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Counter control, verdedigend
denken in balbezit
Jouw ploeg start vanuit balbezit een verzorgde aanval over de linkerflank. De linkerspits wordt met
een feilloze pass aangespeeld, draait binnenwaarts en speelt met een harde flats de linker middenvelder in die op snelheid de diepte ingaat: overtal! De rechter middenvelder van de tegenstander heeft
echter slim schijnruimte gegeven en onderschept de bal. Met twee snelle balverplaatsingen wordt de
uitval - de counter - binnen luttele seconden omgezet in een doelpunt. Iedere trainer/coach heeft dit
gruwelscenario al eens moeten door maken. Wat kan ondernomen worden om een dergelijk scenario
te voorkomen? Een mogelijke oplossing: counter control. Hockeyvisie vroeg Raoul Ehren naar zijn
mening over dit tactische aspect.
Door Wim Kemps

Wie is Raoul Ehren?
Raoul Ehren heeft de nodige ervaring
als trainer/coach. Als hockeyer van
Heren 1 van Den Bosch (1991-2000)
en MOP (2000-2003) trainde hij al
meerdere jeugdteams. In het seizoen
1998-1999 was hij assistent bij MOP
Dames 1. Bij deze club fungeerde
hij – als speler van het eerste herenteam – tevens als assistent van Heren
1-coach Sjoerd Marijne. Tussen 2003
en 2008 was Ehren als rechterhand
van Herman Kruis deelgenoot van de
zegetocht van Den Bosch Dames 1.
Na één seizoen als eindverantwoordelijke bij de dames van Push keerde
hij als trainer/coach terug bij de Bossche dames. Deze ploeg begeleidt
hij in het huidige seizoen nog steeds
met succes. Van 2009 tot en met 2013
was Ehren werkzaam bij de dames
van Jong Oranje, waarmee hij zowel
Europees als Wereldkampioen is
geworden.

Wat betekent counter control?
Bij balverlies vanuit de eigen
aanvalsopbouw wordt in veel gevallen
de counter onvoldoende gecontroleerd.

Voorkomen dat na balverlies direct voorwaarts kan worden gespeeld.

Met veelal als gevolg dat bij balverlies
de tegenstander in staat is om zonder
noemenswaardige blokkades op snelheid
de cirkel te bereiken. Om deze counter
te voorkomen, is het van belang spelers
hierop voor te bereiden: “counter control”.
Onder counter verstaan we: “Een snelle
2

tegenaanval direct na balverlies”. Dit
betekent dat de tegenstander, nadat de
bal veroverd is, in de omschakeling direct
voorwaarts kan spelen. Dat kan overal
in het veld plaats vinden. In de wedstrijd
is er sprake van een echte counter als
deze start vanuit het verdedigingsgebied
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Press aan de zijkant van het veld.

van de tegenstander. De counter control
situatie start wanneer de eigen opbouw
via de verdediging en het middenveld
plaatsvindt.
Bij de organisatie van counter control
is het belangrijk aan het volgende te
denken:
•	De organisatie voordat mogelijk
balverlies geleden wordt: waar wil je je
spelers hebben staan in balbezit?
•	Waar en hoe wil je de eerste druk en
door wie?
•	Hoe spreek je de wijze van communiceren af?

Een ploeg is met
name kwetsbaar
bij de omschakelmomenten

Voordat de opbouw plaats vindt is de
keuze voor een goede organisatie van
groot belang. Wanneer de juiste posities
voor de opbouw zijn ingenomen, zullen
de spelers zich voortdurend moeten
focussen op mogelijk balverlies. Een
ploeg is met name kwetsbaar bij de
omschakelmomenten. Door een sterke
veldbezetting willen we de risico’s van de
counter van de tegenstander in geval van
balverlies minimaliseren.

Zones voor counter control
Bij counter control onderscheiden we de
volgende 3 zones, met daarin verschillende rollen voor de spelers (figuur 1).
Zone 1: De verdedigingszone
In deze zone is de keuze voor een 3- of
4-mans opbouw belangrijk. Bij een 4-mans
opbouw is het namelijk gemakkelijker de
counter control te organiseren dan bij een
3-mans opbouw. Mijn voorkeur gaat uit
3

