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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.

Verbeteren van spelvaardigheden 
bij jeugdspelers met behulp van 
spelvormen 
DOELGROEP: JONGSTE JEUGD/BREEDTEHOCKEY – VELD
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Door Wim Kemps

Tactische vaardigheden
Wat zijn de belangrijkste tactische vaar-
digheden die uit de spelvormen te halen 
zijn?:
1.  De positionele veldbezetting: creëer 

een hoogteverschil in alle linies, maak 
het veld lang en bespeel de diepe zones, 
maak gebruik van spelverplaatsing.

2.   Het omschakelen van balbezit (BB) 
naar niet-balbezit (NBB). De nadruk 
ligt bij het verdedigend  omschake-
len, waarbij het van belang is direct 
tackle-back te lopen, achter de ballijn 
te komen, te knijpen naar de as (vooral 
vanaf de helpkant) 
en de verdedigende 
organisatie z.s.m. op 
orde te krijgen.

3.   Het omschakelen (OS) 
van niet-balbezit naar 
balbezit: breng de bal 
z.s.m. naar de as van 
het veld, maak diepte 
zonder bal, houd tem-
po in de aanval, blijf 
uit het duel hockeyen!

Voor de duidelijkheid: 
trainen van (speciale/
bijzondere) technieken 
d.m.v. oefeningen/drills 
is nog steeds héél erg 
belangrijk bij de jeugd. 
Zeker in de leeftijdscate-
gorie van 10 t/m 14 jaar 
is trainen op technische 
vaardigheden een must.

Naast meer  
spelgericht  
trainen blijft 
techniek-
training 
belangrijk

Spelvormen ter verbetering van 
het tactisch handelen
Gebruik het eindspel niet alleen als afslui-
ting van je training. Het gebruik van (al 
dan niet specifieke) spelvormen tijdens de 
training dient om de spelers de technisch/
tactische elementen in de praktijk te laten 
toepassen. Dit dus onder meer of minder 
volledige fysieke weerstand. Het terug 
laten komen van spelvormen door de 
hele training levert meer rendement op 
dan alleen een partij aan het einde van de 
training.
Partijen in kleinere vorm (4:4, 3:3, 2:2, 

en met oneven 
aantallen) zorgen 
ervoor dat de 
spelers meer bal-
contacten hebben. 
Hierdoor ontstaat 
een groter aantal 
leermomenten. 
Daarnaast wordt 
ook het fysieke 
aspect meer ge-
traind. Een voor-
deel van kleinere 
spelvormen is, dat 
de aanvallende 
en verdedigende 
technische vaar-
digheden vaker 
toegepast kunnen 
worden onder vol-
ledige druk.
Hieronder is een 
aantal spelvor-

Wie is Wim Kemps? 

Wim Kemps is 70 jaar en 25 jaar trai-
ner/coach geweest bij de heren van 
Laren, Schaerweijde en Den Bosch. 
Hij is 13 jaar Technisch Directeur 
geweest bij HC Den Bosch. Is meer-
dere jaren redactielid geweest van 
Hockeyvisie. Werkzaam bij de KNHB 
Academie als lid van de Taakgroep, 
als leercoach en als consultant tech-
nisch beleid. 

Techniek is een middel, geen doel.

Verbeteren van spelvaardigheden 
bij jeugdspelers met behulp van 
spelvormen
De rode draad voor een goede en effectieve hockeytraining moet, naast het fysieke en mentale aspect, het 
spelen van het spel hockey zijn. Goede spelvormen bieden de spelers vooral op tactisch vlak veel leermomen-
ten. Speel dus niet alleen het partijtje aan het einde van de training, maar maak van spelvormen een wezenlijk 
onderdeel van je training! In dit artikel wordt ingegaan op het verbeteren van de drie hoofdfuncties in de 
hockeywedstrijd: balbezit, niet-balbezit en omschakelen met behulp van spelvormen. 
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verschillende hoogtes te staan en het veld 
te stretchen.

Accenten voor de aanvallers:
1.  Kies positie op verschillende hoogtes.
2.  Maak korte vrijloopacties.
3.   Maak breedteswitches met hoogtever-

schil om ruimtes te openen.
4.  Balaannames uit het duel.
5.  Blijf uit het duel hockeyen.
6.  Speel hoog tempo.

Differentiatie:
-   Spelers mogen van helft switchen 

waardoor er meer dynamiek ontstaat 
in de diepte. Wel altijd 3 spelers per 
helft houden!

