-4 moet met Aanvaller-3 mee (5). Aanvaller1 komt mee naar voren door het vrije centrum (6). Aanvaller-1 krijgt de pass
(7) van Aanvaller-3, en kan schieten. Aanvaller-2 blijft tijdens deze uitbraak
op de achterste positie.

Fig. 8-10
Beschrijving
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Super League

Regionale Klasse

Het verloop van de situatie wordt weergegeven door de cijfers 1 tot en met 6.
Aanvaller-1 verovert de bal en passt meteen naar Aanvaller-2 (1). Op hetzelfde
moment rijdt Aanvaller-3 naar voren (2). Aanvaller-2 rijdt door het centrum
naar voren (3). Deze speler zou kunnen passen naar Aanvaller-3, maar
Verdediger-3 kan daar tussen zitten (4). Doordat Aanvaller-2 door het centrum
komt, kan Verdediger-2 niet direct het centrum dichtrijden. Verdediger-2 moet
nu kiezen tussen Aanvaller-2 en Aanvaller-3. Aanvaller-2 heeft de bal dus
Verdediger-2 moet met deze speler mee. Aanvaller-2 rijdt verder door, en passt
de bal in het centrum, achter Verdediger-2 langs naar Aanvaller-3 (5).
Aanvaller-3 maakt af op het doel (6).

Na deze bespreking van de Fast Break, nog enkele opmerkingen.
Elke tegenstander heeft moeite om de Fast Break te verdedigen. Wel is het zo
dat de ene defensievorm meer tegenstand biedt dan de andere. Een tegenstander
die een FCP speelt, is moeilijker te omzeilen met de Fast Break dan een team
dat een zoneverdediging hanteert: de FCP resulteert in directe druk op alle
aanvallers en geeft minder problemen met de omschakeling aanval-verdediging.
De speler die direct de diepte zoekt, moet over een goede balvaardigheid en
een goed schot beschikken. Is dit niet het geval, dan heeft de Fast Break weinig
nut: de bal moet in een vloeiende aanval afgemaakt worden in een korte tijd
(ongeveer 8 à 10 seconden). Een speler met een T-stick kan zich uiteraard
verdienstelijk maken door het zetten van een block.
In de vier besproken voorbeelden komt het balbezit telkens tot stand door
balverovering van een individuele tegenstander. De Fast Break kan ook
voortvloeien uit balonderschepping door een verkeerde pass. Het principe is
echter altijd hetzelfde: vrij rijden en snel passen.
Voor de uitvoering van deze snelle aanval, is het noodzakelijk om over goed
materiaal te beschikken. Snelle en wendbare rolstoelen zijn hierbij geen
overbodige luxe.
Tijdens een Fast Break moet er altijd gedacht worden aan de achterste positie.
Niet alleen de verdediging is uit balans, ook de posities van het eigen team
kunnen anders zijn dan het op papier zou moeten. Daarom moet elke speler
goed het overzicht bewaren en letten op de veldbalans. De vuistregel dat de
speler die de bal veroverde, (tijdelijk) de achterste positie bezet houdt, kan dan
voor sommige spelers de nodige duidelijkheid en houvast geven.
Wanneer de Fast Break niet lukt (doordat het te lang duurt, of er wordt dusdanig
verdedigd dat er geen vrije speler gevonden kan worden), doet een team er
goed aan om de bal terug te passen en rustig een nieuwe aanval op te bouwen.
Op deze manier kan een team zich weer (re)organiseren en onnodig balverlies
door ondoordachte acties wordt zo voorkomen.
Samenvattend kan dus gezegd worden dat een Fast Break een uiterst effectieve
aanval is indien er aan bovenstaande punten voldaan is. De begrippen snelheid,
creativiteit en niet-verdedigde posities, spelen een centrale rol.

