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Tactische uitgangspunten te gebruiken bij trainingspartijen en 
wedstrijden  
 
Hieronder vind je de tactische principes die je bij het coachen kunt gebruiken. 
 
Door deze principes ook tijdens de training/afsluitende partijvorm te gebruiken, 
sluiten training en wedstrijd beter op elkaar aan.  
Deze uitgangspunten staan ook in de trainingsmap van de trainer.  
 
Als coach en trainer gebruik je dezelfde termen en tactische uitgangspunten. Dit 
vergroot de herkenbaarheid voor de kinderen tijdens de wedstrijd en het 
vergroot de kans aanzienlijk dat de kinderen een bepaalde techniek/tactiek ook 
zullen toepassen.  
En wat is er nu heerlijker om als coach te constateren dat datgene wat je ze hebt 
bijgebracht ook wordt gebruikt in de wedstrijd.  
 
Hoewel het trainen van basistechnieken en basisvaardigheden, bij de jongste 
jeugd de hoogste prioriteit heeft, kunnen en dienen er ook elementaire tactische 
aspecten van het spel (te) worden behandeld.  
 
Tijdens de training kan dit op twee manieren.  
 
A. In eenvoudige tactische oefeningen (1:1 en 2:1)  
 
Of  
 
B. In een spel- (1:1, 2:2 of 4:4) of wedstrijdvorm (3:3 of 6:6, bijvoorbeeld de  
    afsluitende partijvorm).  
 
Kenmerkend voor B, de spel- of wedstrijdvorm, is dat:  
 
- Beide partijen kunnen scoren en het spel loopt door, dus wordt slechts bij  
uitzondering stilgelegd.  
 
Kortom, het plezier is maximaal!  

 
Tijdens de training kan worden gekozen voor een vereenvoudigde spelvorm of de 
wedstrijdvorm zelf, dus 3 tegen 3 of 6 tegen 6.  
  
Daarbij gelden de volgende 10 tactische afspraken of opdrachten. Deze worden 
tijdens de training behandeld.  
Daarom is het belangrijk om 1 of 2 van deze afspraken/opdrachten per 
keer in een oefenpartij of op een wedstrijddag herhaald, benadrukt en 
voor doet. 
 
Al deze onderwerpen zijn op de coachavond behandeld.
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1. Duel 1:1 Aanvallend: sterke en zwakke kant  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Probeer je tegenstander over zijn backhand kant te passeren, dat is namelijk 
jouw forehand/sterkste kant (en versnel, wanneer je langs je tegenstander gaat) 
en de zwakkere kant van de tegenstander.  

 
- Wanneer de bal naar links rolt, kun je die met je puntje naar rechts, naar je 
forehand halen.  
 
 
2. Vrij lopen in de diepte  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Er moet altijd iemand in de diepte vrijlopen, voor de balbezitter.  

 
- Probeer die medespeler langs de backhandkant van je tegenstander aan te 
spelen.  
 
 
3. Aansluiten en meeschuiven: de helpspeler  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Bij drietalhockey: als een voorhoedespeler de bal heeft, moet de verdediger  

achter hem aansluiten om te helpen.  

 

- bij zes-/achttalhockey moet de verdediger achter de aanvaller aansluiten, de  
andere verdediger moet (in de breedte van het veld) meeschuiven tot ongeveer  
het midden voor het doel (naar de as).  

 
 
4. Duel 1:1 Verdedigend: sterke en zwakke kant  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Ga verdedigend zo staan dat je stick (forehand of sterke kant) tussen de bal en  

  je doel is.  

 
- Bovendien: 3-Talhockey: de rechteraanvaller verdedigt het rechterdoel, de  
linker het linkerdoel, de centrale verdediger het doel waar wordt aangevallen.  
 
6-/8-talhockey: de voorhoedespelers mogen niet in het eigen 10/15-   
metergebied verdedigen.  
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5. Spelen is sneller dan lopen met de bal  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 

- Als er tussen jou en je medespeler geen tegenstander staat, moet je de bal  

   spelen, niet brengen.  

 
- Als er wel een tegenstander staat, loop je op hem af en speel je de bal net  
   buiten zijn bereik.  
 
 
6. Pass naar rechts gaat voor pass naar links  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- De pass naar rechts gaat schuin naar voren en over de backhandkant van de  

verdediger, de pass naar links speel je breed en gaat over de forehand- kant  

van de verdediger.  

 
- Daarom heeft de pass naar rechts voorkeur boven de pass naar links.  
 
 
7. Driehoek: diep en breed spelen  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Als balbezitter moet je altijd diep en breed kunnen spelen; diep gaat voor  

  breed.  

