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door Jeroen Laurensen

Bij aanvallende spelhervattingen in het 
23-metergebied mag de bal – uit veilig-
heidsoverwegingen – niet meer recht-
streeks in de cirkel worden gespeeld. De 
(nieuwe) ‘stippelcirkel’ zorgt voor dui-
delijkheid over de positie van de bal bij 
een vrije slag, evenals over de te houden 
afstand. Verder is de self-pass een ver-
rijking gebleken. Deze regel gaat ‘break-
down play’ tegen, waarbij verdedigers 
bewust een kleine overtreding maken. Zo 
zorgt de self-passregel voor het behoud 
van snelheid in een aanval. 
Vóór het invoeren van de self-pass was de 
vrije slag binnen het 23-metergebied een 

moment om een goede organisatie neer te 
zetten. Door het maken van switches en 
het zetten van een ‘screen’ (uitblokken van 
spelers) speelde de aanvallende partij spe-
lers vrij, voor een tip-in of schotkans. Nu is 
het vaak een zeer dynamische situatie, met 
als doel het creëren van een overtal. Het 
is daarbij zaak om tempo te houden, zodat 

Sinds de regelwijzigingen voor het nemen van vrije slagen in het 23-metergebied vragen deze situaties 
om een andere benadering. Van speler, scheidsrechters, trainers en coaches. In dit artikel belichten we 
de mogelijkheden bij vrije slagen en lange corners in het 23-metergebied. Moeten we nog wel praten 
over ‘vrije slagen’ of over ‘dode spelmomenten’? En heeft de lange corner nog wel zin? 
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kiest bij een vrije slag veel spelers in het 
eigen 23-metergebied op te stellen.
Om nog meer ruimte en tempo in het 
spel te creëren, zijn al diverse voorstel-
len gedaan voor nieuwe regelwijzigingen. 
Enkele voorbeelden:
•	 	Scoren	van	binnen	het	23-metergebied	

in plaats van in de cirkel. Wellicht erg 
gevaarlijk? 

•	 	Verdedigers	die	een	‘eigen	goal’	maken	
bij een onopzettelijke richtingsveran-
dering binnen de cirkel, waardoor de 
bal in het doel komt. Deze regel wordt 
vanaf het seizoen 2012-2013 in de 
 Nederlandse competitie toegepast. 

•	 	Het	spelen	met	negen	spelers.	Dit	is	
in Australië al uitgeprobeerd en kan 
interessant zijn, gezien de ruimte die 
er ontstaat op het veld.

Overzicht voor je eerste actie
Als aanvaller moet je bij een verdedi-
gende overtreding in een split second 
beslissingen nemen. Hoef ik alleen een 
1:1 of 1:2 te winnen om vervolgens vrij 
voor de keeper te staan? Of staat de hele 
cirkel vol? Daarbij moet de aanvaller een 

23-metergebied van primair belang dat de 
snelheid erin blijft.
De intentie om meer tempo te maken 
in het spel is een absolute verbetering. 
Afbraakhockey wordt daarmee voor een 
groot deel aan banden gelegd; de nieuwe 
regels leiden tot meer aanvallend voor-
deel. Het spel wordt hierdoor beter en 
spannender. Maar de vraag is: denken 
we voldoende na over wat we op dit mo-

ment aan daadwerkelijke spelsituaties 
hebben en wat hiervan de effecten zijn? 
Bijvoorbeeld wanneer je tijdens een aan-
val met veel ruimte via de self-pass snel 
doorspeelt, met behoud van het overtal. 
Of wanneer de verdedigende partij ervoor 

de aanval als het ware ‘doorloopt’. 
Toch zijn er nog voldoende situaties 
waarin de aanvallende partij alsnog te-
genover een zeer groot aantal verdedigers 
komt te staan. Dan is er eigenlijk toch 
weer sprake van een ‘dode’ situatie; de 
bal ligt immers langer stil voordat deze 
genomen wordt. Dit kun je heel simpel 
analyseren met behulp van videoanalyse 
en het ‘klikken’ met de benodigde soft-
ware. Zo kun je deze situaties automa-
tisch sorteren. Tel de momenten waarbij 
de bal stilligt in het 23-metergebied en 
je zult versteld staan hoe vaak dit nog 
voorkomt. Het is dan ook zeker nuttig 
voor coaches om deze situaties in beeld 
te krijgen, dus niet alleen cirkelpenetra-
ties en aanleidingen tot strafcorners. Het 
gehele spel binnen het 23-metergebied is 
interessanter geworden om te analyseren, 
als gevolg van de nieuwe regels.