8.2.2

Moeilijk
Verdedigbaar

Balvaardigheid

Pass

Achterste
Positie

Mislukt

AANVALLENDE TACTIEK: ANTWOORD OP EEN ZONE

In de bespreking van de zone werd al gezegd dat er een aantal varianten zijn:
de 1-2-(1-)zone en de 2-1-(1-)zone, in zowel de ruime als ook de enge zin.
Vanuit aanvallend perspectief, zijn hier een aantal dingen over te zeggen.
In het algemeen gelden er centrale principes om in aanvallend opzicht op een
zone te reageren. Waar het om gaat is dat de zone (het gebied) open gespeeld
wordt. Met andere woorden: er moet een gat gecreëerd en/of gevonden worden.
De basisprincipes staan in Kader-3 op pag. 100.
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Antwoorden op een zone:
- Het veld breed houden
- De bal snel passen (hoog baltempo)
- Het zetten van een block in de zone
- Het uit de zone lokken van verdedigers
Kader-3

2-1-Zone

Breed
Houden

Naast deze wat algemene regels, zijn er ook specifieke tactische antwoorden
te geven op elke specifieke zone. Iedere defensievorm heeft z’n sterke en
zwakke plekken. In hoofdstuk 7 worden deze zwakke plekken genoemd. In
deze paragraaf zal het uitspelen van de zone (als verdedigende tactiek) worden
geïllustreerd aan de hand van de 2-1-zone en de 1-2-1-zone. Hier zullen de
beste aanvallende acties worden besproken.
Eerst zal de 2-1-zone uitvoerig aan bod komen, daarna de SL-variant de 1-2-1zone. Zaak bij deze verdediging is om een dusdanige aanval op te zetten zodat
de zone uit elkaar valt of zodat er ruimte aan de buitenkanten ontstaat. Er zal
eerst worden ingegaan op de in Kader-3 genoemde tactieken.
Een zone reageert op de positie van de bal. Door het veld breed te houden en
een hoog baltempo, is een zone dus uit positie te spelen. Onderstaand wordt
dit aan de hand van Fig. 8-11 en Fig. 8-12 duidelijk gemaakt.

Fig. 8-11

Fig. 8-12

Fig. 8-11 en Fig. 8-12 laten zien hoe op een simpele wijze de zone uit positie
gespeeld wordt. Een voorwaarde is dat het baltempo hoog is en dat er direct
geschoten wordt als er een gat ontstaat.
Een andere manier is om de zone uit te schakelen door middel van het zetten
van een block. Dit kan op een aantal verschillende manieren gebeuren.
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De eerste manier is om tijdens een snelle aanval het block onverwacht te zetten.
Een aanvaller begeeft zich dan naar de zone waar een block komt te staan. Om
het onverwachte effect zo groot mogelijk te maken, dient de aanval snel
afgehandeld te worden met een hoog baltempo. Fig. 8-13 laat dit zien.
Onderstaande situatie is een vervolg op de beginsituatie zoals weergegeven in
Fig. 8-11.

Blocken

Fig. 8-13

Aanvaller-3 zet hier een (actief) block zodat Aanvaller-1, zodra deze
aangespeeld is, direct een schot op het doel kan lossen. Hiermee is de zone
uitgespeeld. De taak van Aanvaller-3 blijft niet beperkt tot het blocken: als de
bal terugkaatst kan hij/zij de bal in tweede instantie scoren. De balbezitter kan
ook de bal onder de rolstoel van de block (of stoorder) door schieten.
Maar niet elke aanval verloopt zo soepel en snel waarvan hierboven wordt
uitgegaan. Het uit de zone lokken met behulp van een block vraagt dan om een
andere benadering. Deze gaat als volgt. De blockzetter gaat in eerste instantie
in de zone storen. Dit wordt gedaan door de rolstoel in de zoneverdediging te
zetten, waardoor de zone de flexibiliteit verliest. De aanvallers gebruiken deze
“immobiliteit” om een doelkans te creëren. Door goed positiespel wordt de
verdediging uitgespeeld met behulp van een storende aanvaller. Met andere
woorden: dit block kan vergeleken worden met een passief block, of pickscreen, omdat hier de overige aanvallers gebruik maken van een medespeler
die reeds op een bepaalde plaats staat. (Er wordt benadrukt dat het block zoals
hier is beschreven, vergeleken kan worden met het pick-screen. In feite is het
natuurlijk een actief block. De vergelijking dient alleen om de lezer deze tactiek
goed en begrijpbaar uit te leggen.)
Het storen kan zowel op kop, als aan de zijkant, als in de zone gebeuren.
Storen bij de kop-speler vergemakkelijkt een aanval die, in eerste instantie,
door het centrum verloopt (Fig. 8-14 op pag. 102). Dit geldt ook voor het
storen in de zone (Fig. 8-15 op pag. 102). Hier kan dan het back-screen (rugblock) gezet worden. Wanneer de aanvaller aan de zijkant stoort, dan wordt de
aanval over de vleugels bevorderd (Fig. 8-16 op pag. 102). In deze figuren
staat een vierde verdediger tussen haakjes om de SL situatie aan te duiden.

