
 
 

 

HVM Jeugdopleiding:  
 
Soleren  Scoren   Wedstrijd 
Dribbelen 
Passeren 

 Technieken 
Cirkelplan en Posities 

 
 
 
 

Aanvallen 
Overtal/Evental 
Uitverdedigen 
Middenveldspel 
 
Pressen 
Verdedigen 
 
 

Combineren  Dueleren  
Aannemen 
Spelen 

 
 

In Balbezit 
Verdedigen 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
F-jeugd 3-tal 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Grip 
Drijven 
- Rechtdoor; stick aan de 

bal/met tikjes 
- bal stilleggen met 

puntje; krul van de stick 
- indian dribble 
- richtingsveranderingen 
- versnellen/vertragen 
- stilliggende bal 

meenemen 

 Push 
Schuifslag 

Stilliggende bal scoren 
(mikken) 
Lopen met de bal en scoren 
Een bal aannemen en scoren 

De 1-2 opstelling (en veldverdeling) 
Het duel; sterke en zwakke kant 
 
Aansluiten en meeschuiven van de verdediger 
Driehoek; breed en diep spelen 
 
Pass naar links breed, rechts diep 
Driehoek; breed en diep spelen (oversteken) 
 
 

Combineren  Dueleren  
Push vanuit stilstand 
Push vanuit loop 
Schuifslag vanuit stilstand 
Schuifslag vanuit loop 
Frontaal aannemen rollende 
bal met forehand 

Pass naar links 
breed, rechts diep 
 
 

Brede stickvoering  
Stick aan de bal 
 
 
Stick op de grond 

Positie van de handen; links 
boven en rechterhand aan het 
eind van de grip 
Sterke en zwakke kant  

 

 



 
E-jeugd 6-tal 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Grip 
Drijven 
- Rechtdoor; stick aan de 

bal/met tikjes 
- bal stilleggen met puntje 

(krul) 
- richtingsveranderingen, 

uitwijken en draaien voor 
stilstaande/bewegende 
hindernissen (signaal, 
medespeler of tegenstander) 

- versnellen/vertragen 
- stilliggende bal meenemen, 

doorlopen/loopduel 
1:1/uitwijken 

- afremmen en links/rechts 
opzij of voor/achterwaarts 
lopen 

- Versnellen/vertragen 
- Vertragen/versnellen 

- Versnellen naar opzij 
Indian dribble 
Shuffle 
Haringtruc 
Trappetje 
Dummy 
Reversing 

Brede stickvoering 
Oog-Hand-Stick 
coördinatie; overzicht 
t.a.v.:  

- Bal 

- Ruimte 
- Spelers 

Stick aan de bal bij 
gevaar, 
lopen/versnellen in de 
vrije ruimte 
 
 
 
 

Gericht spelen van de 
bal: 
- vanuit 

stilstand/beweging 
- een bal aannemen 

en scoren 
Uit individuele actie en  
combinaties op diverse 
positie t.o.v. goal dmv 
push, schuifslag, flats 

Eerst kijken! 
- Besluitvaardigheid/geen 

twijfel 
- Techniek (stick aan de 

bal) 
- Snelheid 
Aanval over rechts buiten 
om + scoringsposities, 
aanval over links 
binnendoor 

De 2-3 opstelling 
Het duel aanvallend; over backhand 
tegenstander 
Het duel verdedigend; verdedig met je sterke 
forehand 
Buiten bereik van tegenstander vrijlopen  
Pass naar links breed, rechts diep 
 
Aansluiten en meeschuiven; de helpspelers 
(de medespelers achter de bal) 
Driehoek; breed en diep spelen (oversteken) 
Aanval; rechts buitenom en over achterlijn 
Aanval; links binnendoor 
Uitverdedigen over de buitenkant; diep, óf 
breed en diep 
 
De bal drijven tot de tegenstander; 
tegenstander binden 
Verdedigen; dekken aan de binnenkant naast 
de tegenstander 

Spel verleggen door de helpspelers 
De aanval over de buitenkanten; posities in 
10m gebied 