naar 3 verdedigers en 1 vrije verdediger.
We onderscheiden daarbij twee rollen:
•	
De regisseur: de speler die de wedstrijd ‘leest’ en communiceert.
•	
De verdediger.
Zone 2: De verbindingszone
De schakelposities voor de tegenstander
naar hun aanval. In deze zone hebben we
de volgende twee rollen:
•	
De guard: naast aanspeelpunt ook
bewaker.
•	
De controleur: speler die het overzicht
houdt op de directe actie.
Deze ‘zone’ is cruciaal om de snelheid
uit de eventuele counter te halen. Het
is de zone tussen de verdediging van de
tegenpartij en hun aanval. De in balbezit
gekomen tegenstander mag geen opties
hebben om de bal te passen naar de
verbindingszone. Het verdedigen dient
compact te zijn. Er dient zo snel mogelijk
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balbezit, één of meerdere zetten vooruit
denken.
•	
Goede en geaccepteerde communicatie,
zowel bij balbezit (posities) als bij balverlies.
	Indien het team aan deze voorwaarden
voldoet, is running press bij balverlies
een optie. Op signaal van bijvoorbeeld
de controleur wordt gegroepeerd
volle druk gezet op de balbezitter.
Belangrijk is dat het signaal direct
wordt beantwoord en dat iedere speler
weet wat hem te doen staat. Wel goed
afspreken wie in welke situatie daarvoor
de verantwoording heeft.
	
Ongeacht de zone waar de bal wordt
verloren, moet het team altijd in staat
zijn direct druk op de bal te geven, te
houden en de tegenstander aan de zijlijn
vast te zetten. Als het daarbij mogelijk
is om de balbezittende tegenspeler te
isoleren, dan moet dit leiden tot het
heroveren van de bal.
Bij de counter control zijn de volgende,
individueel technische en tactische,
vaardigheden te gebruiken:

Overzicht houden aan de bal.

druk op de bal te worden gezet (guard)
en de passlijnen naar spelers op de as
van het veld moeten dichtgezet worden
(controleur). Dit om te voorkomen dat de
tegenstander de gelegenheid krijgt voor
een snelle counter.
Zone 3: De omschakelzone
Dit is de zone diep op de helft van de
tegenstander waar het balverlies bij een
mindere organisatie kan leiden tot een,
vaak fatale, counter. Ook hier gelden 2
belangrijke afspraken:
•	
Directe druk op de bal, zodat de pass
naar de verbindingszone wordt voorkomen. Dit is overigens van belang in
iedere zone.
•	
Het ‘regainen’ (het direct heroveren
van de bal). Door de juiste druk op
de balbezitter te geven direct weer in
balbezit komen. Indien het niet anders
kan, dan ten koste van een overtreding
de tegenaanval vertragen.

Basisafspraken
De basisafspraken voor counter control
zijn:
•	
Direct druk op de bal na balverlies.
•	
Slimme organisatie: de tegenstander
op een kant houden door de as van het
veld dicht te zetten.
•	
Ondanks het accent op de aanval bij

•	
(Schijn-)jab.
•	
Shave, steal (links, rechts).
•	
Bloktackle (enkel- en dubbelhandig,
forehand, backhand).
•	
Channelen.
•	
‘Dubbelen’.
•	
Zo snel mogelijk het duel aangaan.

Figuur 1: Drie zones voor counter control
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De controleur is
de aangewezen
speler om dit
signaal te geven
Daarnaast zijn snelheid van handelen,
startsnelheid en wendbaarheid
belangrijke voorwaarden om de juiste
acties te ondernemen.

Trainingsvormen voor counter
control
De belangrijkste ruimte die doorlopend
aandacht moet krijgen is die achter de
positie waar balverlies geleden wordt.
Dit noemen we de guard-positie. Mocht
de balbezitter na een duel voorbij de
bal eindigen, dan zal hij een ‘reverse
press’ (vanachter komende druk op de
balbezitter) moeten inzetten. Wanneer
een verdediger na zijn interceptie ‘vrij’

Technische en tactische vaardigheden gecombineerd bij de counter control.

voorwaarts kan en mag versnellen of,
erger nog, kan passen, dan wordt de
omschakeling al snel gevaarlijk, omdat
hij gebruik kan maken van de open
ruimte die is ontstaan.

Matige organisatie bij rood.

Een goede organisatie bij rood.

Voortdurend
aandacht voor
de positie waar
balverlies wordt
geleden
1. Door het meest voorkomende overtal
(2:1) niet naast elkaar, maar schuin achter
elkaar uit te spelen, kan de achterste
speler (wit-2) de guard-rol vervullen en
voor rugdekking zorgen bij balverlies
(figuur 2). Wit-2 kiest in principe positie
aan de binnenkant.
5