Uit
De Zone

Storen
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Blocken

Fig. 8-14

Fig. 8.15

Fig. 8.16

Achter
Het Doel
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Wanneer men het baltempo hoog houdt en het speelveld breed, dan kan er
optimaal gebruik van het block worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor het
laten happen van de verdediger. De ruimte die ontstaat moet snel benut worden.
Indien de zone stand houdt, kan als laatste redmiddel nog geprobeerd worden
om de bal via de verdedigers in het doel te krijgen. Bij de SL kan de speler dan
achter het doel langs rijden en de bal hard tegen de rolstoel van een verdediger
schieten. De kans is aanwezig dat de bal dan in de kluts het doel in rolt. De
speler van een regionaal team kan niet achter het doel langs: deze kan dan

proberen om via de zijkant bij het doelgebied te komen.
De tactieken zoals hierboven voor de 2-1-zone en de 1-2-1-zone beschreven,
gelden in het algemeen ook voor de overige zones. In hoofdstuk 7 staat
schematisch aangegeven waar de zwakke plekken van de betreffende zone
zitten. Hier kan men dan ook het best op inspelen.

8.2.3

AANVALLENDE TACTIEK: ANTWOORD OP EEN
MAN-TO-MAN

Zoals in hoofdstuk 7 uitvoerig besproken is, is de man-to-man (MTM) een
zeer actieve verdedigingsvorm: de tegenstander wordt (direct) onder druk gezet.
Dit betekent dat de aanvallende partij het moeilijk heeft om een aanval op te
bouwen, om in het eigen spel te komen.
Er is een aantal mogelijkheden om aan deze druk te ontkomen. In Kader-4
staan deze (tactische) antwoorden die een team kan geven op een MTM.
Antwoorden op een man-to-man:
- Het zetten van een block
- Het groot houden van het speelveld
- Het spelen met een hoog baltempo
- Veel positiewisselingen
- Tempowisselingen in het eigen spel
- Het maken van schijnbewegingen
Kader-4

Als de tegenstander een MTM speelt, dan is het ten eerste zaak om niet in
paniek te raken door de druk. Een team moet gewoon rustig het eigen spel
blijven spelen.
De kunst bij een MTM is om een overtalsituatie en/of een doelkans te creëren
door de vaste verdediger uit te schakelen. Een manier om van een vaste
tegenstander af te komen is door middel van een block. Ook al wordt er direct
overgenomen, het moment waarop om het block heen gereden wordt is de
verdediging even uit balans en ontstaat er ruimte. In hoofdstuk 4 is het block
zetten bij één-op-één situaties behandeld, hierop wordt in dit hoofdstuk niet
verder ingegaan. Voor nu is belangrijk dat het block een instrument is waarmee:
1) aan de druk kan worden ontkomen, en; 2) ruimte wordt gecreëerd.
Speelt de tegenstander een FCP, dan kan de keeper gebruikt worden als
blockzetter. Het voordeel hiervan is dat de keeper geen vaste tegenstander
heeft, wat betekent dat er minder snel overgenomen wordt. Wordt er wel
overgenomen, dan staat een andere speler ongedekt. Deze taak van een keeper
kan overigens alleen goed uitgevoerd worden als de balbezitter erg balvast is.
Een tweede aspect is het volgende. Bij een MTM heeft elke speler een vaste
tegenstander: waar een aanvaller is, is ook een verdediger. Daarom is het
belangrijk om het speelveld groot te houden. Een aanvallende partij die sterk
geneigd is om veel vanuit het centrum aan te vallen, kan zichzelf dan behoorlijk
in de weg zitten. Door het speelveld breed te houden, wordt ook de verdediging
uit elkaar getrokken waardoor er meer aanvallende ruimte ontstaat.

