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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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Verbeter het tactisch
inzicht van jeugdspelers
Hoe kun je het tactisch inzicht bij jeugdspelers verbeteren? Dat is het onderwerp van dit
artikel. Daarbij komt een aantal deelvragen aan de orde, zoals: staat tactiek in relatie tot het
tactisch inzicht? Of is het slechts een kwestie van een juiste vertaalslag? Uit welke componenten bestaat tactisch inzicht eigenlijk? En op welke wijze kun je dit het best trainen?
door Frank Stofmeel
Wat is tactisch inzicht?
Tactiek in hockey wordt weleens beschreven als strategische oorlogsvoering. Je maakt met elkaar afspraken
om een tegenstander zo goed mogelijk
te bestrijden of te verslaan. Deze afspraken komen niet zomaar tot stand.
Als trainer of coach moet je een aantal

Tactiek is een
doordachte
manier om je
doel te bereiken
elementen aanreiken om een fundament te vormen voor de gekozen tactiek. Het betreft een plan dat op strategische punten tot uitvoering komt.
Een doel in de wedstrijd kan zijn het
in balbezit blijven of het maken van een
doelpunt ten opzichte van het in balbezit
komen of het voorkomen van doelpun-

ten. Binnen het veld heb je te maken met
elf individuen, die proberen bij te dragen
aan deze doelrealisatie.
Hockey is een sport die zich constant ontwikkelt. In de afgelopen jaren is het spel
sneller geworden door het gebruik van
betere materialen, snelle speelvelden,
weloverwogen training en gewijzigde
spelregels. De spelers bevinden
zich in een constant veranderende
spelomgeving. In deze dynamische
omgeving wordt van hen een snelle
beslissingsvaardigheid verwacht.
Het maken van een keuze moet
2

steeds sneller en nauwkeuriger gebeuren.
En zodra je als speler een keuze hebt gemaakt en uitgevoerd, moet je direct weer
een nieuwe keuze maken. Tijdens de
wedstrijd is er dan ook simpelweg geen
tijd om de gemaakte keuze te evalueren.

Trainers houden
van spelers die
vooruit kunnen
denken
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keuze te maken op basis van de verkregen
informatie, om vervolgens de gemaakte
keuze daadwerkelijk uit te voeren.
Een goede keuze draagt bij aan het
behouden of verkrijgen van balbezit.
Hockey is immers een spelsport waarbij
je altijd in het spanningsveld verkeert
tussen het in balbezit komen en het in
balbezit blijven. In dit artikel richten we
ons uitsluitend op laatstgenoemd aspect,
namelijk het behouden van balbezit.

Waaruit bestaat tactisch inzicht?
In de vorige alinea’s hebben we het begrip
‘tactisch inzicht’ globaal gedefinieerd. Dit
vraagt om een verdere verdieping, waarbij we nader ingaan op de verschillende
componenten. Welke aspecten zijn van
belang voor het in balbezit blijven en de
keuzes die een speler daarbij maakt?
Ervaren druk
Een keuze maken in balbezit is onderhevig
aan de druk die een tegenstander de speler
oplegt. Dit wordt ook wel de ervaren druk
genoemd. Tijdens een hockeywedstrijd lijkt
het soms alsof een speler de bal liever niet
wil hebben. Hij speelt de bal zo snel mogelijk weg zodra hij deze heeft ontvangen.
Vaak leidt dit tot het verlies van balbezit. De
ervaren druk van een speler is in deze situatie erg hoog.

Hoe vaak hoor je een trainer/coach niet
zeggen: “Ik hou van spelers die vooruit
kunnen denken.” Het maken van een
tactische of strategische keuze wordt
beïnvloed door zowel technische vaardigheid als lichamelijke, sportmotorische
basisvaardigheden. Daarnaast beschikken
spelers die in staat zijn om goede keuzes
te maken – gebaseerd op spelacties die in
de toekomst mogelijk plaatsvinden – over
een voortreffelijk inzicht.
Dit type hockeyer herkent een bepaalde
spelsituatie of spelpatroon. Hij is bovendien
in staat om deze herkenning om te zetten
in een actie die de maximale sportmoto-

Het kijkgedrag
heeft veel invloed
op de ervaren
druk bij spelers
rische basisvaardigheden en technische
vaardigheden benut en tevens appelleert
aan uitkomsten in de toekomst. Dit noemen we ook wel ‘het lezen van het spel’.
Het tactisch inzicht van een hockeyer is de
vaardigheid het spel te lezen en een goede
3

Overzicht en kijkgedrag
De druk van een tegenstander kan eveneens leiden tot het verlies van overzicht. Bij