 
- Als de rechtsvoor de bal heeft, kan de linksvoor oversteken, zodat er weer diep 
  gespeeld kan worden.  
 
 
8. Spel verleggen door de helpspeler  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 

- Als de aanvaller de bal terugspeelt naar de helpspeler, kan deze de bal naar de 

  andere kant van het veld passen (spel verplaatsen).  

 
- De verdediger aan de kant van het veld, waar de bal niet is, moet altijd achter  
  de andere verdediger blijven (bij 6-/8-talhockey).  
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9. Vrije slag/inslag: twee spelers bij de bal  
 
Aanwijzingen voor de speler:  
 
- Neem een vrije slag of inslag zo snel mogelijk, dan staan je medespelers (nog)  

  vrij.  

 

- Als er op het midden van het veld niemand vrijstaat, neem je de vrije slag of  

  inslag kort of door middel van de zelfpass.  

 
- Degene die de bal neemt is nooit de laatste speler in het veld, de bal moet  
  altijd (ook) naar achter kunnen worden gespeeld.  
 
 
10. Binnenkant verdedigen (niet balbezittende tegenstander)  
 
Aanwijzingen voor speler:  
 

- Verdedig je tegenstander, als hij de bal niet heeft, aan de binnenkant: ga aan 

de kant waar de bal is dicht naast hem staan, aan de kant waar de bal niet is  

staat de verdediger verder naar de as.  

 
- Probeer de pass te onderscheppen, wanneer je tegenstander wordt  
aangespeeld.  
 
 
Tactisch principe nummer 10 maar dan in moeilijkere termen:  

 

- Je speelt mandekking aan de balkant,  

 

- Je speelt zonedekking aan de niet balkant, de helpkant.  

 
- Bij de zonedekking wordt verdedigd via het platte driehoek principe en gelden  
  de volgende regels:  

o Je moet als verdediger dichter bij de bal staan,  

o Je moet als verdediger dichter bij het doel staan,  

o Je moet als verdediger zo staan dat je je tegenstander kunt zien,  

o Je moet zo staan dat je de mogelijkheid hebt om de pass/de bal te  
   onderscheppen.  
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Aanvullende informatie bij de tactische aandachtspunten: 
 
Techniek is de basis voor tactiek.  
Als technieken, die voor tactisch handelen nodig zijn, niet beheerst worden, komt 
de beoogde tactiek niet uit de verf. Trainers zullen eerst de vereiste technische 
vaardigheden (in de juiste tactische context) moeten aanleren en oefenen 
vóórdat ze met accent op de tactiek kunnen trainen.  
Coaches kunnen veelal pas van spelers bepaald tactisch handelen vragen als ze 
weten dat dit van tevoren getraind is. Vanaf de jongste jeugd wordt ten aanzien 
van techniek het volgende gedrag nagestreefd:  
 

• Stick aan de bal of (bij niet-balbezit) aan de grond  

• Twee handen aan de stick (rechterhand ongeveer halverwege). Alleen bij 
slaan gaat de rechterhand naar boven.  

• De duwpass / push is de voornaamste passtechniek. Slaan of flatsen moet 
een expliciet keuze zijn!  

• Overzicht behouden (split vision)! De volgorde is: kijken – aannemen – 
spelen.  

• Laag zittend hockeyen, dus door de knieën en de voeten (stevig) uit elkaar.  

• Medespelers aanpassen in de forehand.  

• Medespelers hard / strak aanpassen.  

• Afronden op doel moet bewust gebeuren  

• Bij verdedigen op de backhand zo mogelijk hoog verdedigen.  
 
 
Conditie is de basis voor tactiek 
Spelers moeten het loopvermogen en de daarbij behorende conditie hebben om 
bepaalde tactische concepten te kunnen spelen. In het bijzonder coaches houden 
met die capaciteiten van de spelers rekening bij de keuze voor de variatie op het 
tactische concept dat zij willen c.q. kunnen spelen.  
 
 
De backhand is de zwakke kant en de forehand is de sterke kant van een 
speler  
 
Voor de aanvaller (balbezitter) betekent dit: probeer aan te vallen over jouw 
forehand (jouw sterke kant), maar tegelijkertijd de zwakke kant (backhand) van 
de tegenstander. Voor de verdediger (niet balbezitter) betekent dit: probeer je 
zo op te stellen dat je de aanvaller dwingt om jou (te proberen) te passeren over 
jouw forehand (dit is jouw sterke kant, maar tegelijkertijd ook zijn zwakke kant).  
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Aansluiten en meeschuiven  
 

Aansluiten doe je per linie in de lengteas van het veld (verticaal): aanvallend 
(bij balbezit) geef je dan rugdekking aan jouw teamgenoot die voor je staat en 
verdedigend (bij niet-balbezit) sluit je aan van voor naar achteren om het 
speelveld zo klein mogelijk te maken. Geen gaten laten vallen.  
 