Spelvorm 3 - Omgekeerde doelen: 
spelverplaatsing, hoogteverschil, 
diepe zone (tek.3)

Een partij (bijvoorbeeld 4:4) in een afge-
bakend (smal) speelveld uitgezet over de 
diagonaal.
Wanneer je een spelverplaatsing speelt 
tussen beide doelen door, vervolgens een 
medespeler aanspeelt in de diepe zone 
en dat resulteert in een doelpunt, dan telt 
deze goal dubbel.

Accenten:
1. Spelverplaatsing spelen.
2. Hoogteverschil in positiekeuzes.
3. Diepe zone bespelen.

3.  Wisselingen van positie (switchen) om 
ruimtes te openen.

4.  Balaannames uit het duel.
5.  Blijf uit het duel hockeyen.
6.   Speel hoog tempo: snelle en harde pas-

sing bij b.v. spelverlegging. Snelheid bij 
actie naar de cirkel van de tegenstan-
der.

Differentiatie:
- Het speelveld vergroten of verkleinen.

Maak breedte-
switches met 
hoogteverschil 
om ruimtes 
te openen

Spelvorm 2 - 2 vakken: 3:3 en 3:3 
(tek.2)

Een spelvorm 6:6 in een afgebakend 
(smal) speelveld, bestaande uit twee helf-
ten (A+B), waarbij op beide helften altijd 3 
spelers van beide partijen moeten staan, 
die niet op de andere helft mogen komen. 
Hierdoor speel je eigenlijk op elke helft 
3:3. Doordat het speelveld smal is worden 
de spelers gedwongen om positioneel op 

men uitgewerkt met het accent op BB. 
Daarnaast komt ook het tactisch trainen 
van het omschakelen (na balverlies, 
evenals het aanvallend omschakelen) aan 
de orde.
 
Spelvormen voor verbetering van 
de positionele veldbezetting
Een aantal belangrijke facetten in  
balbezit:
•	 	Hoogteverschil in de linies: in de 

achterhoede, het middenveld en de 
voorhoede; tevens dient er hoogtever-
schil te zijn in de samenhang tussen die 
linies.

•	 	Het stretchen van het veld, waarbij het 
bespelen van de diepe zone (aan de 
balkant) van belang is.

•	  Het spelen van een spelverplaatsing in 
de achterhoede, het middenveld, maar 
ook in de voorhoede (hoge spelver-
plaatsing).

Spelvorm 1 - ‘Smal veld’ (tek.1)

Een spel 6:6 (kan ook 4:4 of 5:5 zijn) op 
twee doelen op een extra smal speelveld. 
Hierdoor worden de spelers gedwongen 
om positioneel op verschillende hoogtes 
te staan.

Accenten voor balbezittende partij:
1. Kies positie op verschillende hoogtes.
2.  Maak snelle en qua afstand korte vrij-

loopacties.

Tekening 1: Organisatie spelvorm 1 Tekening 2: Organisatie spelvorm 2

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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Maak tempo  
in de counter-
aanval

Accenten voor de aanvallers:
1. Maak tempo in de counter-aanval.
2.  Maak direct diepte zonder bal en  

bespeel diepe zone.

beren de bal te veroveren. Lukt dat, dan 
moeten zij direct aanvallend schakelen 
naar het doel en proberen te scoren onder 
druk van de verdedigers die doorverdedi-
gen (tackle-back lopen).
Indien de verdedigers A3 hebben aan-
gespeeld, dan spelen A3, A2 en A1 zo 
snel mogelijk een aanval uit (door het 
centrum) richting het doel. De verdedi-
gers schakelen direct en proberen dit te 
voorkomen, waardoor er een 3:3 situatie 
ontstaat.

Differentiatie:
-  Eén speler van beide partijen vast in de 

aanvallende diepe zone laten spelen, 
om nog meer lengte in het spel te creë-
ren.

Spelvormen omschakelen
Goed omschakelen is cruciaal in een 
wedstrijd. Tijdens de training wordt in de 
praktijk vaak de nadruk gelegd op de aan-
vallende partij bij het omschakelen. Hier 
wordt naast het aanvallend schakelen 
ook aandacht gegeven aan het verdedi-
gende aspect van omschakelen.
Om het omschakelen bij balverlies ef-
fectief te kunnen trainen is het van belang 
om in de spelvormen een vertragings-
moment in te bouwen voor de partij die 
aanvallend schakelt. Dit vertragingsmo-
ment is cruciaal om het verdedigend om-
schakelen goed aan te kunnen leren. Dit 
geeft de verdedigende partij wat meer tijd 
om op de juiste wijze in positie te komen. 
In onderstaande partijvormen zijn er 
meerdere opties die voor een vertragings-
moment in de aanval kunnen zorgen.