Combineren  Dueleren  

Push vanuit loop naar links, 
rechtdoor en rechts 
Schuifslag vanuit loop naar links 
en rechtdoor 
Flats 
Lange slag vanuit stilstand en uit 
de loop 
Frontaal aannemen rollende bal 
met forehand 
Aannemen van pass van rechts 
Aannemen van pass van links 
Variaties in richting en snelheid 
(gekoppeld aan techniek) 

Niet balbezitter heeft 
initiatief 
Instellen op 
medespelers: 
- Eerst kijken dan 

afspelen (pre-
scanning; van te 
voren kijken) 

- Klaar om de bal te 
ontvangen 

2:0  
2:1 

Brede stickvoering 
 
 
Duel 1:1 uit balvast 
 
Duel 1-1 
Duel aangaan en 
vermijden  
 
 
 
 
 
3:1, 2:1 en 4:2 

Positie van de handen; links 
boven en rechterhand aan 
het eind van de grip 
2 spelers klemmen bal 
tussen de sticks en spelen 
duel 
Balbezitter (BBZ) wil in 
balbezit blijven. Niet-
balbezitter (NBBZ) wil bal 
veroveren 
Forehand is sterker dan 
backhand! Passeren over 
backhand tegenstander is 
dus makkelijker! 



 
Zelf gaan als pass niet kan 
Meerdere 
afspeelmogelijkheden 
Na de pass weer aanbieden 
Een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden 

Spelregels    

T.a.v. Stickhantering en balbehandeling (veiligheid, platte/bolle kant). T.a.v. tegenstander (gevaarlijk spel en 
afhouden) 
Overtredingen en spelhervattingen (afstand, bal laag houden) 
Lijnen op het veld (zijlijn, 10m lijn, achterlijn) 
 

 



 
E-jeugd 8-tal 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Dribbelen en drijven: 
- Vertragen/versnellen; 

links/rechts/voor/achter 
- Slalomacties, forehand 

forehand, forehand backhand 
- Indian-dribbel 
- Shuffle 
- Passeertechnieken, 

haringtruc, dummy naar links 
en trappetje 

- Reversing forehand/backhand 
 

Oog-Hand-Stick 
coördinatie; overzicht 
t.a.v. : 
- Bal 
- Ruimte  
- Spelers 

Afwerken op doel: 
- uit individuele acties 
- uit 

combinatie/spelvorm
en 

- combinaties met 
plaatswissels 

- Van grotere 
afstanden 

- Via push, flats en 
slag 

- Rebound 
- strafcorner 

Voeten-positie t.o.v. de 
bal (forehand gaat voor) 
en korte uithaalbeweging. 

De 3-1-3 opstelling (en veldverdeling) 
Het duel aanvallend; tegenstander in beweging 
zetten 
Na afspelen weer vrijlopen (give-and-go) 
Driehoek; breed en diep spelen (taken mid-mid 
en rechtsvoor) 
De strafcorner aanvallend en verdedigend 
 
Aansluiten en meeschuiven; de helpspelers 
Het duel verdedigend; verdedigen op forhand 
en snelheid overnemen 
Uitverdedigen over de vleugels (buitenom) 
Aanval over de vleugels; posities in 15m gebied 
Vrije slagen kort nemen 
 
Verdediger binden en pass langs linkervoet 
Verdedigen; dekken aan de binnenkant naast de 
tegenstander 
Uitverdedigen; de kom en de ruit 
De verdedigende taak van de mid-mid 

De lange corner aanvallend 
 

Combineren  Dueleren  
Passing: verbeteren van het 
pushen,schuifslag, flats en slag 
(over grotere afstanden). 
Aannemen: fore- en backhand 
Eenhandig aannemen (reiken) 
Het gedoseerd afspelen en 
aannemen van de bal 
Afspelen met backhand naar 
rechts 
Lange slag vanuit stilstand en uit 
de loop 
Plaatswissels 
 

Aannemen forehand is 
makkelijker dan 
backhand 
Na afspelen weer 
vrijlopen (give-and-go)  
Spelverlegging 
Plaatswissels 
Pass langs linkervoet 
tegenstander is 
makkelijker 
1:2 naar links/rechts 
2:0 
2:1 (medespeler 

buitenbereik 
tegenstander blijven) 
 

