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Hockeyvisie

De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
technisch beleid en technisch kader. Daarbij 
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers: 
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies 
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie 
is te vinden op www.knhb.nl.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
jongste jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

De persoon  
achter de (jeugdige) 
hockeyspeler
Doelgroep: BREEDTEHOCKEY - VELD



2

Hockeyvisie
1a

Maart  2012

Hockeyvisie
1a

Maart  2012

door Roy Bax en Pieter Gallas

Wat is het belang van de persoonlijkheid van een hockeyer? Dat is het onderwerp van 
dit artikel; het eerste in een driedelige serie over de persoonlijkheid, motivatie, mentale 
 weerbaarheid, faalangst, motorische voorkeuren en fysiologische eigenschappen van een 
 hockeyer. Hockeyvisie wil hiermee bijdragen aan de verdieping van jouw vak van trainer/coach. 
Op die manier kun je nog meer rendement halen uit het beschikbare talent van je spelers.

De persoon achter de 
(jeugdige) hockeyspeler

In deze driedelige artikelenreeks geeft 
Hockeyvisie meer achtergrondinfor-
matie en handvatten over onderwerpen 
als mentale weerbaarheid, faalangst en 
fysiologische eigenschappen. Wat houdt 
het zoal in? Wat kun je als coach, trai-
ner en begeleider hiervan verwachten? 
Waarop kun je anticiperen? En wat kun je 
ermee in de praktijk op het veld, tijdens de 
teambespreking en in een gesprek?
Zoals gezegd gaan we in dit artikel 
in algemene zin in op het belang van 
persoonlijkheid bij een hockeyer. Iedere 
persoonlijkheid beschikt over een unie-
ke set van voorkeuren om in het leven 
toe te passen – dus ook in de uitoefening 
van zijn sport. Door middel van enkele 
voorbeelden proberen we herkenbaar-
heid te verschaffen in situaties die je als 
trainer/coach kunt meemaken. Tevens 
geven we aan dat deze gebeurtenissen 
geen toevalligheden zijn, maar in de 
voorkeuren van spelers zitten.

Uniek talent
Een speler beter maken of zijn hockeytalen-
ten zo goed mogelijk ontwikkelen; dat zou 
eigenlijk hetzelfde moeten zijn. Of het zou 
in ieder geval dicht bij elkaar moeten liggen. 
Toch blijkt in de hockeypraktijk dat we met 
man en macht proberen een speler beter te 
maken, zonder het talent van die speler ook 
daadwerkelijk goed te gebruiken. Het talent 
van een speler is uniek. Als trainer/coach 
weet je als geen ander dat de hockeyers die 
je traint en begeleidt op ontelbare manieren 
van elkaar verschillen in hun eigenaardig-
heden en wijzen van omgang.

Sommige spelers 
willen ‘praatje, 
plaatje, daadje’

Stap voor stap
De ene hockeyer observeert en luistert 
aandachtig naar de uitleg van de oefen-
stof. Hij wil van jou graag precies weten 
hoe hij een technische vaardigheid het 
best kan aanleren en uitvoeren. Bijvoor-
beeld een hoge of lage balaanname, flats, 
dummy, lift of backhandslag. De uitleg 
moet voor hem gestructureerd en stap 
voor stap in opvolgende fases worden 
aangereikt. Hij wil het ook voor zich kun-
nen zien (‘praatje, plaatje, daadje’). 
Misschien herken je dit wel binnen jouw 
groep van een of meerdere spelers. Deze 
spelers stappen na de mondelinge uitleg 
van de oefening – zeker als deze voor de 
groep totaal nieuw is – weg van de pylon. 
Zij laten vervolgens een teamgenoot voor-
gaan om met de uitvoering van de oefening 
te beginnen. Dit is een duidelijk voorbeeld 
dat die speler eerst alle stappen van de 
oefening in detail wil opnemen, letterlijk 
zien worden voorgedaan, voordat hij deze 
ook werkelijk gaat uitvoeren. Belangrijker 
nog: voordat hij het (zelf)vertrouwen heeft 
om de oefening te durven uitvoeren!
Vervolgens gaat dit type speler net zo lang 
praktisch oefenen, totdat hij van mening 
is dat hij de beweging onder de knie heeft. 
Dit doet hij het liefst alleen of in zeer 
kleine groepjes.