Spelvorm 4 - Omschakelen balbezit 
en niet-balbezit (tek.4)

In een afgebakende ruimte een 3:2 (trai-
ner (T) speelt een bal naar één van de ver-
dedigers als start), waarbij de verdedigers 
V1, V2 en V3 proberen door het poortje (P) 
A3 aan te spelen. Aanvallers A1 en A2 pro-

Tekening 3: Organisatie spelvorm 3

Wedstrijd wordt vaak gewonnen door het team dat het best is in omschakelen.

Tekening 4: Organisatie spelvorm 4

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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achter de ballijn komen en het speelveld 
weer compact maken. De nadruk ligt bij 
deze partijvorm op het omschakelen na 
balverlies!

Accenten na balverlies:
1. Loop tackle-back na balverlies.
2.   Knijp naar de as aan de niet-balkant 

(helpkant).
3.  Kom achter de ballijn (vooral de  

spelers aan helpkant).
4. Communiceer (wie geeft druk?).

Differentiatie:
-  Vergroot of verklein het totale speel-

veld.
-  Er mag wél druk gegeven worden op  

de omschakelspeler.
-  Plaats voor beide partijen een eigen 

omschakelspeler in de as: zij mogen 
direct druk geven op elkaar! Vergroot 
hiervoor wel het middenvak.

Organiseer de 
verdedigende 
stellingen zo snel 
mogelijk en pro-
beer initiatief 
over te nemen

het omschakelmoment doet A4 mee met 
de aanvallers. Op datzelfde moment start 
direct een extra verdediger (V4) vanaf 
links die de 2 verdedigers helpt, waar-
door er een 4:3 overtal voor de aanvallers 
ontstaat richting het doel.

Accenten voor de aanvallers:
1. Zie spelvorm 4.
2.  Speel zo snel mogelijk de diepste  

aanvaller (A4) in!

Accenten voor de verdedigers:
1. Zie spelvorm 4.

Differentiatie:
-  Speel de oefening over de andere kant.

Spelvorm 6 - Omschakelen van bal-
bezit naar niet-balbezit (tek.6)

Partij op twee doelen met 2 teams van mi-
nimaal 3 tot 4 spelers en één extra speler 
die telkens fungeert als omschakelspeler 
bij de balbezittende partij.
Als een team balbezit verovert op de eigen 
helft, dan moeten zij de omschakelspeler 
(OS, in het middenvak) aanspelen. Deze 
moet een pass breed of terug spelen (het 
zogenaamde vertragingsmoment) alvo-
rens de balbezittende partij naar de aan-
vallende helft mag hockeyen. De partij 
die omschakelt naar de verdediging mag 
geen druk geven op de omschakelspeler. 
Ze moeten wel allemaal zo snel mogelijk 

3.  Creëer en speel een overtal uit (3:3 re-
duceren tot een 3:2 en zelfs tot een 2:1).

4.  Blijf uit het duel hockeyen.

Accenten voor de verdedigers:
1.  Loop/speel een tackle-back.
2.  Kom achter de ballijn.
3.  Communiceer (wie geeft druk?).
4.  Geef druk op de balbezitter.

Differentiatie:
-  Voeg een extra aanvaller en verdedi-

ger toe die beide starten tussen de 23 
meter-lijn en de cirkel. Zij doen mee bij 
het omschakelmoment waardoor er 
een 4:4 situatie ontstaat richting doel.

- Speel de oefening over de andere kant.