Blocken

Groot
Speelveld
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Positiewisselingen

Tempowisselingen
Schijnbewegingen

Kost
Energie

Een zeer krachtig wapen om onder de druk van een MTM uit te komen, is het
veelvuldig doorvoeren van positiewisselingen. Wanneer dit gecombineerd
wordt met een block, dan is het voor de defensie zeer moeilijk om de MTM te
handhaven. Door de positiewisseling ontstaat onrust in de verdediging:
verdedigers moeten de eigen speler volgen en dit leidt tot een onevenwichtige
veldbezetting. Het feit dat een verdediging moet volgen betekent dat er ruimte
ontstaat. Zeker als de positiewisselingen gepaard gaan met een hoge
balcirculatie is het voor de defensie moeilijk om de één-op-één strak te houden.
Een ander middel is het variëren van het speltempo. Door in een laag tempo te
spelen, wordt de verdediging als het ware in slaap gesust. Een versnelling kan
dan gebruik maken van de onoplettendheid van de verdedigers.
De MTM is een verdediging op de speler. Voor de aanvaller is het van belang
om de directe tegenstander voorbij te komen. Als deze defensie goed wordt
uitgevoerd, is er weinig aandacht voor de bal. Toch kan een schijnbeweging
helpen om voorbij de verdediger te komen omdat veel spelers toch de neiging
hebben om ook op de bal te reageren. Paragraaf 2.1 geeft een aantal voorbeelden
van schijnbewegingen.
De aanval tegen een MTM vraagt meer concentratie dan tegen een zone: het
balbezit moet bevochten worden. Daarnaast is het spelen in een hoog tempo,
inclusief veel positiewisselingen, een energie vergende aangelegenheid. Speelt
de tegenstander een HCP, dan kan het rondspelen van de bal op eigen helft
soms een welkome adempauze geven. Tegen een FCP helpt dit niet: het
temporiseren van het eigen spel is de enige manier om de krachten te sparen.
Het toepassen van wissels is dan ook een mogelijkheid om het team op krachten
te houden.

8.3

TACTISCHE SPELHERVATTINGEN

Deze paragraaf gaat in op de veldbezetting tijdens een spelhervatting. Onder
spelhervatting wordt verstaan: 1) een beginbal; 2) een keeperbal; 3) een strafbal;
4) een vrije bal, en; 5) een scheidsrechtersbal. De beginbal komt hier niet aan
bod: voor het nemen van deze spelhervatting geldt dat het afstandschot te
proberen is indien de verdediging niet goed opgesteld is. Staat de defensie
goed, dan kan de aanval volgens het eigen systeem opgebouwd worden. Op de
keeperbal wordt eveneens niet ingegaan: voor deze spelhervatting gelden
globaal dezelfde regels als voor het nemen van een vrije bal op de eigen helft.
De bespreking van de strafbal wordt aangevuld door een paar technische
opmerkingen. De nadruk ligt op de aanvallende partij. Opmerkingen over de
tegenstander (verdedigers) kunnen als verdedigende tactiek worden opgevat.

8.3.1

Posities
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STRAFBAL

De strafbal is een zware sanctie: indien goed uitgevoerd is dit een honderd
procent doelkans. In de praktijk blijkt dat deze honderd procent te hoog
gegrepen is. Dit kan komen door het niet goed nemen van de strafbal. Het
komt ook voor dat spelers zich niet goed opstellen.
Wanneer een scheidsrechter een strafbal geeft, dan moeten de medespelers zo
snel mogelijk twee meter aan weerskanten van de stip (plaats waar de strafbal

genomen wordt) gaan staan. Voor het regionale team geldt dat dit slechts één
speler kan doen. Door deze positie(s) in te nemen wordt voorkomen dat een
verdediger in een goede positie kan gaan staan om direct in te rijden na het
nemen van de strafbal.
Er moet altijd één speler zijn die de achterste positie bezet houdt ter voorkoming
van een Fast Break. Zie Fig. 8-17 voor de opstelling.
De bal mag niet opgedreven worden; er dient geschoten te worden. Voor het
nemen van een strafbal is een aantal opties. Ten eerste kan de bal hard of zacht
genomen worden. In het algemeen geldt dat het niet te hard nemen het meest
productief is; een te hard schot is moeilijk te controleren voor een rebound.
Ten tweede kan er een schijnbeweging gebruikt worden. Hier moet dan sprake
zijn van één doorgaande slaande beweging. De snelheid van de beweging even
vertragen mag wel, een dummy is niet toegestaan. De speler kan de keeper
ook sturen door naar een bepaalde kant te kijken, of door het lichaam naar een
kant te bewegen. Van dezelfde orde is het wel of niet gebruik maken van een
“aanloop”; en zo ja, van welke kant dit gebeurt. De speler kan de bal ook
afspelen op een teamgenoot (de zogenaamde Cruijff-Olsen variant). De bal
moet wel in voorwaartse beweging blijven.