Wie zijn de auteurs?

roy Bax (foto links) heeft onder 
meer gehockeyd bij pSV Tegen-
bosch, eMHC, HC Den Bosch 
(twee landstitels, drie europese 
titels) en HC eindhoven. Daarna 
is hij trainer geweest bij diverse 
clubs. In het huidige seizoen is Bax 
actief als trainer/coach van HC 
Tilburg Dames 1.
In 2009 maakte roy Bax kennis met 
pieter gallas. er was een gemeen-
schappelijke affiniteit met hockey. 
gallas beschikt daarnaast over ken-
nis wat betreft het begeleiden van 
talenten binnen andere sporten, 
ondersteund door de wetenschap 
en jaren van onderzoek in samen-
werking met het Academisch zie-
kenhuis in Nijmegen. Bax besloot bij 
gallas verder in de leer te gaan en 
inmiddels werken ze samen binnen 
Sports Talent Academy. Deze orga-
nisatie biedt in een brede diversiteit 
aan sporten kennis op het gebied 
van de begeleiding van sporters, 
coaches en teams. Het doel: het 
bewerkstelligen van prestatieverbe-
tering en rendementsverhoging.
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strijd haalt. Het door jou als trainer/coach 
gewenste eindresultaat is voor dit type 
speler ondergeschikt. Belangrijker voor 
hem is de weg waarlangs hij de oefenstof 
op zijn unieke manier eigen heeft kunnen 
maken en in de praktijk heeft kunnen 
toepassen.
Misschien herken je wel één of meerdere 
spelers die, al snel nadat een oefening 
in gang is gezet, hier hun eigen inter-
pretaties op loslaten. Soms stellen zij al 
meteen de vraag of de uitvoering ook op 
een andere manier mag. 

Iedere hockeyer is uniek
Neem als voorbeeld het toepassen van 
een technische actie met de bal van de 
grond. Hierbij kun je kiezen voor een 
draai met de stick over de bal heen of 
onder de bal door. De ene speler volgt snel 
en letterlijk op wat je zegt en voordoet. 
De andere speler doet dingen anders of 
vraagt of het ook anders kan.
Luisteren, kijken, het geven van aanwij-
zingen, het interpreteren van het hoc-
keyspel, het beslissen om een bepaalde 
actie wel of niet te doen en het coachen 
van medespelers. Dit zijn allemaal zaken 
die de ene hockeyer niet op exact de-
zelfde wijze doet als de andere hockeyer. 
Iedere hockeyer is daarom uniek!

Persoonlijkheid bepalend
Het soort of type hockeyer – of beter nog: 
de persoonlijkheid van de hockeyer – is 
een veel gebruikt begrip. Naast techniek, 
(tactisch) inzicht, snelheid en communi-
catie (TISC) is het juist de persoonlijkheid 
die een van de bepalende factoren is voor 
de te leveren (top)prestatie. De persoon-
lijkheid van een speler kan het verschil 

Vrij experimenteren
Een andere hockeyer is bij diezelfde oe-
fening de aangereikte oefenstof al op de 
plaats aan het uitproberen. Soms zelfs 
als je nog niet eens klaar bent met de uit-
leg. Of misschien roept die speler al dat 
hij het begrijpt en wil hij al starten. Hij 
wil graag spontaan en ongedwongen met 
de aangereikte oefenstof experimente-
ren. Zo wil hij het op zijn eigen manier al 

‘doende’ onder de knie krijgen. 
Tijdens het uitproberen kijkt hij of hij de 
oefenstof nog verder kan perfectioneren 
of juist het arsenaal kan uitbreiden. Dit 
doet hij door eigen technische hande-
lingen eraan toe te voegen, zodat hij nog 
meer rendement uit zichzelf en de wed-
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Sommige spelers 
experimenteren  
zelf met de  
oefenstof

De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler

Iedere speler verwerkt de informatie van de trainer op zijn eigen manier.

