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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.

www.knhb.nl

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.
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Terug naar de basis: het
belang van basistechnieken
De kwaliteit van basistechnieken is ondermaats, ook op nationaal topniveau. Dat is de
constatering van oud-international Jeroen Delmee. “Na een verjongingskuur is er afscheid genomen
van oudgedienden. Maar de nieuwe generatie heeft moeite om aansluiting te vinden. Mijn ervaringen
en gevoel zeggen dat dit te maken heeft met verval in kwaliteit van de basistechnieken”, aldus
Delmee. In dit artikel deelt hij als speler én trainer zijn visie en aanbevelingen.
door Jeroen Delmee

Wat zijn basistechnieken?
‘Basistechnieken’, het woord zegt het
eigenlijk al. Basistechnieken vormen de
basis van het hockeyspel. Maar welke
technieken vallen hieronder? Welke tech
niek is basis en welke niet? Geldt voor
een international dezelfde basis als voor
een hoofdklassespeler?
Basistechnieken deel ik op in drie
categorieën:
1. Passingtechnieken
2. Aannametechnieken
3. Dribbeltechnieken of het drijven
van de bal

Wat is de essentie van hockey?
Voor we verdergaan is het raadzaam om
stil te staan bij de essentie van het hockey.
Wat voor sport is hockey eigenlijk? Dit
kan als volgt worden omschreven:
Hockey is een spel van individuele
techniek, groepstactiek en bovenal een
‘passing game’. De kwaliteit van het
spel wordt mede bepaald door de kwali-

teit en handelingssnelheid vanuit het
beheersen van de basistechnieken.
Natuurlijk zijn er nog andere componen
ten die een rol spelen, zoals de fysieke
kwaliteiten van het individu en van een
team. Maar met het oog op de basistech
nieken beperk ik me tot de bovenstaande
omschrijving.

Van jeugd naar de top
Het is voor jonge spelers steeds moeilijker
om de sprong te maken naar de top. Dit
kan zowel de sprong zijn van jeugd
hockey naar de hoofdklasse als van
de hoofdklasse naar het Nederlands
elftal. Een van de oorzaken is de
matig verzorgde basistechnieken –
en dan met name de kwaliteit van
passing en aanname.
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Op jeugdniveau is hockey nog veel meer
een spel waarbij een speler een wedstrijd
kan beslissen op basis van individuele
technische vaardigheden. Naarmate het

Veel spelers
komen in de
problemen bij
het passen en
aannemen
niveau hoger is, worden de individuele
technische verschillen kleiner. Dan
wordt hockey steeds meer een collec
tieve passing game. Het is belangrijk om
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Oefening 1

Vroeger en nu...?
Tegenwoordig is basistechniek
meer dan alleen maar stoppen
en slaan. Dat is onder meer het
gevolg van enkele ingrijpende
veranderingen die de laatste de
cennia hebben plaatsgevonden.
• Intrede van het kunstgras
	Dit heeft grote gevolgen ge
had voor de hockeysport. Het
kunstgras biedt veel andere
en meerdere mogelijkheden
met betrekking tot de
basistechnieken. Daarbij maak
ik een onderscheid tussen
watervelden en zandin
gestrooide velden. Die eerste
bieden meer mogelijkheden,
maar een waterveld vraagt
ook om beter verzorgde
basistechnieken.
• Afschaffen van de buitenspel
regel
	Deze regelverandering heeft
de sport enorm veranderd
en heeft een grote impact
op de huidige standaard van
het tophockey. Het speelveld
strekt zich uit, de ruimtes
worden groter. Een andere
positionele bezetting qua
afstand vraagt om andere
passingtechnieken.

Oefening 2

Defensievere speelstijl vraagt om betere en nieuwe basistechnieken.

de individuele techniek, waaronder de
passingtechnieken, te koppelen aan het
niveau. Zijn deze technieken niet goed
genoeg ontwikkeld? Dan ontstaat er een
kloof die overbrugd moet worden. Zijn de
basistechnieken beter verzorgd? Dan is
het makkelijker om de sprong te maken
naar een hoger niveau.
In dit artikel richt ik mij hoofdzakelijk op
twee technieken: passing en aanname. Ik
heb veel te maken met de meest balvaar
dige (jeugdige) spelers, die alles kunnen
met een bal op het moment dat ze een bal
hebben. Maar bij het passen en aannemen
van een bal komen ze in de problemen.