Duel 1-1 
Overtalsituaties; 3-1, 2-1, 
4-2 en 
3:2 

Aanvallend: initiatief 
nemen, passeren over 
forehand en backhand 
tegenstander (dreiging 
aan de ene kant, 
passeren aan de andere 
kant) 
Verdedigend: Stick laag,  
probeer op je forehand de 
bal te pakken 

Spelregels    

T.a.v. Stickhantering en balbehandeling (veiligheid, platte/bolle kant). T.a.v. tegenstander (gevaarlijk spel en 
afhouden) 
Overtredingen en spelhervattingen (afstand, bal laag houden, strafcorner aanvallend en verdedigend) 

Lijnen op het veld (zijlijn, 15m lijn, achterlijn) 

 



 
1e jaars D-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Indian dribble 
Slalom forehand 
forehand 
Slalom forehand 
backhand 
Haringtruc 
Dummy naar links en 
rechts 
Lift backhand 
Reverse (forehand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 

Split Vision (over de bal 
heen kijken terwijl je 
dribbelt) 

Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats  
- slapshot 
- slag 
- rebound 
 
 
 

Afwerken in lange hoek 
Positiespel in cirkel bij 
aanval over vleugels; 1. 
bij een aanval over de 
achterlijn moeten de 
posities loodrecht terug 
(haaks), strafbalstip en 
2e paal worden bezet, 2. 
speel de bal met 
flats/schuifslag óf neem 
de bal aan en push de bal 
op doel. 
 
Aangeven, stoppen, 
aanslaan 
3-1 

Strafcorner aanvallend; 1. slag op doel goed plaatsen is belangrijker dan hard slaan, 
2. reboundspelers moeten laag klaar staan met hun stick op de grond, 3. rebound 
met schuifslag of eerst stoppen en pushen  
 
Strafcorner verdedigend (3-1 uitloop); 1. 1e uitloper, 2e uitloper, rebound speler, 
lijnstop, 2. na schot draaien 2e uitloper en reboundspeler zich om naar de keeper, 3. 
reboundspelers drijven de bal naar buiten, 4. bij balwinst zo snel mogelijk naar 
teamgenoot op middenlijn 
 
Aansluiten en meeschuiven; 1. aan de balzijde aansluiten (rugdekking), 2. aan niet-
balzijde meeschuiven, 3. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal spelen op de 
speler die rugdekking geeft, 4. vervolgens spel verplaatsen naar andere kant van 
het veld 
 
Duel 1:1 verdedigend; channeling 
 
Duel 1:1 Aanvallend; 1. loop niet recht op je tegenstander af (verdediger in 
beweging zetten), 2. wanneer de verdediger niet meestapt moet je versnellen, als 
hij wel meestapt, kap je de bal naar de andere kant 
 

Uitverdedigen over de vleugels; 1. bal zo snel mogelijk naar vleugelverdediger, 2. 
als deze niet vrij staat bal naar buiten drijven, 3. na je pass rugdekking geven, 4. 
diepte pass naar spits is beter dan breedte pass naar vleugelverdediger 
 
Diepte maken aan balkant, 1. rechte lijnen spelen, 2. niet-balbezitter moet laat 
starten 
 
Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 
 
Vrije slag/inslag; 1. neem de bal zo snel mogelijk, 2. neem de bal kort (1m.) 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
naar links 
Aannemen pass van links 
Aannemen met lage 
backhand  
Vanuit de loop pushen 

naar links, rechtdoor en 
rechts 
Schuifslag uit loop 
Drijven, flats naar links 
Stilliggende bal slaan 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

2:0 na afspelen weer 
aanbieden in vrije ruimte 
3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 

passes zijn makkelijk te 
verdedigen) 
3:1 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 

Verdedigend: 
Duel 1:1; basishouding 
 
Duel 1:1; loopduel 
(timing) 
Jab 
Channelen 
Tackleback (op forehand) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aanvallend: 
Duel 1:1 

 
Schijnruimte (forehand 
open), voeten in 
schredestand 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
Rugdekking geven, veld 

klein maken, bij balwinst 
veld groot maken 
Mandekking 
 
 
 
 
Niet recht op je 
tegenstander af 
(verdediger in beweging 
zetten) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 

 



 
2e jaars D-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 
en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 

aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 
verdedigen) 
3:1 
3:2 

2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 
backhand) 
 