Variaties

Fig. 8-17
Zodra de strafbal genomen is, moet(en) de speler(s) naast de stip direct inrijden.
Dit geldt ook voor de speler die de strafbal neemt. Op deze manier kan de bal,
indien tegengehouden, op de paal of naast geschoten, in tweede instantie
gescoord worden. Zo wordt ook voorkomen dat de verdedigers balbezit krijgen.
Lukt het dan echter nog niet om de bal te scoren, dan kan de bal worden
teruggespeeld naar de achterste speler en een nieuwe aanval opgebouwd
worden.

8.3.2

VRIJE BAL

Een vrije bal moet in één keer genomen worden: de bal mag de stick van de
speler (die de vrije bal neemt) niet meer dan één keer raken; de bal moet direct
afgespeeld worden.
De veldbezetting bij het nemen van een vrije bal, is afhankelijk van de plaats
waar de vrije bal gegeven wordt. Is de plek dicht bij het eigen doel, dan moet
de afspeelmogelijkheid niet te ver naar voren geschoven zijn. De keeper kan

Beschrijving
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hier ook een rol vervullen: door de keeper de vrije bal te laten nemen, kan een
speler de bal opdrijven. Zodoende kunnen de overige spelers zich meer
aanvallend opstellen.
Is de vrije bal op de helft van de tegenstander, dan kan de speler die de vrije
bal neemt de achterste positie bezet houden. De overige spelers kunnen zich
dan aanvallend opstellen en aanbieden.
Het nemen van een vrije bal is een goede mogelijkheid om snel en effectief
een aanval op zetten, vergelijkbaar met de Fast Break. Het block kan ook
ingepast worden, bijvoorbeeld door de bal breed te passen, het zetten van een
actief block, hier omheen rijden en vervolgens een schot op het doel. (Zie Fig.
8-18)

Fig. 8-18

Hoofdzaak bij het nemen van een vrije bal is dat de veldbezetting in balans is.
Een team moet altijd bedacht blijven op een Fast Break van de tegenstander en
daarom er zorg voor dragen dat er continu een laatste speler is.

8.3.3

Posities
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SCHEIDSRECHTERSBAL

Het nemen van een scheidsrechtersbal is geen garantie voor balbezit. De
veldbezetting moet dus zodanig zijn zodat er een snelle aanval uitgevoerd kan
worden, maar dat tegelijkertijd de verdedigende posities ingenomen kunnen
worden.
Concreet betekent dit dat er altijd een medespeler achter de speler die de
scheidsrechtersbal neemt moet staan. Is de scheidsrechtersbal op de eigen helft,
dan moet(en) de gevaarlijkste speler(s) ook afgedekt worden (meervoud voor
de SL; het regionale team heeft slechts één speler over die een speler af kan
dekken). Fig. 8-19 op pag. 108 laat een basisopstelling zien.
De scheidsrechtersbal kan het best genomen worden door een speler met een
goede balvaardigheid en een redelijke armkracht. Hierdoor wordt de kans op
balbezit gemaximaliseerd. Voorts is het ook een pré als deze speler met de
stick ver naar voren kan reiken.
Zodra er balbezit is, rijdt/rijden de speler/spelers, die niet de achterste positie
bezet hield/hielden, direct naar voren om zich aan te bieden. De balbezitter
moet de bal zo snel als mogelijk passen, waardoor er een doelkans ontstaat.
Natuurlijk kan deze speler ook zelf schieten als hiervoor ruimte is.

Komt er geen balbezit, dan dient er direct verdedigd te worden. Er moet voor
gezorgd worden dat de tegenstander niet voorbij de verdedigers kunnen komen.
Een omschakeling naar een man-to-man-defensie is beter te doen dan de
positionering naar een (kleine) zone.