Bij balwinst 
speel je zo snel 
mogelijk de diep-
ste aanvaller in

Spelvorm 5 - Omschakelen balbezit 
en niet-balbezit (tek.5)

In de afgebakende ruimte is er een 2:2, 
waarbij het doel van de verdedigers het-
zelfde is als in spelvorm 4. Het doel van de 
aanvallers A1 en A2 is ook hetzelfde. Bij 

Tekening 5: Organisatie spelvorm 5 Tekening 6: Organisatie spelvorm 6

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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Spelvorm 7 - Omschakelen van bal-
bezit naar niet-balbezit (tek.7)

Partijspel (bijv. 6:6, 5:5, 4:4) in een afge-
bakend speelveld. Baken twee vakken 
af in het midden van het veld over de 
breedte, met daartussen een kleine vrije 
ruimte. Indien één van de partijen balbezit 
verovert op de eigen helft, dan moeten zij 
een medespeler aanspelen in één van de 
afgebakende middenvakken. Deze speler 
moet eerst een actie in de breedte maken 
naar het andere tussenvak voordat er naar 
voren geopend mag worden. Deze speler 
mag niet aangevallen worden. De partij 
die zojuist balverlies geleden heeft scha-
kelt zo snel mogelijk om achter de ballijn 
richting de verdedigende organisatie!

Accenten na balverlies:
1. Loop tackle-back.
2.  Knijp naar de as aan de niet-balkant 

(helpkant).
3.  Kom achter de ballijn (vooral de  

spelers aan helpkant).
4. Communiceer (wie geeft druk?).
5.  Organiseer de verdedigende stellingen 

zo snel mogelijk en probeer initiatief 
over te nemen!

Differentiatie:
-  Vergroot of verklein het totale speel-

veld.
-  Vergroot of verklein de omschakel-

vakken.

-   Speler die aangespeeld wordt in een 
omschakelvak mag wel direct onder 
druk gezet worden door andere partij.

-   Om het verdedigend schakelen moeilij-
ker te maken kun je  het volgende doen: 
laat de balbezitter in het middenvak 
een pass spelen naar een medespeler in 
het andere middenvak als vertragings-
moment i.p.v. de breedte actie. Dit geeft 
meer snelheid.

Knijp naar de as 
aan de niet-bal-
kant (helpkant)

Spelvorm 8 - Omschakelen van bal-
bezit naar niet-balbezit (tek.8)

Speel een partij (4:4, 5:5) in een afgeba-
kend speelveld met aan de zijkanten twee 
lange vakken (tramrails) in de lengte van 
achterlijn tot achterlijn. In beide tram-
rails staat een omschakelspeler (OS) die 
telkens bij de aanvallende partij is. Indien 
één van de partijen balbezit verovert 
op de eigen helft, dan mogen zij pas op 
de helft van de tegenstander komen als 
zij een omschakelspeler aangespeeld 
hebben in één van de twee tramrails (= 
vertragingsmoment). Deze speler (die 
niet aangevallen mag worden) moet 

vervolgens z.s.m. een aanvaller zien aan 
te spelen in het speelveld. De partij die 
zojuist balverlies geleden heeft schakelt zo 
snel mogelijk om richting de verdedigende 
organisatie!

Accenten na balverlies:
1. Loop tackle-back.
2.  Knijp naar de as aan de niet-balkant 

(helpkant).
3.  Kom achter de ballijn (vooral de  

spelers aan helpkant).
4. Communiceer (wie geeft druk?).
5.  Organiseer de verdedigende stellingen 

zo snel mogelijk en probeer initiatief 
over te nemen.

Differentiatie:
-  Vergroot of verklein het totale speelveld.
-   Speler die aangespeeld wordt in een 

tramrail mag wel direct onder druk 
gezet worden door de andere  partij.

Schakel na  
balverlies zo  
snel mogelijk  
om richting de  
verdedigende 
organisatie
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Tekening 7: Organisatie spelvorm 7 Tekening 8: Organisatie spelvorm 8

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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Spelvorm 9 - Omschakelen van bal-
bezit naar niet-balbezit (tek.9)

Opzet is hetzelfde als bij partijvorm 8.
Het verschil is dat wanneer één van de 
partijen balbezit heeft veroverd op de 
eigen helft, zij pas op de helft van de 
tegenstander mogen komen als zij één van 
hun medespelers aangespeeld hebben in 
één van de twee tramrails. Er mag tevens 
één speler van de tegenstander in dat vak 
komen om druk te geven op de balbezit-
ter. De balbezitter moet vervolgens zo 
snel mogelijk een aanval opzetten in het 
speelveld.
De partij die balverlies geleden heeft 
schakelt zo snel mogelijk om richting de 
verdedigende organisatie!

Zo snel mogelijk 
één speler druk 
geven

Accenten bij balbezit:
1.  Bij veroveren van de bal z.s.m. één 

speler breed komen en aanspeelbaar 
worden in één van de tramrails.