4

Hockeyvisie
December 2011

Verbeter het tactisch inzicht van jeugdspelers

een hoge ervaren druk is het hoofd of zijn
de ogen van de balbezitter gericht op de
bal. Hierdoor verliest hij het overzicht over
het veld. Dit bemoeilijkt het spelen van een
korte of lange pass met als doel behoud van
balbezit. Het spelen van een duel wordt dan
aantrekkelijk(er) en de meest aannemelijke
oplossing voor de ontstane uitdaging.
Het kijkgedrag oftewel ‘pre-scannen’
alvorens een bal aan te nemen heeft veel
invloed op de ervaren druk. Slaagt een

Keuzes maken is
gerelateerd aan
de beweging van
medespelers
speler erin zijn kijkgedrag te verbeteren?
Dan neemt zijn keuzevaardigheid toe en
de ervaren druk wellicht af.
Beschikbare ruimte
Wat ook van invloed is op de ervaren druk,
is de ruimte waarin een speler zich begeeft.
Is deze ruimte klein? Dan zal de speler snel
moeten handelen om het balbezit een positief vervolg te geven. Is de ruimte groter?
Dan duurt het langer voordat een speler
druk zal ervaren. In dat geval heeft hij meer
tijd om het balbezit te consolideren.
Beweging van medespelers
Een andere component die van invloed is
op de gemaakte keuzes, is de beweging
van medespelers. Doen zij wat de balbezitter verwacht dat zij gaan doen? Oftewel:
voeren de medespelers de verwachte
toekomstige stappen uit? Een speler die
in staat is een goede keuze te maken in
balbezit herkent spelposities van zijn medespelers. Daarnaast is hij in staat deze
spelposities te relateren aan spelpatronen.
Deze component is terug te brengen tot
trainbare eenheden. Die eenheden zijn
dan een onderdeel van het totale speelplan. Ook past dit element binnen de ont-

wikkeling van de cognitieve vaardigheid.
Het oproepen van spelpatronen is immers
gerelateerd aan de manier waarop een
jeugdspeler in het verleden verschillende
spelpatronen aangereikt heeft gekregen.
De manier van training en de mate van
getraindheid zorgt voor een snellere
herkenning van de spelposities van zijn

Johan Cruijff:
‘De basis is de bal
zo snel mogelijk
controleren’
medespelers. Een jeugdspeler kan dan
sneller reageren en een beslissing nemen
die past binnen het spelpatroon.
Technische vaardigheid
Zoals we in het begin al meldden, speelt
ook technische vaardigheid een rol bij het
tactisch inzicht. Dit is eveneens het geval
4

in andere sporten. Johan Cruijff heeft
hierover een passende uitspraak gedaan:
‘De basis is de bal zo snel mogelijk onder
controle krijgen, zodat je iets meer tijd
hebt om te kijken.’
Zodra een hockeyer de bal onder controle
heeft, is hij in staat een vervolgactie uit te
voeren. Het aannemen van de bal, het lopen
met de bal en het spelen van de bal zijn
stuk voor stuk elementen die een gemaakte
keuze tot een mogelijk succes maken.
Je hoort hockeyers op de training weleens
zeggen dat een snelle, harde bal makkelijker te controleren is dan een langzame,
zachte bal. Een bal gespeeld met een hoge
snelheid geeft de ontvanger meer tijd de
bal goed te positioneren, voordat hij druk
gaat ervaren. De snelheid moet echter wel
passend zijn in de situatie. Het goed positioneren – met aandacht voor het juiste voetenwerk – zorgt voor een betere mogelijkheid een goede pass te spelen. Hierdoor
blijft het balbezit behouden.
Sportmotorische basisvaardigheid
Een veelzijdig aanbod van activiteiten op
jonge leeftijd geeft kinderen een goede
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basis. Laat jonge kinderen dan ook de
veelzijdigheid van sport ervaren. Wordt
dit op een weloverwogen wijze gedaan,
dan kunnen zij op latere leeftijd een
hoger niveau bereiken. Elementen als
kracht, uithoudingsvermogen, snelheid,
coördinatie en lenigheid ontwikkelen
zich goed in niet-gestructureerde, uitdagende activiteiten die appelleren aan
plezierbeleving.
Zoals eerder gemeld is hockey een sport
met een omgeving die steeds verandert en
waarin spelers snel beslissingen moeten
nemen. Snelheid is dus elementair om het
spel te kunnen volgen en te kunnen schakelen tussen balverlies en balwinst. Een speler moet dit meerdere malen achter elkaar
kunnen doen tijdens een wedstrijd. Het
versnellen en afremmen kost veel kracht
en vergt het nodige van de musculatuur
(spierstelsel). Onder deze omstandigheden
moet de speler bovendien in staat zijn om
zijn stick met gevoel te hanteren.