Veel oefenen in je eentje maakt je een betere hockeyer.
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betekenen tussen winnen en verliezen.
Het is veelal de factor persoonlijkheid 
die bepalend is voor de wijze waarop een 
speler omgaat met weerstanden. Hoe 
hij omgaat met omgevingsfactoren en 
andersoortige beïnvloedingen rondom 
trainingen, wedstrijden en in zijn per-
soonlijk leven.
De persoonlijkheid van een speler is 
tevens de bepalende factor voor een 
trainer, om aan te geven of er bijvoor-
beeld makkelijk of moeilijk mee samen 
te werken is. Daarbij komt meteen ook de 
persoonlijkheid van de trainer/coach om 
de hoek kijken. Tenslotte is deze ook een 
uniek type.

Return on investment
Lukt het je als trainer/coach niet (meer) 
om in de rol van ‘gedragsbeïnvloeder’ de 
persoonlijke ontwikkeling van een hoc-
keyer positief te beïnvloeden? Op zowel 
technisch als tactisch als persoonlijk 
vlak? Dan wordt de speler in veel gevallen 
‘afgeschreven’. Het risico dreigt dan dat 
alle investeringen in deze hockeyer niet 
dát rendement hebben opgeleverd wat je 
als trainer/coach voor ogen had. Mis-
schien zelfs wel wat een club voor ogen 
had. En nog erger: misschien wel wat de 
speler zelf voor ogen heeft gehad.
Mogelijk herken je kreten als:
•	 “Daarmee	valt	niet	te	werken!”
•	 	“Hij	doet	nooit	wat	hem	precies	wordt	

verteld, altijd wil hij weer iets anders 
doen.”

•	 “Hij	is	zo	eigenwijs!”
•	 “Ik	dring	niet	meer	tot	hem	door.”
Bepaalde trainer/coaches vinden dat 
sommige spelers zich tijdens de trainin-
gen of wedstrijden moeilijk gedragen, of 
zelfs koppig en eigenzinnig. Schijnbaar 
trekt zo’n speler zich – in de ogen van 
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De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler

“Met deze  speler 
valt niet te 
 werken!”

Juichende speelsters, dat getuigt van spelplezier.

Deze spelers worden elkaars coach.
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de trainer/coach – niets aan van de aan 
hem verstrekte strikte opdrachten. Dit 
type speler vindt het blijkbaar vanuit 
zijn persoonlijkheid moeilijk om zich te 
concentreren op die strikte opdrachten. 
Het komt dan regelmatig voor dat zij 
afwijken van de gemaakte afspraken, met 
als gevolg onrust binnen de ploeg.

“Deze speler   
geeft een extra 
dimensie aan 
het team!”

Andere trainer/coaches echter zijn juist 
zeer gecharmeerd van dit type speler. Zij 
vinden dergelijke spelers nieuwsgierig 
en enthousiast, dominant in de wedstrijd 
en juist niet vervelend of moeilijk in de 
coaching. Wellicht zijn uitspraken als 
deze zeer herkenbaar: 
•	 	“Dit	type	speler	houdt	ervan	om	de	

grenzen	op	te	zoeken.”
•	 	“Hij	is	zeer	explosief	en	soms	onna-

volgbaar.”
•	 	“Zij	geeft	juist	een	extra	dimensie	aan	

het	team.”
•	 	“Het	is	een	plezier	om	zo’n	speler	in	de	

ploeg	te	hebben.”
Deze uitspraken bevestigen de tegenge-
stelde zienswijze over dit type speler, ten 
opzichte van de eerder genoemde collega-
trainer/coaches.

Verschillende types
Wat betekent dit nu? Eigenlijk niet meer 
dan wat we allemaal bewust of onbewust 
wel weten – en wat de één in meer of 
mindere mate dan de ander bereid is te 
accepteren: iedereen is verschillend, ook 
al lijken ze nog zo op elkaar.
Ook als trainer/coach heb je een bepaalde 
persoonlijkheid. Hierdoor presenteer je 
hockeytechnische en -tactische zaken op 
een bepaalde manier. Je hanteert hier één 
of meerdere methoden voor:

Coach met een harde en zachte aanpak.