Passingtechnieken
Tot de basistechnieken voor passing
behoren de onderstaande technieken:
• Slag
- stilliggende bal
- rollende bal
- slaan uit loop
• Push
- stilliggende bal
- push / duwpass uit loop
• Flats
• Hoge bal
- stilliggende bal
- rollende bal
• Slapshot
• Lage backhand
3

Een reactie op grotere ruimtes
is dat meer ploegen defensief
zijn gaan spelen. Deze teams
wachten steeds meer op de
counter. Ook dit heeft gevolgen
voor de basistechnieken. Hockey
en in kleinere ruimtes vraagt om:
• goede aannametechnieken;
	passingtechnieken over een
kortere afstand;
• andere manieren van drijven
van de bal (bijvoorbeeld
lifttechnieken).
(zie oefening 1 en 2)
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Oefening 3

• Hoge backhand
• Blow

Backhandpassing
Als scoringstechniek is de backhandslag
al jaren geaccepteerd. Inmiddels moet de
backhand passingtechniek ook worden
gevoegd bij de basistechnieken. Daardoor
is de ontwikkeling van de backhandpas
sing steeds belangrijker.
Channeling
Channelen is sterk ingeburgerd in het
tophockey. Doelstelling is om de te
genstander richting de verdedigende
forehand te ‘kanaliseren’. De aanvallende
speler wordt daarbij richting zijn eigen
backhand gedwongen. Door het ontwik
kelen van backhand passingtechnieken
kan – ondanks de channeling – toch voor
waartse passkracht worden ontwikkeld.
Zo blijft er een voorwaartse aanvalsdrei
ging. (zie oefening 3 en 4)

Oefening 4

Aanval over links
In het verleden was de rechterzijde de
favoriete kant om over aan te vallen.
Tegenwoordig wordt er steeds meer over
links aangevallen. Dit komt mede door
de mogelijkheid van een makkelijke
one-touch versnelling vanaf de linker
kant. Ook de verdere ontwikkeling van
de backhand scoringstechnieken speelt
hierbij een rol. (zie oefening 5)

Oefening 5

Aannametechnieken
Tot de basistechnieken voor aanname
behoren de onderstaande technieken:
• Gesloten aanname / open aanname
• Forehand aanname / backhand
aanname
• Hoge aanname / lage aanname
• Aanname in beweging
• A anname hoge bal en liftpass
(iets boven de grond)
Hockey wordt een steeds dynamischere
sport. In het verleden werd veel meer
gespeeld vanuit de positie, waarbij elke
positie altijd bezet is. Tegenwoordig
spelen teams steeds meer met positie

‘One touch’ via linksachter / afrollen linkerspits over de forehand / back
handpass door linkerspits of eventuele lifttechnieken.
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wisselingen. Zo kunnen zij ruimte
creëren in aanvallend opzicht. In plaats
van te spelen in linies (zowel horizontaal
als verticaal) ontwikkelt het tophockey
zich tot een totaalspel. Teams vallen als

Oefening 6

Het huidige
hockey vraagt om
dynamische aannametechnieken
collectief aan en verdedigen als collectief.
De vele positiewisselingen en het hoge
speltempo vragen om goede dynamische
aannametechnieken. (zie oefening 6)

Positiegericht spelen, zowel verticaal als horizontaal

Oefening 7

Dribbeltechnieken
De Indian dribbel behoort tot deze cate
gorie. Belangrijk bij de dribbeltechnieken
is de ontwikkeling van de driedimensio
nale technieken, ook wel lifttechnieken
genoemd.
Lifttechnieken
Steeds meer ploegen hanteren een defen
sieve speelstijl, met veel spelers achter
de bal. Zo blijven de ruimtes klein, waar
door het moeilijk is om aanvallend iets te
creëren. Ook het uitspelen van een verde
diger is lastig in de kleine ruimte. Daar
naast zijn de verdedigende technieken
steeds beter verzorgd (‘laag’ verdedigen).
Het antwoord op deze ontwikkelingen zijn
lifttechnieken. Dankzij deze technieken
wordt het verdedigen van een duel moeili
jker. Bovendien kunnen teams weer meer
aanvallende kracht ontwikkelen.

Doelstelling
Doelstelling is het aanreiken en ver
beteren van de verschillende basistech
nieken van spelers.