Vernieuwend en complex
Wil je een hockeyleek uitleggen wat de 
regels zijn binnen het 23-metergebied? 
Dan ben je niet in vijf minuten klaar. Het 
is geen kant-en-klaarverhaal, zoals blijkt 
uit onderstaande opsomming.
•	 	De	bal	mag	worden	genomen	met	een	

self-pass (een tikje voor jezelf), maar 
ook met een pass.

•	 	Spelers	moeten	minimaal	vijf	meter	
afstand houden, zowel aanvallers als 
verdedigers.

•	 	De	bal	mag	niet	rechtstreeks	de	cirkel	
in gespeeld worden.

•	 	De	stippelcirkel	geeft	de	afstand	van	
vijf meter buiten de cirkel aan. Wordt 
daarbinnen een overtreding gemaakt 
door een verdediger? Dan moet de bal 
erbuiten worden genomen. 

•	 	De	verdediger	moet	direct	afstand	
nemen en mag niets doen binnen die 
eerste meters. De verdediger staat dus 
al direct in zijn eigen cirkel.

Door de ontwikkeling van aanvalstech-
nieken (rekening houdend met een 
compactere organisatie van de verdedi-
ging – ook bij lange corners) worden de 
aanvallende mogelijkheden verbeterd. 
Daarom is het juist voor situaties in het 
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slagen en lange corners vooral van belang 
dat je een specialist had met een harde, 
technisch perfecte slag en schijnflats. Nu 
is er in dergelijke situaties juist behoefte 
aan een technische dribbelaar. Iemand 
die een 1:1 of 1:2 kan uitspelen – of juist 
uit het duel kan blijven. Doordat je de bal 
supersnel kunt nemen, heb je overigens 
niet genoeg aan één of twee specialisten 
in een team. In feite moet iedere aanvaller 
het onderdeel ‘soleren’ goed beheersen.
Met name de lifttechnieken en stuiter-
dribbels zijn enorm belangrijk geworden. 
Hiermee kun je in kleine ruimtes manoeu-
vreren. Ook de dubbele acties met verschil 
in ritme en bereik komen veel vaker voor. 
Deze verschuiving zal wellicht gevolgen 
hebben voor de jeugdopleidingsplannen. 
Ik zeg daarmee niet dat een schijnflats en 
slag geen belangrijke basistechnieken blij-
ven. Maar het is wel een feit dat de indivi-

duele passeertechnieken belangrijker zijn 
geworden, mede door de self-pass.
Wanneer je de self-pass bekijkt: korte tik-
jes en het van voor naar achter halen van 
de bal met je stick (shuffle) zijn onmisbare 
vaardigheden voor alle spelers. Een van de 
opties voor de self-pass is om in de tweede 
actie direct een schijn of lift te maken. 
Wat ook veel voorkomt: de bal stilleggen 
na een versnelling, om direct weer door te 
versnellen met richtingsveranderingen. 
De self-passregel maakt zoals gezegd het 
spel veel dynamischer; de bal ligt veel 
minder stil. Ook dit aspect zal doorwerken 
in de opleiding van jeugdspelers. Het be-
nadrukt immers dat alles vanuit beweging 
moet gebeuren. Door de snelheid en het 
tempo wordt er meer van de spelers ge-
vraagd, zowel aanvallend als verdedigend. 
Versnellen, stilstaan en weer versnellen, 
wenden en keren, voetenwerk; dit alles 

met behulp van videoanalyse. Vervolgens 
kun je onderling de keuzes bespreken. 
Ook is scanning (overzicht) en het maken 
van bewuste keuzes goed trainbaar. Bij-
voorbeeld door middel van oogtraining, 
waarbij spelers hun visuele vaardigheden 
kunnen verbeteren. Als je sneller diepte 

en scherpte kunt waarnemen, kun je 
ook sneller situaties in je opnemen. Een 
betere oog-handcoördinatie is een ander 
voorbeeld hoe je enkele procenten kunt 
winnen. Om spelers hierin te trainen zijn 
diverse programma’s ontwikkeld. Zo ge-
bruikt het Nederlands Elftal Dames bij-
voorbeeld het programma EyeGym.