goede basishouding met de bal te bewegen.
Het drijven van de bal is daarbij belangrijk.
Het op de juiste manier drijven van de
bal draagt bij aan een goed overzicht. Op
de foto op deze pagina is te zien dat de
bal goed voor de voeten gepositioneerd
is. Hierdoor is de speelster in staat goed
over de bal heen te kijken. Zo kan zij po-

moment dat ze bewust keuzes gaan maken tijdens wedstrijden.
Blijf de techniek in de opleiding goed
herhalen en bied kinderen verschillende
bewegingsvormen aan. Ga hier ook mee
door wanneer ze eenmaal in de pubertijd
komen. Bedenk als trainer wel dat de
grootste winst vóór de intrede van de

sities van medespeelsters waarnemen en
eventueel spelpatronen herkennen.
Naast het drijven van de bal is het ook
belangrijk om het aannemen en spelen
van de bal veel aandacht te geven tijdens
de training. Benut de tijd die je daarvoor
met de kinderen hebt effectief, voordat
zij in de puberteit komen. In de periode
voor de puberteit is het coördinatieve
leervermogen immers enorm groot. Voor
meisjes ligt die leerperiode ongeveer
op 10-/11-jarige leeftijd en voor jongens ongeveer op 11-/12-jarige leeftijd. Kinderen in deze leeftijdsfase
kunnen gegeven informatie snel
in zich opnemen. Op latere leeftijd
zijn zij dan in staat om te putten uit
een flink aantal technieken, op het

pubertijd is te behalen. Je kunt eindeloos variëren met ruimtes en vormen van
druk. Komen kinderen langzaam maar
zeker in de pubertijd? Dan is dat een geschikt moment om te starten met de ontwikkeling van ‘tactische vaardigheden’.
Wanneer de technische vaardigheden
zich goed ontwikkelen is het gelegitimeerd om daar (individueel) eerder
mee te starten. Probeer deze tactische
training zoveel mogelijk in te richten in
3 tegen 1-situaties. Het herkennen van
meerdere afspeelmogelijkheden helpt
kinderen in de ontwikkeling van dieptewaarneming.
Binnen dit principe kun je eindeloos variëren met ruimtes en vormen van druk. Probeer er – binnen de gekozen oefenvormen

Blijf de techniek
in de opleiding
goed herhalen
Trainen van tactisch inzicht
Spelers moeten in de jeugdopleiding goed
gedoceerd worden in het positioneren van
de bal. Dit aspect verdient voortdurend
speciale aandacht. Vooral kinderen tussen de 6 en 9 jaar moeten leren om in een

5

4

Hockeyvisie
December 2011

Verbeter het tactisch inzicht van jeugdspelers

– voor te zorgen dat kinderen niet in de
hoeken van een speelveld uitkomen. Laat
hen juist op de verbindingslijnen tussen
pylonen bewegen. Met andere woorden:
motiveer het bewegen in ruimtes.
Wanneer kinderen in de pubertijd zijn,
stuur hen dan langzaam maar gericht op
de inhoud van het mogelijke speelplan van
het team. Het uitbreiden van de 3- tegen
1-situaties naar 5 tegen 3-situaties is aan
te bevelen. Hierbij komt het inrichten van
breedte- en dieptemogelijkheden zeer
goed tot zijn recht. Daarnaast kunnen

kinderen spelposities en spelpatronen
sneller oproepen, zodat zij in staat zijn een
goede keuze te maken. Ook in de 5 tegen
3-situatie zijn er altijd twee spelers die niet
afgeschermd worden.

Een kijkje in de toekomst
Naast de cognitieve en de technische
component is ook de sportmotorische
basisvaardigheid van invloed op het tactisch inzicht van een jeugdspeler. Deze
drie elementen komen vooral aan bod
tijdens de bewegingsprogramma’s op

basisscholen. De overheid stelt echter
steeds minder middelen voor basisscholen beschikbaar om het bewegingsprogramma goed in te richten.
Misschien moeten we ials hockeytrainer in de toekomst kinderen eerst
begeleiden in het verkrijgen van een
goede sportmotorische basisvaardigheid, voordat we overgaan op de andere
componenten? Dit lichamelijke element
blijft immers een van de drie belangrijke
pijlers waarop het tactisch inzicht is gebaseerd.
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