Overige trainingsvormen
2. Je speelt met een 3-mans opbouw. In de
opbouw van achteruit wordt de mid-mid
ingespeeld. De mid-mid gaat een actie
aan en verspeelt de bal door het geven van
een slechte pass. Vanaf dat moment zet de
tegenstander zijn counter in en speelt hij
bijvoorbeeld een 4:3 uit. Om de counter op
te vangen maak je vooraf goede keuzes.
Vanzelfsprekend zijn de vleugelmiddenvelders al op tijd ‘geknepen’ (meer naar de
as van het veld gegaan) om mee te kunnen
doen.
Deze vorm kun je eindeloos variëren b.v.
met een verdedigend ondertal met 5:6 of
6:7. Voorwaarde: beginnen vanuit balbezit, de bal inleveren en de counter start.
Na onverhoopt balverlies willen we
als ploeg de tegenstander dwingen
hun aanval op onze sterke kant op te
zetten en bij voorkeur in een kleine
ruimte. Hiermee vergroten we de kans
op het heroveren van de bal na een
omschakeling, waardoor we alsnog het
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Figuur 2-links: 2:1 met wit-2 aan de binnenkant in de guard positie (wit-1 speelt
vóór verdediger geel-1 de bal terug naar de guard (wit-2). Na pass b loopt wit-1
door in de ruimte achter geel-1
Figuur 2-rechts: Laat zien wat er gebeurt als geel-1 de bal onderschept

gewenste rendement kunnen halen.
Het allerbelangrijkste is dat de
tegenpartij niet kan en mag openen naar
de andere kant van het veld. Daar ligt
immers de ruimte en hebben ze meer tijd
om de juiste keuzes te maken. Nog los
van het feit dat wij veel onnodige energie
verliezen om de ruimte dicht te lopen.
3. Wanneer aan het begin van een
training een partij gespeeld wordt, is
het element ‘op kant houden’ snel en
eenvoudig toe te voegen. Speel de partij
in 2 vakken (figuur 3), eventueel van
verschillende grootte en b.v. 4 doeltjes. In
vak a speelt de balbezittende partij (wit)
in een overtal (bijv. 6 van wit tegen 5 van
geel). Na interceptie door geel moet er
‘geopend’ worden naar het andere vak
(vak b). Hiermee komt geel in vak b als
beloning in een overtal te staan.

Na balverlies
direct druk geven
op de balbezitter

Figuur 3: Balbezit spelen in 2 vakken met een verbindingsspeler (geel-6)

Spelers worden
ultiem uitgedaagd om met
een oplossing te
komen
Om niet in ondertal te moeten verdedigen
moet wit na balverlies direct druk op
de bal geven. Hiermee wordt de directe
pass naar de ‘vrije speler’ (geel-6) eruit
gehaald. Deze vrije speler kan ook gezien
worden als de verbindingsman. Het
‘regainen’ als gevolg van het houden van
de bal in vak a door wit geeft als beloning
dat wit in overtal verder kan spelen.
4. Om de counter control goed onder de
knie te krijgen heeft het spelen van een
partijvorm mijn voorkeur. Dit kan met
gelijke aantallen of met een verdedigend
overtal. De spelers worden uitgedaagd
om zelf oplossingen te kiezen, waarbij wel
de nadruk ligt op de afspraken die met
elkaar gemaakt zijn over counter control.
6

Voor mij als trainer is het de uitdaging
om hierbij te coachen en waar nodig in te
grijpen: ‘freezen’. Het spel stil leggen en
iedereen in de positie te laten blijven. Dit
‘freezen’ ook durven doen als door het
team een goede oplossing gekozen is.

Na balverlies direct weer druk geven op de balbezitter.
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Tot slot
Bij de omschakeling van balbezit naar
niet-balbezit heb je als team geen tijd
meer om te denken. Modern hockey
vraagt om directe anticipatie. Het
denkwerk vooraf moet dan al gedaan
zijn. Belangrijk daarbij is:
•	Nadenken over je organisatie voordat
je balverlies leidt; waar wil je je spelers
hebben staan in balbezit?
•	Nadenken over waar en hoe je de
eerste druk op de tegenstander wilt
hebben en door wie?
•	Nadenken over de wijze van communiceren: wie zegt wat?

Noot: tekeningen, sommige benamingen
en oefenstof zijn overgenomen uit het
stageverslag van Marcel van der Heijden
(B-cursus Rotterdam – 2009).

Invullen van de guard-positie is cruciaal voor counter control.

Hockeyvisie is een uitgave van de KNHB. © 2013 KNHB, Nieuwegein. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Per kwartaal verschijnen 6 artikelen van Hockeyvisie. Hockeyvisie is verkrijgbaar via de webshop van de KNHB. Kosten per artikel
bedragen € 2,00 (excl. eenmalige transactiekosten à € 0,85). Voor € 35,00 kunt u een jaarabonnement aanschaffen. Hiervoor ontvangt
u 24 artikelen van Hockeyvisie automatisch in uw mailbox.
Redactieraad: Carel van der Staak, Lutger Brenninkmeijer, Wim Kemps, Afke van de Wouw
Coördinatie, teksten en vormgeving: KNHB
Fotografie: KNHB / Willem Vernes, Koen Suyk
Contact: academie@knhb.nl
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.