Techniek en fysiek
Door de nieuwe situaties die bij vrije sla-
gen in het 23-metergebied zijn ontstaan, 
zie je ook een enorme verschuiving van 
technieken. Voorheen was het bij vrije 

inschatting maken van het risico dat hij 
neemt. Balverlies kan immers leiden tot 
een vlijmscherpe ‘turn-over’ door de ver-
dedigende ploeg. Het is dus van belang 
om goede afspraken te maken. Wanneer 
kan de aanvaller via een self-pass op tem-
po doorgaan richting de cirkel? En wan-
neer moet hij wachten op versterking?
Op het moment dat hij de bal klaarlegt 
voor de vrije slag is dat eigenlijk het eer-
ste wat een speler moet denken. Het mo-
ment van overzicht – net voordat de bal 
stilligt – is daarbij van essentieel belang. 
Dit moment is goed inzichtelijk te maken 
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probeert vervolgens met een schijnpass 
een teamgenoot te vinden in de cirkel.

Terugspelen van de bal
Een andere oplossing waar teams voor 
kiezen is het terugspelen van de bal bui-
ten het 23-metergebied. Vervolgens wordt 
er een harde bal – met veel schijn – de 
cirkel in geslagen. Er is hierbij wel veel 
druk van een verdediger. In het begin van 
de regelwijziging waren er ook teams 
die probeerden de bal nog net achter de 

23-meterlijn te leggen, zodat de bal alsnog 
rechtstreeks de cirkel in kon. Dit was 
echter	van	korte	duur.	Scheidsrechters	

ruimte om de balbezitter doorgang te 
geven, in het geval van meelopende 
verdedigers. Het is ideaal als het team 
het gecreëerde overtal in een aanval kan 
behouden door na een overtreding gelijk 
door te spelen. Dit is in mijn ogen ook de 
intentie geweest van het invoeren van de 
self-pass.

Uitspelen standaardsituatie
Zijn er al te veel verdedigers terug? Dan 
zie je dat sommige teams de vrije slag 
als een soort standaardsituatie uitspelen. 
Hierbij kun je denken aan een bal die net 
voor de cirkelrand wordt doorgespeeld 
(one-touch) naar een andere speler. Deze 
speler heeft zich vrijgemaakt in de cirkel, 
switchend met een teamgenoot of na een 
schijnloopactie. Een andere mogelijkheid 
is het inspelen van een speler, komend uit 
de cirkel, die vervolgens de bal direct uit 
de draai alsnog hard de cirkel in speelt. 
Ook mogelijk is de korte pass naar een 
vrije speler net buiten de cirkel. Deze 

vereist een enorme fysieke vaardigheid. 
De tophockeyer wordt nog meer een com-
plete atleet. Verdedigers kunnen moeilijker 
een ‘beetje schuiven’ in hun eigen zone, 
maar moeten razendsnel anticiperen. Niet 
alleen mentaal, maar ook fysiek.

Mogelijkheden op topniveau
Elke coach zal een andere benaderings-
wijze hebben met betrekking tot de 
vrije slag-situaties in het 23-meterge-
bied. De afgelopen seizoenen heb ik de 
volgende conclusies getrokken na het 
zien van een grote hoeveelheid wedstrij-
den, zowel op nationaal als internatio-
naal topniveau.

Het avontuur aangaan
Er zijn teams die altijd kiezen voor de 
self-pass en de actie; zij laten de balbe-
zitter het avontuur aangaan. Vaak wordt 
wel een guardpositie ingevuld door een 
speler kort achter de balbezitter. In de 
cirkel maakt soms iemand (een spits) 
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niek. Bovendien zie je dat hierdoor de 
situaties bij de lange corner aan de linker- 
en rechterkant niet veel meer verschillen. 
Vroeger was het makkelijker om over de 
backhandkant van de verdediging aan te 
vallen, waardoor je de lange corner op 
rechts als voorkeur zou kunnen hebben. 
Tegenwoordig is er door een enorme 
techniekontwikkeling niet meer zo’n 
groot verschil. Wat hierbij ook meespeelt 
is dat er meer aandacht is voor verdedi-
gende technieken, waarbij spelers met 
name frontaal verdedigen. De jab (hou-
ding en techniek) en het goed getimede 
blok geven de verdedigers meer kansen 
vanuit verschillende richtingen.

Zorg voor een 
goede counter-
controle

de organisatie in en om de cirkel. Het is 
in elk geval van belang om dit onderdeel 
binnen het team te bespreken. Zo kan 
de nemer van de vrije slag, die in een 
split second een ‘kansberekening’ moet 
maken, uiteindelijk een ‘bewuste keuze’ 
maken.

De lange corner
De laatste jaren slaan topspelers veel 
makkelijker met de backhand, ook uit 
de loop met de linkervoet voor. Met het 
grootste gemak slaan internationale top-
pers de bal na een lopende actie met hun 
backhand de cirkel in. Dit bestempelt de 
backhandslag in mijn ogen als basistech-

staan deze voorkeursplek niet langer toe 
en laten de vrije slag gewoon keurig in 
het 23-metergebied nemen. 