 

Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 
Duel 1:1 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 
 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 

balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 
 
 
 



 
  

 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
1e jaars C-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 
Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 

bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 
en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 
Flats met schijn 
Backhand flats 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 
verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 
backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 
Duel 1:1 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 
 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 
 
 



 
Hoge bal  
 

 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

tegenpartij de bal heeft 
 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
2e jaars C-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Strafcorner aanvallend 
Strafcorner verdedigend 
Strafbal 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 

en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 

verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 

backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 

 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 



 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  
 

Duel 1:1 
 
 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
1e jaars B-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Strafcorner aanvallend 
Strafcorner verdedigend 
Strafbal 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 

en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 

verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 

backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 

 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 



 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  
 

Duel 1:1 
 
 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
2e jaars B-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Strafcorner aanvallend 
Strafcorner verdedigend 
Strafbal 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 

en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 

verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 

backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 

 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 



 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  
 

Duel 1:1 
 
 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
A-jeugd 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Strafcorner aanvallend 
Strafcorner verdedigend 
Strafbal 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 

en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 

verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 

backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 

 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 



 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  
 

Duel 1:1 
 
 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Heren 1 en Dames 1 (Tophockey) 

Soleren  Scoren  Wedstrijd 
Drijven met richtings en 
snelheidsveranderingen 
Shuffle 
Eenhandig drijven op 
backhand 
Drag naar links en rechts 
Lift forehand 
Lift backhand 
Reverse 
(forehand/backhand) 
A-ritmisch dribbelen 
Excentrisch dribbelen 
 

Split Vision/Full vision Scoren uit individuele 
acties 
en 
combinaties/spelvormen; 
- push 
- flats 

(forehand/backhand) 
- slapshot 
- slag 
- tip-in 

(forehand/backhand) 
- blow 
- rebound 
Strafcorner aanvallend 
Strafcorner verdedigend 
Strafbal 
Passeren van keeper 

Afwerken in lange hoek 
Over achterlijn cirkel 
inkomen posities strafbal 
stip, loodrecht en 2e paal 
(kijken wie er vrij staat) 

Strafcorner aanvallend; varianten; als 1e uitloper helemaal doorloopt naar slagman 
kun je 1. de bal naar links spelen, 2. naar rechts en terug (1-2), 3. een andere 
mogelijkheid is de bal terug op de aangever te spelen (direct of via links) 
 
Strafbalaanvallend; 1. spreek af wie de strafbal neemt, wijs ook een vervanger aan, 
2. als je de strafbal niet wilt nemen, laat dan de ander hem nemen 
 
Duel 1:1 channeling 
 
Verdedigen op links achter positie; 1. laat de tegenstander over je forehand lopen, 
2. de vrije verdediger geeft rugdekking, 3. loop eerst met dezelfde snelheid mee 
voordat je de bal probeert te veroveren, 4. als je gepasseerd bent, geef je weer 
rugdekking aan de vrije verdediger 
 
Platte driehoek en interceptie; 1. aan de kant waar de bal is, verdedig je kort naast 
je tegenstander, 2. op de kant waar de bal niet is, verdedig je op ruime afstand aan 
de binnenkant van de tegenstander, 3. ga zo staan dat je zowel de bal als je 
tegenstander ziet, 4. ga zo staan dat je de bal kunt onderscheppen als je 
tegenstander wordt aangespeeld (interceptie) 
 

Schakelen bij balverlies; 1. tackleback aan binnenkant en achter de bal komen, 2. 
vrije verdediger geeft rugdekking tussen bal en goal, 3. zo snel mogelijk druk op de 
bal  
 
Uitverdedigen in de kom; 1. in het centrum staat de niet-balbezittende verdediger 
schuin achter degene die de bal heeft, 2. de vleugelverdediger bieden zich bij 23 m 
lijn aan, rechts hoger dan links, 3. uitverdedigen over rechts heeft de voorkeur, 4. 
aansluiten en meeschuiven, 5. bij balbezit vleugelverdediger; vleugelmiddenvelder 
naar binnen, vleugelspits naar buiten, 6. de verdedigers in het centrum mogen voor 
het doel uitverdedigen als de spits van de tegenstander er niet bij kan komen 
 