Een voorbeeldsituatie

laten we eens een voorbeeld uit 
de praktijk bekijken. We zien een 
trainer/coach die zeer gesteld is 
op structuur en stiptheid. Die zou 
weleens moeite kunnen hebben 
met de nonchalance, wispelturig-
heid of impulsiviteit van een speler. 
Vermoedelijk zal hij dat niet kunnen 
waarderen.
Aan de andere kant zien we die 
nonchalante, wispelturige en impul-
sieve speler. een speler die niet echt 
staat te springen als hij een strikte 
taak of opdracht krijgt. of als hij 
zich volledig ‘in dienst’ moet stellen 
van het team. Misschien wil hij af en 
toe even los kunnen komen uit dat 
keurslijf.
Mogelijk herken je ook de volgende 
situatie, die in een training of vooral 
tijdens een wedstrijd kan voorko-
men. Je ziet een speler regelmatig 
in de aanname van een pass een 
draai maken die steeds dezelfde 
kant op gaat. een in jouw ogen 
onnodige draai, in een richting die 
onhandig of zelfs volledig zinloos 
is. Misschien was er niet eens een 
aanleiding te constateren om die 
richting op te draaien. of erger 
nog: misschien is de draai naar jouw 
mening volledig fout uitgevoerd, 
omdat deze juist in de richting van 
de drukte werd toegepast in plaats 
van weg ervan.

•	 roepen;
•	 schreeuwen;
•	 individuele	uitleg	of	toelichting;
•	 collectieve	uitleg	of	toelichting;
•	 beeldmateriaal	als	foto’s	en	films.

Jouw groep bestaat uit alleen maar 
verschillende persoonlijkheden. Uit 
verschillende types, die alles wat hen toe-
komt verschillend opnemen, verwerken, 
interpreteren en hiernaar handelen. Elk 
op hun individuele manier, zowel verbaal 
als non-verbaal.

Voorkeurstype
Aan de voorbeelden in het kader (links) 
ligt in de meeste gevallen een natuurlijke 
voorkeur ten grondslag van een bepaald 
type speler. Deze voorkeur – of dit voor-
keurstype – is voor hem in bepaalde mate 
uniek te noemen ten opzichte van iedere 
andere teamgenoot of lid van het begelei-
dingsteam.
Met een voorkeurstype gaan ook speci-
fieke	talenten	van	de	sporter	gepaard.	Wil	
je de talenten van de speler optimaal ont-
wikkelen? Dan is het belangrijk dat je als 
trainer/coach in de belevingswereld van 
die	speler	kunt	stappen.	Dus	zeg	niet:	“Wat	
vind	ik	als	trainer/coach	de	juiste	definitie	
van	een	goede	speler?”	Of:	“Dit	is	de	enige	
en juiste manier om de techniek toe te 
passen	en	dat	ga	ik	iedereen	trainen.”	Want	

De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler
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het om een paar meter langs de stam van 
de boom omhoog te klimmen. Maar echt 
rendement kon het niet worden genoemd. 
Zijn vleugels en vliezen ondervonden 
hierbij namelijk zo veel schade dat hij 
gedurende een lange hersteltijd niet eens 
meer zijn natuurlijke talenten – namelijk 
zwemmen en vliegen – kon inzetten.
Marc Lammers omschrijft iets soortge-

De eend en de eekhoorn
Misschien herken je in de eerder genoem-
de voorbeelden een parabel uit het dieren-
rijk. In dit verhaal begrepen de dieren 
niet wat de mensen aan het doen waren. 
Totdat ze zagen dat de mensen onderricht 
gaven aan anderen, om zo meer te leren 
en te kunnen. Het gevaar was echter dat 
daarmee natuurlijke talenten worden 
genegeerd.
Zo werd van de eend gevraagd om te 
leren klimmen in bomen. Daarbij fun-
geerde de eekhoorn als leraar/trainer. De 
eekhoorn vertelde de eend precies hoe 
hij zijn zwemvliezen en vleugels moest 
gebruiken om een boom in te kunnen. Na 
maanden van trainen presteerde de eend 