Transfer naar de vrije ruimte
Wat je op topniveau ook regelmatig ziet, 
is een snelle transfer naar de ‘vrije ruimte’ 
aan de andere kant van de cirkel. Met 
name bij lange corners kiezen teams vaak 
voor deze optie. Met een goede veldbezet-
ting – ook buiten het 23-metergebied – 
geeft dit kansen om makkelijker de cirkel 
binnen te komen. De balbezitter speelt de 
bal in eerste instantie naar de as van het 
veld, midden voor de goal. Dit biedt ver-
volgens mogelijkheden om via de ‘vrijere 
kant’ de cirkel in te gaan. 

De zojuist genoemde mogelijkheden zijn 
eigenlijk niet op zichzelf staande opties, 
maar meer een opeenvolging van beslis-
singen. De eerstgenoemde mogelijkheid 
– op snelheid de actie aangaan de cirkel 
in – heeft uiteraard de voorkeur. Maar 
er komen ook voldoende situaties voor 
waarin dit niet kan. Of waarin dit in ieder 
geval moeilijker is, als gevolg van de hoe-
veelheid teruggeschakelde verdedigers in 
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oefenwedstrijden met ballenkinderen? 

Wilskracht tonen om te scoren.

Meer ballen, meer snelheid?

Voor dit artikel is gekeken naar natio-
nale en internationale wedstrijden op 
topniveau. op dit niveau zijn er altijd 
ballenkinderen aanwezig. Iedereen 
weet dat zij bijdragen aan de snelheid 
van het spel. Veel teams spelen hun 
eindpartij tijdens de training altijd 
met extra ballen rondom het veld. 
Trainers hebben vaak ook extra ballen 
bij de hand. en bij oefenwedstrijden 
zonder ballenkinderen regelen de 
teams onderling dat er ballen van 
de thuisploeg rond het veld liggen 
om meer tempo te krijgen. Is dit een 
kans om ook in lagere competities en 
jeugdcompetities een hoger tempo 
te krijgen? Wellicht is het een idee 
dat bij wedstrijden zonder ballen-
kinderen de thuisploeg altijd regelt 
dat er twintig à dertig ballen rond het 
veld liggen. Uiteraard op een veilige 
afstand buiten de lijn. 
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weg in de cirkel. Doordat veel eindpas-
ses nu van binnen de cirkel komen, ont-
staan er meer goals van dichtbij en uit de 
rebound. Dit vraagt van de keeper een 
snellere reactie en een actievere rol bij 
het onderscheppen van eindpasses in de 
cirkel.

In genoemde situaties moet de verde-
digende ploeg ook gericht zijn op het 
moment van balbezit verkrijgen. Komen 
de spelers snel in posities? Dan biedt dat 
kansen op een snelle counter richting het 
andere doel. Helemaal wanneer de eigen 
cirkel redelijk vol was bij de verdedigen-
de situatie. Wie maakt bij het veroveren 
van het balbezit direct diepte? En wie 
komt gelijk ‘in de bal’ om als eerste aan 
te sluiten? Benader je als team dergelijke 
spelaspecten met een bepaald bewust-
zijn? Dan zul je sneller kunnen omschake-
len en meer kansen creëren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een razendsnelle coun-
ter na een verdedigende corner die naast 
gaat of wordt onderschept.

vrije doortocht geven, dat is ook weer 
niet de bedoeling. De vrije verdediger kan 
in deze situatie een rol spelen door direct 
door te stappen, liefst in de lijn van het 
eigen doel. Op die manier neemt hij als 
het ware de man over van zijn collega-
verdediger. Dit geldt voor een situatie 
waarbij je als team mandekking speelt. 
Speel	je	achterin	één	op	één?	Dan	wordt	
dit lastiger, aangezien je dan moet kiezen 
om echt bij je directe tegenstander te 
blijven. Een andere man overnemen is in 
dit geval erg lastig gezien de snelheid.
Hierbij zie ik dan ook meer kansen voor 
een zone-gerichte aanpak. De rol van de 
keeper is dan van groot belang. De kee-
per zal de situaties snel moeten overzien 
en zijn verdedigers direct naar de bal 
moeten coachen. De keeper kan er ook 
voor kiezen om een tegenstander te laten 
dekken door een medespeler om – vaker 
dan vroeger – grondwerk te verrichten of 
uit te komen. 
Daarnaast moet de keeper reageren op 
een tip-in van zowel dichtbij als verder 