Uitverdedigen via het middenveld; 1. open aannemen aan de tegenstander naast je 
staat (van de tegenstander af), gesloten als de tegenstander achter je staat, 2. als 
de vleugelverdediger opkomt kan je de bal meegeven (kaats) 
 
Druk op de bal in de hoeken van het veld; 1. in de hoeken van het veld gaat de 
vleugelspits op de balzijde op 5 m. afstand staan, de centrum spits zet de pass 
achterlangs dicht en de spits op nietbalzijde komt naar de as, 2. bij middenvelder 
komen voor hun man, 3. bij balwinst zo snel mogelijk de spits in de as aanspelen 
 
taak vrije verdediger; 1. rugdekking geven aan middenvelders als tegenstander de 
bal op het middenveld heeft, 2. rugdekking geven aan verdediger als spits van 
tegenpartij de bal heeft 

Combineren  Dueleren  
Frontaal aannemen 
statisch 
Frontaal aannemen 
dynamisch 
Doordraaiend aannemen 
(forehand en backhand) 
Uitdraaiend aannemen op 
forehand 
Aannemen pass van links 

en rechts 
Kaats 
Open en gesloten 
aannemen forehand en 
backhand 
Aannemen met lage 
backhand (+ bal naar 
forehand kaatsen) 
Vanuit de loop pushen 
naar links, rechtdoor en 
rechts (met lift) 
Schuifslag uit loop 
Slaan vanuit de loop naar 
rechts, rechtdoor en links 
Korte backhand pass 

3:0 2 
afspeelmogelijkheden (na 
je pass weer aanbieden, 
een gespeelde bal moet 
aangenomen kunnen 
worden, , de niet-
balbezitter heeft het 
initiatief, diagonale 
passes zijn makkelijk te 

verdedigen) 
3:1 
3:2 
2:1 (links breed/rechts 
diep) 
2:1 naar de bal 
toekomen, eerst ruimte 
maken door de andere 
kant op te lopen (in-out) 
Partijen met numeriek 
overwicht 5:4, 6:5 etc 

Channelen 
 
 
 
Jab 
Dubbelen 1:2 
Verdedigen 2:1 
 
Tackleback (forehand en 

backhand) 
 
 
Interceptie 
 
Omschakelen 
 
Shave/steal 
 
 
 
 
 
 
 

Aanlopen, schijnruimte 
geven, draaien, snelheid 
oppakken 
1:1 links, midden, rechts 
op het veld 
Schijnruimte (forehand 
open) 
Verdedigend stick op de 
grond en bij de bal 

 
Als je gepasseerd wordt, 
gaat de laatste man de 
balbezitter vertragen, de 
tackleback speler komt 
achter de laatste man 
Inschatten afstand tot 
tegenstander 
Na balverlies weer druk 
op de bal geven 
 
Rugdekking, veld klein 
maken, bij balwinst veld 
groot maken 
Mandekking 



 
Flats met schijn 
Backhand flats 
Hoge bal  
 

Duel 1:1 
 
 
 
 
 
 
Bal uit het duel houden 
(wegdraaien, vrije ruimte 
opzoeken) 

 
 
 
 
Passeren over backhand 
tegenstander (dreiging 
over forehand) 
Na passeren versnellen 
en afsnijden 
Gebruik medespelers die 
een betere positie 
hebben 
 
 

 
Spel verleggen op het middenveld; 1. als de balbezitter vastloopt moet deze de bal 
spelen op de speler die rugdekking geeft, 2. bal spelen naar de mid-mid of vrije 
verdediger, 3. deze speelt de bal zo snel mogelijk naar de andere kant van het veld 
 
Open en gesloten aannemen; 1. vraag de bal buiten bereik van de tegenstander, 2. 
geef met je stick aan waar je de bal wilt hebben, 3. als je niet vrij staat, moet je 
eerst ruimte maken door een andere kant op de lopen 
 
Positiespel in cirkel bij aanval over vleugels; 1. bij een aanval over de achterlijn 
moeten de posities loodrecht terug, strafbalstip en 2e paal worden bezet, 2. speel de 
bal met flats/schuifslag óf neem de bal en push de bal op doel 

 
 