Meeschuiven doe je per linie in de breedte (horizontaal): de helpkant (de kant 
waar de bal niet is) geeft rugdekking aan de balkant. Dit doe je door naar de as 
van het veld te schuiven.  
 
 
VERDEDIGINGSPRINCIPES 

 
 
Voor de bal en achter de bal staan  
 
Voor de bal staan, is risico nemen. Want vaak ben je op de helft van de 
tegenstander als je de bal kunt aannemen in vrije positie om direct gevaarlijk te 
kunnen zijn. Maar dit betekent ook dat, als je de bal niet kunt aannemen, het 
verzorgen van de tackleback moeilijker is.  
 
Achter de bal staan, dit is veilig of verdedigend spelen. Hierdoor kun je vaak 
gemakkelijk de bal aannemen. Alleen om gevaarlijk te kunnen zijn voor de 
tegenstander moet je vaak eerst een tegenstander uitspelen. Daarnaast scherm 
je beter de weg voor de tegenstander naar jouw doel af omdat je dan tussen de 
bal en jouw eigen goal staat.  
 
Vóór je man (uit)komen Voor de verdediger geldt: dat je zo voorkomt dat 
jouw directe tegenstander kan aannemen en bereik je dat jij de bal eventueel 
kunt onderscheppen (op interceptie spelen). Voor de aanvaller geldt: dat je er zo 
voor zorgt dat je aanspeelbaar bent. 
 
 

Dekking  
Mandekking: De vaste tegenstander niet in balbezit laten komen. Probeer om zelf 
in balbezit te komen. Toepassen bij overtal verdediging.  

• Zône-mandeking: Iedere aanvaller (hoeft niet jouw vaste te zijn), die in 
jouw zône-gebied komt, ga je mandekken.  

 

• Man-rugdekking: Als er geen overtal verdediging is, dan moet je als 
verdediger aan meerdere dingen tegelijk denken. Je moet de tegenstander 
uitschakelen en je moet je medespelers helpen, want we komen 
verdedigers tekort.  

 

• Rug-dekking: Een medespeler helpen.  
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Verdediginghoek 
 
De hoek tussen de balbezitter, jezelf en de vrije aanvaller is heel belangrijk:  
 
Scherpe hoek: Hiermee blijft de vrije man aanspeelbaar maar vindt jou altijd op 
zijn weg naar jouw doel. Je staat klaar om hem op te vangen. Dit gebruik je als 
de vrije man sneller is dan jij.  

 

Stompe hoek: Je gokt op de interceptie van de bal op het moment dat deze 
gespeeld wordt. Het risico is, dat de vrije man achter je rug de diepte in sprint. 
Het voordeel is, dat je ook de balbezitter nog kunt aanvallen als deze besluit niet 
af te spelen maar zelf diep te gaan.  
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Platte driehoek 

Verdedigen volgens de “platte-driehoek” wil zeggen dat je als speler altijd tracht 
om dichter bij je doel te staan dan je tegenstander en tegelijkertijd dichter bij de 
bal dan je tegenstander. Je positie wisselt dus constant al naargelang waar de 
bal en je tegenstander zich bevinden op het veld! 

Over de ene schouder zie je dus de balbezittende tegenstander, over de andere 
schouder zie je de directe tegenstander (dus voeten haaks op de passlijn);  
 
 
Bal-kant en Help-kant  

Bal-kant = zijde van het veld waar de bal zich bevindt 

Help-kant = zijde van het veld waar de bal zich niet bevindt 

Tegenstanders proberen altijd te voorkomen dat de bal direct over de bal-kant 
kan worden uitverdedigd. Ze zullen hier de ruimte dichtzetten. 

Je hebt 2 mogelijkheden: 

• snel uitnemen over de bal-kant, voordat de tegenstanders klaar staan 

• bal verleggen naar de help-kant (naar de ruimte)  
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Kantelen in de verdediging  

 
Het niet balbezittende team:  

• Geeft aan de balkant dichte mandekking. En rugdekking van de 
teamgenoot, die het duel aangaat.  

 

• Geeft aan de helpkant dekking op interceptie (de bal onderscheppen 
voordat jouw „mannetje‟ de bal krijgt).  

 
• Tussen de speler met de bal, jouw „mannetje‟ en jezelf kun je een platte 

driehoek trekken (jij bent de stompe hoek).  
 
 

 