Fig. 8-19

8.4

TACTIEK VOOR DE COACH

In deze laatste paragraaf wordt ingegaan op enkele aandachtspunten voor de
coach. De aandacht gaat uit naar tactische punten tijdens een wedstrijd.
Het gedrag van de coach beïnvloedt direct het gedrag van de spelers. De coach
heeft een voorbeeldfunctie voor de spelers en bepaalt in grote mate de uitstraling
van het team naar buiten. Het is dan ook van groot belang dat de coach zich dit
realiseert. Een coach die bijvoorbeeld een agressieve coaching hanteert, zal
hiermee het spel waarschijnlijk negatief beïnvloeden. Dit feit heeft ook positieve
kanten: de coach kan met eigen gedrag het team bespelen en spelers net dat
duwtje extra geven dat ze nodig hadden. Met correct en stimulerend gedrag
draagt de coach dus bij aan een goed resultaat van het eigen team.
Het voorafgaande wordt met dit voorbeeld verhelderd. Een team staat, na een
ruime voorsprong te hebben gehad, in de laatste twee minuten nog slechts met
1 punt verschil voor. De tegenstander zet het team onder druk. Een coach die
zich op dit moment erg onrustig zal gaan gedragen (heen en weer lopen,
onduidelijke aanwijzingen geven, etc.), zal hiermee de spelers ook onrustig
maken. Hierdoor wordt niet alleen het eigen spel minder geconcentreerd
(waardoor de kans op fouten groter wordt), de tegenstanders kunnen juist
gestimuleerd worden om nog iets meer te geven doordat ze zien dat ze nog
kans hebben om gelijk te spelen. De coach heeft enkel door een bepaald gedrag
al invloed die tactisch gezien tegengesteld kan werken aan de intentie of
verwachting die de coach heeft.

8.4.1

Voorbeeldfunctie

TACTIEK BIJ HET WISSELEN

Het wisselen van een speler kan een aantal functies hebben. Ten eerste dient
een wissel om een speler te vervangen die niet goed functioneert. Bijvoorbeeld
doordat deze speler de meegegeven opdracht niet goed uitvoert, of doordat er
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een mechanisch probleem met de rolstoel is.
Maar een wissel biedt meer mogelijkheden. Het kan een moment van rust
creëren wanneer het team onder druk staat. Tijdens het wisselen kan de coach
aanwijzingen geven of de tactiek iets bijstellen.
In het algemeen geldt: never change a winning team. Hiermee wordt bedoeld
dat een opstelling die goed functioneert in principe niet veranderd dient te
worden. Er zijn echter nogal wat uitzonderingen op deze regel te bedenken.
Wanneer een team een geruime voorsprong heeft kan de wissel gebruikt worden
om de krachten te sparen voor een volgende wedstrijd. Zo krijgen de
belangrijkste spelers wat meer rust en de wisselspelers komen aan spelen toe.
Dit laatste zorgt ook voor wat wedstrijdritme bij deze spelers. De bekende
mechanische problemen (lege accu’s en oververhitte motoren) worden hiermee
ook opgevangen. Door elke speler speelminuten te geven, wordt de overwinning
gedragen door het hele team.
Tijdens het wisselen bij een SL wedstrijd, wordt de tijd stil gezet. Het regionale
E-hockey kent centrale tijd: de klok tikt door tijdens het wisselen. Hier kan de
wissel dus ook gebruikt worden om tijd te winnen, al zijn er vraagtekens te
plaatsen achter de sportiviteit van deze tactiek.

8.4.2

TACTIEK BIJ DE BELASTE TIME-OUT

De SL kent de mogelijkheid om gebruik te maken van een belaste time-out:
een onderbreking van één minuut. Elke coach kan twee belaste time-outs per
wedstrijd aanvragen, één per speelhelft.
De time-out kan gebruikt worden om tactische aspecten te bespreken. Het kan
hier gaan om de puntjes op de i te zetten, of om een geheel andere tactiek te
gaan spelen.
Een andere mogelijkheid is om door de time-out de tegenstander uit zijn spel
te halen. Zo wordt de druk van het eigen team gehaald.
Het is van belang om de belaste time-out te timen: niets is zo vervelend als een
time-out op een moment dat totaal overbodig is. Door een time-out wordt
namelijk ook het eigen spel onderbroken, wat kan leiden tot concentratieverlies
en het kwijt raken van het spelritme.
Goede momenten zijn: 1) wanneer het team erg onder druk staat; 2) wanneer
het team in een korte periode met twee punten verschil achter komt te staan; 3)
wanneer een ruime voorsprong snel weggeven dreigt te worden (dus een belaste
time-out voordat een gelijke stand behaald wordt); 4) wanneer de emoties het
spel negatief beïnvloeden, en; 5) wanneer de tactiek niet goed uitgevoerd wordt.
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BEGRIPPENLIJST
1-1-1-Systeem

