Inleiding
Wat leuk dat het team gaat zaalhockeyen. Naast het feit dat het een leuk en snel spelletje is, is
de ervaring dat de kinderen veel leren van het zaalhockey en dit ook meenemen naar buiten.
Misschien is het wel de eerste keer dat het team gaat zaalhockeyen. Daarom is deze
informatiemap samengesteld om je wat wegwijs te maken in het zaalhockey en/of een opfrisser
te geven in het zaalhockey. In deze map vind je allereerst kort wat het verschil is tussen
zaalhockey en veldhockey. Hierbij wordt ook vermeld welke spullen je nodig hebt in de zaal.
Verder worden er reguliere tactieken uitgelegd. Hier wordt ook de strafcorner in de zaal
behandeld. Tenslotte hebben we enkele linkjes opgenomen waar je meer informatie kunt vinden
en eventueel beeldinformatie kunt raadplegen.
Benodigdheden
Bescherming
Naast de reguliere bescherming van bitjes en scheenbeschermers
wordt het ook ernstig aangeraden om een handschoen te hebben
met dichte vingers. Dit omdat met zaalhockey zoveel mogelijk met de
stick laag gezeten wordt en de linkerhand op de grond ligt. Deze
handschoen biedt de goede bescherming voor deze hand.
Stick
In de zaal is een zaalhockeystick vereist. Dit is een stick die dunner (en
lichter) is, dunnere krul.
Schoenen
In de zaal zijn zaalschoenen nodig. Dit zijn binnensportschoenen met een lichte zool.
Keepers
Voor de keepers is het vereist dat zij plastic gespen hebben in plaats van ijzeren. Dit in
verband met de beschadiging van de zaal. Mocht je deze nog niet hebben in de keeperstas laat
dit dan eventjes weten, dan kan daar voor gezorgd worden.

Verschil binnen (zaalhockey) en buiten (veldhockey)

Tactieken
Zaalhockey kenmerkt zich vooral door de snelheid waarmee het gespeeld wordt. De duels
worden in het zaalhockey zoveel mogelijk vermeden en wordt door snel spelen van de bal, in
combinatie met snel bewegen van de vrije spelers, geprobeerd de dekking van de tegenstand te
ontregelen. Dit betekent in de praktijk dat kennis van een aantal basisprincipes van het
zaalhockey erg belangrijk is om een tegenstander partij te kunnen bieden.
In het zaalhockey zijn verschillende spelsystemen die worden toegepast hieronder worden de
meest gangbare systemen kort toegelicht. De systemen hieronder aangeven zijn niet uitputten.d
Voor meer informatie over deze systemen of over andere systemen kun je natuurlijk altijd
contact opnemen met Corinne van Uden (ook internet biedt uitleg).
De onderstaande systemen en strafcornervarianten aanvallend zullen getraind worden in de
zaaltrainingen. Dit zal gecommuniceerd worden met de trainers. Mits er een specifieke wens is
vanuit de coach. De coach kan wel helpen door aan te geven wie hij/zij het meest geschikt vind
voor het leveren van het schot bij de strafcorner. Verder is het ook handig om aan te geven aan
de trainer(s) wie welke positie invult.

Allereerst wordt gestart met de verdedigende systemen.
1. Dobbelsteen 5

Let op:
- De bal is bij de rechtsachter (tegenstander).
- Linksvoor (van rooi) handschoen tegenover de
bal.
- Linksachter (van rooi) pakt de balk
- Mid-Mid (van rooi) heeft de 2e forehand van de
linksvoor
- Rechtsachter (van rooi) heeft de 2e forehand
van de mid-mid
- Rechtsvoor (van rooi) knijpt naar de mid-mid
toe.
Het is belangrijk dat de bal niet door het
midden/diagonaal gespeeld kan worden. De enige bal
die kan/mag is de bal naar de linksachter van de
tegenstander en de korte bal op de balk. Deze laatste
bal zou je dicht kunnen zetten door de rechtsachter
(van rooi) voor de aanvaller van de tegenstander te
laten komen, dit is afhankelijk van de diepte van de
tegenstander. Een goed ijkpunt voor de positie van de
rechtsachter (van rooi) is de middenlijn.

Let op:
- De bal is bij de linksachter (tegenstander).
- Rechtsvoor (van rooi) krul tegenover de bal.
- Mid-mid (van rooi) backhand van de rechtsvoor.
- Rechtsachter (van rooi) pakt de balk.
- Linksachter (van rooi) pakt de backhand van de
mid-mid.
- Linksvoor (van rooi) knijpt naar binnen.
Het is belangrijk dat de bal niet door het
midden/diagonaal gespeeld kan worden. De enige bal
die kan/mag is de bal naar de rechtsachter van de
tegenstander.

2. Kerstboom

Let op:
- Dit systeem speel je alleen als de bal in het midden
van het veld (de as) wordt uitgenomen.
- Mid-mid (van rooi) komt in de punt.
- Geen druk, afstand tot de bal circa 6 meter.
- Linksvoor (van rooi) pakt de backhand van de midmid.
- Rechtsvoor (van rooi) pakt de 2e forehand van de
mid-mid.
- Linksachter (van rooi) pakt de backhand van de
linksvoor.
- Rechtsachter (van rooi) pakt de 2e forehand van de
rechtsvoor.
Op het moment de bal naar de “rechtsachterzone” of de
“linksachterzone” wordt gespeeld dat is de dobbelsteen 5
van kracht.
Het is belangrijk dat de bal niet door het midden kan en
alleen via de zijkanten gespeeld wordt.

Vervolgens wordt een idee gegeven van aanvallende systemen / uit nemen van de bal
achter.

Let op:
- Blauw = Rooi.
- Gebruik van de mid-mid voor de tegenstander.
- Keuze voor 3 personen aan de balk.

Let op:
- 4-mans opbouw
- 2 ‘middenvelders’. Probeer een beetje
hoogteverschil te houden. Niet precies op 1 lijn.
- Middenvelder aan de niet balzijde komt naar binnen.
De andere middenvelder aan de balzijde komt naar
de balk.
- Spits staat in het midden, kan vanuit daar 2 kanten in
bewegen. IJkpunt is rondom kop-cirkel te starten.

Let op:
- Verschoven 4-mans opbouw.
- Linksmidden zakt iets.
- Linksachter gaat een paar meter naar binnen.

Let op:
- 3-mans opbouw.
- 1 verdediger draait naar het midden.
- 1 verdediger gaat hoger op de balk staan.
- Mid-mid komt aan de andere kant op dezelfde
hoogte als de verdediger aan de balk staan.
- Spitsen achter elkaar, waarvan de voorste spits
tussen het blok van de tegenstander komt.
Deze opbouw kan ook in een dynamische situatie worden
bereikt door het lopen van de linksachter met de bal naar
het midden.

Strafcorners verdedigend

Strafcorners aanvallend
Voor de strafcorner aanvallend is het raadzaam om niet tientallen varianten te hebben.
1. Aangeven en op de kopcirkel schieten. Als je een speelster/speler hebt die goed kan pushen laat
deze het schot leveren.
2. Aangeven op de kop met een afschuif naar links. Deze schiet.
3. Eventueel een variant die vanaf de kop naar de aangever gaat.

Links
Via Youtube.com kun je heel veel filmpjes opvragen over dobbelsteen 5, strafcorners en andere
systemen/ mooie acties in de zaal.

Hopende dat je iets hebt aan dit informatiepakket. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden
zijn dan kun je altijd contact opnemen met iemand van de technische commissie.
Heel veel plezier met het zaalhockeyseizoen 2018!!
Sportieve groeten,
Technische commissie.