Trainingen
Zijn mijn ervaringen op het gebied van
de basistechnieken juist? Met die vraag
in het achterhoofd ben ik training gaan
geven. Daarbij ben ik op simpele wijze

Passing en aanname; middelste speler is actief bij het aannemen en passen. Geen weerstand.

begonnen met het benadrukken van de
basistechnieken. De oefenstof was ge
richt op het zo eenvoudig mogelijk uitvoe
ren van de basistechnieken. Dus zonder
al te veel dynamiek en zonder druk. (zie
oefening 7)
Al snel werd mij duidelijk dat de meest
talentvolle jeugd van Nederland tot 16
jaar veel problemen had met het goed uit
voeren van de basistechnieken. Op deze
wijze was het mogelijk om het basisni
veau van de groep vast te stellen. Daarbij
werd duidelijk dat de individuele verschil
len erg groot zijn.
5

Binnen de trainingen lag veel nadruk
op de passing over een grotere afstand
(minimaal 20 meter) en het in beweging
aannemen van de bal. De techniek die
vrijwel elke speler gebruikt voor een
dergelijke passing is de flats. Wij besteed
den daarentegen veel aandacht aan het
‘ouderwetse’ slaan. Slaan heeft meerdere
voordelen ten opzichte van flatsen. Zo
kan de techniek met een hogere snelheid
worden uitgevoerd. Daarnaast kan er een
hogere balsnelheid worden gehaald.
Het passen over grotere afstanden liet ik
in vrijwel elke oefening terugkomen. Zo

2

Hockeyvisie
April 2011

Terug naar de basis: het belang van basistechnieken

Slaan heeft
meerdere voordelen
ten opzichte van
flatsen
liet ik alle oefeningen, indien mogelijk,
beginnen met een spelverlegging in de
breedte (vanuit een self-pass).
(zie oefening 8)

Trainingsopzet
Tijdens mijn trainingen werk ik veelal met
groepen van 8 tot 10 personen. Hierdoor is
het mogelijk om op een intensieve manier te
trainen op een verbetering van de basis
technieken. Het onderwerp ‘basistechnie
ken’ is daarbij steeds meer verweven in mijn
gehele trainingsopzet. Zo is het inspelen
met stick en bal een verlengde van de war
ming-up, met meer dynamiek en aandacht
voor de diverse basistechnieken.

De basistechnieken komen ook terug in
de partijvormen. Daarbij wil ik spe
lers dwingen om de technieken ook in

spelvormen te gebruiken. Dit kan door
bepaalde technieken centraal te stellen
of te verbieden. Bijvoorbeeld een verbod
op flatsen.

De basistechnieken komen
ook terug in de
partijvormen

Oefening 8

Trainingsopbouw
•

•

•

a: slaan/flatsen/hoge bal; b: duwpas uit loop; c: aanname in beweging; d+e: lage bh-pass;
f: aannemen; g: hoge bh-voorzet.
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•

 edurende de training ga ik van
G
simpele naar steeds complexere
oefenstof.
Van het eenvoudig werken in tweetal
len werk ik toe naar oefeningen over
meerdere schijven, met verschillende
technieken en meer dynamiek.
Van het werken in de breedte van het
veld ga ik naar steeds meer doelgeri
chte en wedstrijdgerichte oefenin
gen, met afronden op het doel.
Hoe groter het aantal schijven in een
oefening, hoe groter de kans dat er
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Aanname
Naast de passing over grotere afstand
besteed ik veel aandacht aan het aanne
men in beweging. Het merendeel van de
spelers is geneigd om stil te staan op het
moment van aanname, om van daaruit te
gaan reversen. In plaats daarvan leer ik
spelers om in/bij de aanname in beweging
te blijven. Dit draagt bij aan het speltempo.
In de praktijk blijkt dat de aannames over

Oefening 9

Beheersing van
meer technieken
betekent meer
opties
Aanname in beweging met richtingverandering; uitbreiden met verdediger in rug van
aanvaller.

iets misgaat. Om toch de vaart in de
oefeningen te houden, heb ik extra
ballen bij me. Die kan ik op elk mo
ment in de oefening gooien. Zo kan er
in ieder geval afgerond worden, zodat
ook de keeper actief blijft.

dat het speltempo ten goede komt. Door
hier intensief op te trainen leren spelers
meerdere basistechnieken beheersen. Ze
durven deze technieken ook te gebruiken,
zodat de speler zichzelf meerdere opties
verschaft.