Spelsysteem: een speler naar voren geschoven, een
speler erachter en een speler op de achterste positie

1-1-2-Systeem

Spelsysteem: twee spelers naar voren geschoven, een
speler erachter en een speler op achterste positie

1-1-2-Zone

Zoneverdediging: twee spelers op kop, een speler
erachter, een speler daarachter

1-2-1-Systeem

Spelsysteem: een speler naar voren geschoven, twee
spelers erachter en een speler op de achterste positie

1-2-1-Zone

Zoneverdediging: een speler op kop, twee spelers
erachter, een speler daarachter

1-2-Systeem

Spelsysteem: twee spelers naar voren geschoven en
een speler op achterste positie

1-2-Zone

Zoneverdediging: twee spelers op kop, een speler
erachter

2-1-1-Systeem

Spelsysteem: een speler naar voren geschoven, een
speler erachter en twee spelers achter

2-1-1-Zone

Zoneverdediging: een speler op kop, een speler
erachter, twee spelers daarachter

2-1-Systeem

Spelsysteem: een speler naar voren geschoven en
twee spelers op de eigen helft

2-1-Zone

Zoneverdediging: een speler op kop, twee spelers
erachter

Aangepaste
man-to-man

Zie Diamond-and-one

Aannemen /
Aanname

Ontvangen van de bal met de stick

Aanvallende
Tactiek

Wijze van organisatie van de aanval gericht op het
scoren

Actief block

Zie Set-screen

Assistance-screen

Vrij-blocken van een niet-balbezittende speler

Assisterend-block

Zie Assistance-screen
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Back-screen

Set-screen of Pick-screen, gezet aan de achterkant
van de rolstoel van de tegenstander

Backhand

Beweging: de bal wordt met een buiten-, of
achterwaartse armbeweging geschoten

Backside

Achter- of buitenkant van het blad van de stick

Balbeheersing

Mate van balvaardigheid van een speler

Balovername

Verkrijgen van balbezit ten koste van de
tegenstander

Balverlies

Kwijtraken van de bal aan de tegenstander

Belaste Time-Out

Bij de Super League de mogelijkheid om één keer
per speelhelft gedurende een minuut de speeltijd
stop te zetten om het team bij elkaar te roepen

Block

Techniek om medespeler vrij te spelen door middel
van positionering van de rolstoel waar medespeler
omheen kan

Breed houden

Tijdens aanval gebruik maken van de volle breedte
van het speelveld

Breedte pass

Geven van pass vanaf de ene zijkant van speelveld
naar andere zijkant van speelveld

BuitenkantVerdediging

Zie Out-side-Defence

Centrum

As van het veld die loopt van doel naar doel

Chinese Muur

Spelvorm waarmee een aantal facetten van het Ehockey getraind kan worden

Diamond-and-one

Verdedigende tactiek waarbij de beste tegenstander
een FCP tegenover zich krijgt, terwijl de overige
verdedigers een HCP of een zone spelen

Diepte pass

Geven van pass vanaf eigen helft richting het doel
van de tegenstander

Doelgerichte pass

Geven van pass zodat een medespeler direct tot
scoren kan komen

Doorgebroken
speler

Aanvaller die zonder verdediger(s) voor zich op de
keeper af rijdt

Double-teaming

Vastzetten van de tegenstander door twee
verdedigers

Drukkende Zone

Zie Zone Press

Dummy

Schijnbeweging waarbij de stick om de bal heen
bewogen wordt

E-hockey

Elektrisch rolstoelhockey

Fast Break

Aanvallende tactiek waarmee een snelle aanval
opgezet wordt (ook wel counter genoemd)

Forehand

Beweging: de bal wordt met een binnen-, of
voorwaartse armbeweging geschoten

Foreside

Voor- of binnenkant van het blad van de stick

Front-screen

Set-screen of Pick-screen, gezet aan de voorkant van
de rolstoel van de tegenstander