dit lijkt op het principe van ‘het trainen om 
het trainen’ en het ‘be like me’-principe.
Als trainer/coach is het essentieel om 
erachter	te	komen	waar	de	specifieke	
talenten en de persoonlijke voorkeuren van 
iedere speler liggen. Met die kennis zorg je 
ervoor juist díe talenten tijdens de training 
te verbeteren en tijdens de wedstrijd aan 
te spreken, zodat een zo optimaal moge-
lijk rendement uit het talent van de speler 
wordt gehaald. Met als gevolg dat de speler 
zo optimaal mogelijk tijdens trainingen en 
de wedstrijd functioneert, presteert, ren-
deert, zich ontwikkelt. Daarmee beoefent 
hij, als causaal gevolg, met veel meer plezier 
zijn sport. Kortom, het principe van ‘train 
to learn, train to compete, train to win’.

Benut het 
 natuurlijk talent 
van een speler

De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler

gebruikmaken van een talent: glijdend met een tip-in scoren.
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lijks in zijn boek Coachen doe je samen. 
De voormalige bondscoach van het Ne-
derlands dames elftal schrijft dat hij ooit 
veel tijd investeerde om een international 
haar backhandaanname te trainen. Hier-
door vergat hij echter haar talent van de 
tip-in, een kracht die vervolgens minder 
gebruikt werd tijdens wedstrijden. Het 
rendement in het aanleren van iets dat 
ver van haar natuur lag, bleek uiteinde-
lijk veel lager te liggen dan aanvankelijk 
werd verondersteld.

Train spelers 
niet allemaal op 
dezelfde manier 

Geen grijze massa
Bovenstaande voorbeelden kunnen we 
vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het 
gaat erom het beschikbare talent van een 
hockeyer te ontdekken en zo maximaal 
mogelijk te ontwikkelen. Daarbij is het 
raadzaam – maar zeker ook bewezen – om 
als trainer/coach rekening te houden met 
de persoonlijke voorkeuren van die indivi-
duele hockeyer. Want het zijn juist de per-
soonlijke voorkeuren die deze hockeyer 
uniek maken en hem brengen naar de top 
van zijn kunnen. Dat is namelijk waar hij 
van nature goed in is en wat hij ook graag 
zal willen doen. Daaraan ontleent hij zijn 
zelfvertrouwen. Train je hem zoals ieder 
andere speler? Dan zal hij in de grijze 

massa achterblijven en wordt het een 
‘gelukje’ als hij als uniek talent doorbreekt.
Traint een speler alleen maar op datgene 
waar hij niet goed in is? Dan kan dit juist 
een negatieve weerslag hebben op zijn 
aanwezige talenten. Deze worden in dat 
geval namelijk onvoldoende belicht in zijn 
ontwikkelingstraject. Vooral door gericht 
aan te sluiten bij de persoonlijke voorkeu-
ren en talenten van de hockeyer breng je 
plezier in de training. Op die manier win je 
tijd en verkrijg je een hoger rendement van 
alle inspanningen. Bovendien wordt de 
factor geluk geminimaliseerd.

Individuele verschillen
De term ‘voorkeuren’ heeft zijn weerslag 

op een aantal aspecten van de hockey-
er, waaronder:
•	 wedstrijdmotivatie;	
•	 spelinzicht;
•	 spelstijl;
•	 wedstrijdoriëntatie.
Iedere speler raakt op een eigen 

wijze gemotiveerd om een wedstrijd 

te spelen of om bepaalde oefenstof te wil-
len leren. Tussen spelers verschilt het ook 
aanzienlijk hoe zij informatie verwerken. 
Bijvoorbeeld via:
•	 teambesprekingen;
•	 individuele	gesprekken;
•	 	aanwijzingen	voor,	tijdens	en	na	

 trainingen en wedstrijden;
•	 videobeelden.

De ene speler zal meer informatie willen, 
terwijl een ander misschien tijdens de 
teambespreking	al	geestelijk	is	‘geëmi-
greerd’. Dit omdat hij het allemaal al be-
grijpt – of denkt te begrijpen. Ook kan het 
zijn dat hij jouw verhaal niet meer volgt, 

plezier moet er op elk niveau zijn.