Vanuit verdedigend perspectief is de 
maximale afstand die de bal overbrugt 
tussen de vijf à tien meter; hetzij lopend 
of gespeeld. Hierdoor kan de verdediging 
zich heel compact om de bal heen organi-
seren. En dat in de zeer beperkte ruimte 
die er sowieso al is bij de lange corner. 
Dit verkleint de slagingskans voor de 
aanvallers behoorlijk. Bij het positioneren 
van de ‘overige’ spelers, die min of meer 
geen rol meer hebben bij een aanval, is 
eigenlijk ook al rekening gehouden met 
balverlies. De eventuele counter controle-
ren gebeurt door spelers op eigen helft te 
laten aansluiten en ‘door te laten dekken’. 
Of door een verdedigend sterke positie 
in te nemen, waarbij de kortste lijn naar 
het doel wordt dichtgezet. Hier moet je 
als team bewust voor kiezen. Niet alleen 
bij volle situaties in het 23-metergebied, 
maar vooral ook bij lange corners.

Benadering vanuit niet-balbezit
Voor een verdediger is het vaak lastig om 
adequaat een beslissing te nemen, wan-
neer zijn directe tegenstander de bal ge-
lijk kan nemen. Razendsnel voetenwerk 
en schakelgedrag moeten ervoor zorgen 
dat de directe tegenstander niet wordt 
gehinderd in zijn eerste actie. Maar een 
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en wie komt in 
de bal?



8

verdedigers. Hierbij moet aandacht 
zijn voor de juiste looplijnen. Zo leer 
je de spelers directer handelen.

Dergelijke oefenvormen dragen bij aan 
scherpte van de spelers. Zo kunnen zij 
profiteren van de mooiste mogelijkheid 
van de nieuwe regels: het behouden en 
creëren van het overtal, van een evental 
of van een zo minimaal mogelijk ondertal 
voor de aanvallers.
Laten we daarbij overigens niet vergeten 
dat een speler die een 1:1 of een 1:2 kan 
winnen natuurlijk prachtig is om te zien. 
Want het daardoor verkrijgen van een 
doelpoging, dat is het uiteindelijke doel.

Tot slot
In het begin van dit artikel stelde ik de 
vraag of een lange corner nog wel zin 
zou hebben voor het aanvallende team. 
Ik denk weleens dat het soms beter is 
om maar helemaal geen lange corner 
te spelen, wanneer er al te veel mensen 
aanvallend gepositioneerd zijn. Laat maar 
gewoon iemand in zijn eentje het avon-
tuur aangaan, met mogelijk één spits in 
de cirkel. Zijn medespelers regelen on-
dertussen dat zij verdedigend goed staan. 
Zeg maar een countercontrole met tien of 
negen man...
Of wellicht is het een interessant idee om 
in een competitie als de EHL een try-out 
te doen met de zaalhockeyregel. Dus gaat 
een bal onopzettelijk via de stick van een 
verdediger over de achterlijn? Dan wordt 

hij nog sneller doorlopen. Hiervan kun je 
spelers bewust(er) maken in trainingen. 
Voorbeelden van oefenmomenten zijn:
•	 	Fluit	als	trainer	tijdens	een	aanval	

voor een zogenaamde overtreding. 
•	 	Laat	een	verdediger	–	expres	–	een	

overtreding maken. Vervolgens moe-
ten de aanvallers de doorschakeling 
zo snel mogelijk uitvoeren. Datzelfde 
geldt voor de omschakeling van de 

Optimale omstandigheden
Wat we niet mogen onderschatten zijn de 
omstandigheden waarin deze situaties het 
best tot hun recht komen. Zijn er bijvoor-
beeld goed geïnstrueerde ballenkinderen? 
Dan neemt het speltempo toe en wordt de 

situatie kansrijker voor de aanvallers. Ook 
is bewustzijn bij de spelers van belang. 
Kan een speler na het fluitsignaal de bal 
‘bij zich houden’, controleren? Dan kan 
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De keeper moet reageren op tip-ins van dichtbij.
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Andere kijk op vrije slagen in het 23-metergebied

het geen lange corner meer, maar is het 
uitslaan voor de verdedigende partij. Ook 
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deze regel kan de snelheid bevorderen. 
Het creëert bij snelle uitnames ter hoogte 

van de kop cirkel meer overtallen en 
ruimte. Wellicht een nieuwe kans?
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Deze tekst is vanuit praktisch oogpunt geschreven in de mannelijke vorm. Overal waar de term 
 ‘spelers’ staat vermeld, doelen we eveneens op speelsters. Dit geldt tevens voor andere  

gebruikte mannelijke vormen.

Het winnen van een 1:1 om tot een doelpoging te komen.