Frontaal-block

Zie Front-screen

Full Court Press
(FCP)

Man-to-man-verdediging: gespeeld op het hele
speelveld

Fundamentals

Basisvaardigheden van een speler betreft het omgaan
met de bal en basisprincipes betreft het omgaan met
balbezit

H-stick

Hockeystick die een speler zelf vasthoudt

Half Zone Press

Verdedigende tactiek waarbij de tegenstander
verdedigd wordt door middel van een ruim opgezette
2-1-zone of een 1-2-1-zone

Half Court Press
(HCP)

Man-to-man-verdediging: gespeeld op de eigen
speelhelft

Halve man-to-man

Zie Half Court Press (HCP)

Halve Drukkende
Zone

Zie Half Zone Press

Hele man-to-man

Zie Full Court Press (FCP)

Man-to-man
(MTM)

Verdedigende tactiek waarbij elke verdediger
gekoppeld wordt aan een vaste aanvaller
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Zie Rotating-Defence

Out-side-Defence

Verdedigende tactiek waarbij de tegenstander
verdedigd wordt door middel van spelers als
aanspeelmogelijkheid te elimineren

Overnemen

Verdedigen van een tegenstander die haar/zijn vaste
tegenstander uitgespeeld heeft

Pass

Schot waarmee de bal bij een medespeler
terecht komt

Passief block

Zie Pick-screen

Pick-screen

Block dat gezet wordt door rijbeweging van de
vrijgeblockte speler

Positiespel

Innemen van vrije posities op het speelveld zodat de
bal rond gespeeld kan worden

Rotating-Defence

Verdedigende tactiek waarbij een 2-1-zone
meedraait met de positie van de bal

Rug-block

Zie Back-screen

Scheidsrechtersbal

Spelhervatting: de bal wordt op desbetreffende
plaats gelegd; twee tegenstanders gaan op afstand
van twee meter van de bal staan; op het fluitsignaal
rijden beide spelers naar de bal

Schijnbeweging

Beweging van een speler (met stick, lichaam of
rolstoel) waarmee de aandacht van de tegenstander
wordt afgeleid van de eigenlijke intentionele
beweging

Set-screen

Block dat gezet wordt door rijbeweging van de
blockzetter

Shoot-out

Soort strafbal, waarbij de aanvaller vanaf de
middenlijn met bal richting het doel rijdt (afkomstig
van het ijshockey)

Side-screen

Set-screen, gezet aan de zijkant van de rolstoel van
de tegenstander

Snelle Uitbraak

Zie Fast Break

Spelhervatting

Door middel van het nemen van een vrije bal,
scheidsrechtersbal, of strafbal doorgaan met de
wedstrijd

Spelsysteem

Globale opstelling, verdeling van de spelers over het
veld

Strafbal

Spelhervatting: de bal wordt vanaf de strafballijn op
het doel geschoten

Switch

Kruisen van twee aanvallers waarbij het balbezit tijdens
het passeren van de ene aanvaller overgaat op de andere
aanvaller

T-stick

Hockeystick die aan de rolstoel bevestigd is

Uitgeblockt

Uitschakeling van verdediger met behulp van een block

Uitverdedigen

Verwerken van de bal na balovername op eigen helft

Uitverdedigende
pass

Geven van pass vanuit defensieve stelling zodat er op
goede wijze een aanval wordt opgebouwd

Vaste tegenstander

Speler van de tegenstander die tijdens een man-to-man
gekoppeld is aan een verdediger

Verdedigende
Tactiek

Wijze van organisatie van de verdediging gericht op
het verkrijgen van balbezit

Vrije bal

Spelhervatting: de bal wordt op desbetreffende plaats
gelegd; een team mag vanaf deze plaats de bal spelen

Weave

Wijze van opbouwen van een Fast Break waarbij de
bal snel gepasst wordt terwijl de passer achter de
nieuwe balbezitter langs rijdt

Zij-block

Zie Side-screen

Zoneverdediging

Verdedigende tactiek waarbij de defensie zich opstelt
rond het eigen doelgebied

Zone Press

Verdedigende tactiek waarbij de tegenstander
verdedigd wordt door middel van het dwingen en
vastzetten de balbezitter; opstelling is een ruim
opgezette 2-1-zone of een 1-2-1-zone
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