Ervaringen
Passing
Wat betreft de kwaliteit van de basistech
nieken kan er nog veel verbeterd worden.
Mijn ervaring is dat de passing over lan
gere afstanden slecht verzorgd is. Iemand
die een lange vlakke bal kan slaan is meer
uitzondering dan regel. Hierbij gaat het
overigens niet alleen om de uitvoering
van de verschillende technieken. Ook het
moment waarop de spelers de diverse
technieken gebruiken is van belang.
In het begin beperken de meeste spelers
zich hoofdzakelijk tot het flatsen van bal
len over langere afstand. Na verloop van
tijd gaan spelers in spelvormen ook an
dere technieken gebruiken. Bijvoorbeeld
de slag, de lage backhandslag of de duw
pass uit loop. Dit is een groot winstpunt,
7

het algemeen slecht verzorgd zijn. Ballen
springen van de stick, ketsen omhoog of
worden helemaal niet gestopt. De grootste
fout bij de backhandaanname is dat de
stick nog in beweging is op het moment
van aannemen. De speler is dus nog niet
klaar om de bal aan te nemen. Pas als de
bal in de buurt is draait hij de stick naar de
backhand, in plaats van de stick al klaar te
hebben en de bal ‘in de krul te laten rollen’.
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Deze aandachtspunten zijn goed te trai
nen in eenvoudige oefeningen. Hierbij
gaat het simpelweg om herhalen, herha
len en nog eens herhalen. Na verloop van
tijd kan het steeds meer richting een wed
strijd-situatieve opzet worden gebracht.
Oude versus nieuwe technieken
Opvallend is dat nieuwere technieken,
zoals de lage backhandpassing en de lift
technieken, een stuk beter zijn verzorgd
dan ‘oude’ basistechnieken. Spelers zien
de nieuwe technieken meer als ‘trucjes’
of ‘kunstje’ en trainen hier zelf meer op.
Door te werken in kleinere groepen kun
je de kwaliteit van de oefeningen op
niveau houden. Het is eenvoudiger om
iedereen scherp te houden. Dat is ook
noodzakelijk bij het trainen van de
(basis)technieken. Techniek kun je niet
op 60 procent trainen, als je er tenminste
het maximale uit wilt halen.
Basistechnieken kun je op eenvoudige
manieren trainen. Begin met het inslij
pen van de technieken, vanuit simpele
oefeningen. Werk vervolgens toe naar
wedstrijd-situatieve oefenstof, met een
hoger tempo. Zorg ook voor meer druk
door het toevoegen van verdedigers. (zie
oefening 9 t/m 12)

Oefening 10

Passing over grotere afstanden met backhandaanname in beweging.
Oefening ook spiegelen.

Oefening 11

Techniek moet
belangrijker zijn
dan het aanleren
van tactische
concepten
Conclusies en aanbevelingen
• E
 en speler met goede basistechnieken
maakt makkelijker de overstap naar
een hoger niveau. Binnen deze context
zijn de passing- en aannametechniek
en belangrijker dan de dribbeltech
nieken. Het is makkelijker vanuit
de passing te spelen dan vanuit de
individuele actie.

a: pass over lange afstand; b: duwpass uit loop; c: gesloten aanname in beweging;
d: duwpass uit loop; e: aanname hoge backhand.
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• G
 ezien het belang van de basistech
nieken moet er bij de clubs en de
nationale elftallen veel aandacht aan
dit onderwerp worden besteed. Dit
bevordert de doorstroom van talent
naar het Nederlands elftal. Techniek
moet belangrijker zijn dan het aanleren
van tactische concepten.
• Binnen de nationale jeugdopleiding is
het resultaat van ondergeschikt belang
ten opzichte van de verdere ontwik
keling van talent. Ik heb de indruk
dat tegenwoordig al op het niveau
van de C-jeugd wordt gesproken over
tactische zaken als press, half-court en
channelen.
• Hoe meer spelers op jeugdniveau
worden ‘gedwongen’ om binnen een
tactisch concept te spelen, hoe meer
‘eenheidsworsten’ er worden opgeleid.
De nationale jeugdopleiding moet een
kweekvijver zijn waarin talent zich
verder kan ontwikkelen.
• Met name de passing over langere
afstand en de aanname in beweging
verdienen veel aandacht. Het gezegde
‘jong geleerd, oud gedaan’ is hierop
zeker van toepassing. Hoe eerder een
speler deze technieken onder de knie
heeft, hoe beter. Als een speler deze
technieken eenmaal beheerst, zal hij ze
niet snel verleren.

Oefening 12

Drijven en vervolgens duwpass uit de loop. Speler-2 neemt aan in beweging en doet hetzelfde.
Moeilijker door tempo en aantal ballen.
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