Iedere speler 
raakt op een 
eigen wijze 
 gemotiveerd

De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler
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handelingen van jouw hockeyers te kunnen 
verklaren? Daarbij weet je als het ware van 
tevoren al wat een speler gaat doen of hoe 
hij waarschijnlijk gaat reageren.
Wij vonden het in elk geval heerlijk om 
te begrijpen waarom een speler op de 
positie van rechtsachter altijd de actie 
naar binnen bleef maken. Ook al stond 
het daar juist vol. Eindelijk snapten we 
waarom spelers, die op een diagonaal door 
het veld liepen, in het ene geval veel meer 
rendement oogstten met hun passes dan 
wanneer ze de andere diagonaal liepen.

YTDI
Laat overigens één ding duidelijk zijn: 
ondanks alle voorkeuren die een hoc-
keyer heeft, kan hij natuurlijk ook nieuwe 
dingen leren. Houd daarbij in gedachten 
dat hoe verder weg het nieuw aangeleer-
de van zijn natuurlijke talenten ligt, hoe 

omgaan met veranderingen in het spel? Of 
gaat het om een speler die in de ogen van 
een coach iets te vaak ongewenst impul-
sief gedrag vertoont? Dat hij bijvoorbeeld 
wederom een bal bijna vanaf de achterlijn 
op het doel jaagt, terwijl er een paar mede-
spelers voor het doel vrij staan.

Inzicht in je spelers
Met de persoonlijke voorkeuren en 
talenten die iedere hockeyer in zich 
heeft, gaat het in onze optiek, methodiek 
en systematiek nog veel verder. Er is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het 
voorkeurstype van spelers en de relatie 
met hun motoriek, visuele preferenties en 
fysiologische sterktes. 
Wat moet het toch veel rust geven voor jou 
als trainer/coach als je op dit gebied meer 
weet van jouw spelers. Lijkt het je niet heer-
lijk om met grote waarschijnlijkheid veel 

omdat hij het eerste tactische gedeelte 
van jouw betoog niet begreep.
Daarnaast verschillen spelers hoe zij met 
afspraken omgaan en op basis waarvan 
ze beslissingen nemen en hoe ze deze 
communiceren. Voert een speler klak-
keloos een opdracht uit, of deze nu werkt 
of niet? Of laat hij andere overwegingen 
meespelen in zijn besluitvorming? 
Bijvoorbeeld zijn visie op het spel of zijn 
denken over de consequenties van zijn 
handelen voor anderen of voor het team?
En wat betreft de training- of wedstrijd-
oriëntatie:	hoe	flexibel	is	de	speler	in	het	
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Heerlijk om als 
coach je spelers 
te begrijpen!

Waarom draait de ene speler graag naar binnen weg en de andere juist naar buiten?
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De persoon achter de (jeugdige) hockeyspeler

Kijk voor meer informatie over dit onder-
werp op www.sportstalentacademy.com. 
Daar vind je hoe je met behulp van vragen-
lijsten en observaties kunt achterhalen 
wat de voorkeur van een speler is. Ook tref 
je er contactgegevens aan van de auteurs.

korte opties niet meer. Een andere speler 
gaat in een vergelijkbare situatie juist 
eindeloos in de actie door. Hij verliest alle 
overzicht en komt de bal soms ‘brengen’.
Er is een methodiek om er achter te komen 
wat al die voorkeuren van een speler zijn. 
De Young Type Development Indicator 
(YTDI) is een uitstekend hulpmiddel dat al 
voor diverse sporters dienst heeft gedaan. 

meer inspanning, energie en trainings-
tijd het kost om hem hierin bekwaam te 
laten worden. Onder druk zijn hockeyers 
geneigd – net als ieder wezen in de natuur 

– terug te vallen op natuurlijke sterktes, 
op beschikbare talenten. Dit verklaart 
meteen ook waarom die ene speler die 
onder druk staat zich gedwongen voelt 
om de lange bal te zoeken; hij ‘ziet’ de 
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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.

Speler heeft inmiddels het overzicht verloren.
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