2.  Vanuit lengtevak aan buitenkant z.s.m. 
weer de as opzoeken met een pass of 
d.m.v. een actie.

Accenten na balverlies:
1. Zie spelvorm 8.
2.  Zo snel mogelijk één speler druk geven 

op de omschakelspeler in de tramrails!

Spelvorm 10 - Omschakelen van 
balbezit naar niet-balbezit (tek.10)

Maak 3 partijen van 4 spelers. In een 
afgebakend speelveld worden er telkens 
4:3 overtallen gespeeld waarbij de nadruk 
ligt op de aanvallende partij. Team A 
start met balbezit en speelt een aanval 
tegen 3 spelers van B. Eén speler van B 
(in tekening speler B4) staat buiten het 
speelveld klaar met een bal. Van partij 
C wachten 3 spelers op de middenlijn 
(achter/naast het doel van partij A). Eén 
speler van C (in tekening speler C4) 
staat buiten het speelveld klaar met een 
bal. Team A probeert te scoren, team B 
probeert balbezit te veroveren en direct 
om te schakelen richting het doel op de 
middenlijn. Nu doet speler B4 direct mee. 
Team A doet na balverlies niet meer mee 
en gaat z.s.m. het speelveld uit en kiest po-
sitie achter de achterlijn. Als dat gebeurt 
komen C1, C2 en C3 van partij C direct het 
speelveld in om te verdedigen en balbezit 
te veroveren, waardoor er opnieuw een 
4:3 ontstaat. Veroveren C1, C2 en C3 de 
bal dan schakelen zij samen met C4 weer 
om richting de aanval tegen 3 spelers van 
A. Dit draait continue op deze manier 
door. Wanneer er gescoord wordt of de 

bal gaat achter, dan start de speler die aan 
de zijkant wacht met een bal de (counter-)
aanval.

Accenten voor de aanvallers:
1. Maak tempo in de aanval (passtempo).
2. Maak direct diepte zonder bal.
3. Bespeel diepe zone bespelen.
4. Blijf uit het duel hockeyen.
5. Bezet scoringsposities in de cirkel.

Accenten voor de verdedigers:
1.  Communiceer onderling (wie geeft 

druk?).
2.  Zet zo snel mogelijk de verdedigende 

organisatie neer.

Differentiatie:
De spelers van de partij die in de aanval is 
en balverlies leidt mogen tot de 23 meter-
lijn (ongeveer tot de helft van het speel-
veld) wél druk houden op de partij die de 
bal veroverd heeft.

Onderlinge  
communicatie 
is cruciaal voor 
een effectieve 
omschakeling
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Tekening 9: Organisatie spelvorm 9 Tekening 10: Organisatie spelvorm 10

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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Spelvorm 11 - Omschakelen  
algemeen (tek.11)

Aan twee kanten een partij 3:3 of 4:4 
richting beide doelen. De teams blijven 
aan hun eigen kant. De trainer die in een 
afgebakend middenvak staat (met ruim 
voldoende ballen) gooit aan één van de 
twee kanten telkens een bal het speelveld 
in, willekeurig naar één van de 2 teams. 
Het ene team scoort op de goal in de 
cirkel, het andere team op de goal op de 

middenlijn. De trainer gooit een nieuwe 
bal naar één van de twee teams aan de 
andere kant wanneer de aanval afgerond 
is, of indien de aanval te lang duurt. Vrije 
ballen na een overtreding en ballen die 
over de zijlijn gaan worden gewoon geno-
men. Laat ze dus wel even doorspelen. Er 
kunnen zodoende meerdere schakelmo-
menten achter elkaar zijn aan één kant. 
Het gaat bij deze partijvorm om het snel 
omschakelen van balbezit naar balverlies 
en andersom.

Accenten in balbezit:
1.  Houd tempo in de aanval.
2.  Stimuleer vrijloopacties in de 

diepte (diepe zone bespelen).
3.  Stimuleer aanvallende aanna-

mes (uit het duel blijven).

Stimuleer 
aanvallende 
aannames 
(uit het duel 
blijven)

Accenten in niet-balbezit:
1. Loop tackle-back.
2. Knijp naar de as.
3. Kom achter de ballijn.
4.  Geef direct druk op de bal- 

bezitter.
5.    Communiceer onderling  

(wie geeft druk?).

Verbeteren van spelvaardigheden bij jeugdspelers 
met behulp van spelvormen
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