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Basistechnieken F/E 
 

• Slaan 

o houd je handen bij elkaar, allebei in een V-greep (zie foto) 

o stap met je linkervoet naar de bal 

o goed door je knieën gaan 

o sla DOOR de bal 

o je raakt de bal in het midden van de krul van de stick 

 

• Pushen 

o houd je handen breed uit elkaar 

o rechterhand ontspannen in het midden 

o sta in dwars positie met de linkerschouder in pushrichting  

o de bal ligt voor de rechtervoet  

o uitstappen met de linkervoet 

o kijk tijdens de push naar je bal en stick 

o houd de bal zo lang mogelijk aan je stick 

o strek je rechterarm in de richting waarin je de bal pusht (foto) 

o ‘wijs na’ met de krul omhoog) 

 

• Drijven 

o houd je handen breed uit elkaar 

o rechterhand ontspannen in het midden, linkerhand vóór de rechterhand 

o houd de bal iets voor je uit, iets rechts voor je lichaam 

o kijk over de bal naar voren, hoofd rechtop 

o goed door je knieën gaan (laag zitten) 

o houd je stick tijdens het lopen de hele tijd tegen de bal 

o houd je armen vrij van je lichaam en je linker-elleboog naar buiten/boven 

 
  

https://youtu.be/veYDjYfSvkQ?t=15
https://youtu.be/q_mLa2Y2Ca4?t=14
https://youtu.be/ofQTMlPeAsg?t=16
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• Stoppen forehand (FH) 

o handen breed uit elkaar 

o ellebogen steken uit, je maakt je breed (foto) 

o zorg dat de stick vóór je is 

o de linker elleboog naar voren gericht  

o de linkerhand is voor de linker knie ('hierdoor laat de speler zijn 
horloge zien', en er moet een voetbal tussen de linker arm en 
lichaam kunnen) 

o de onderarm is het verlengde van de stick (een grote L) 

o ga goed door de knieën 

o sta op je voorvoeten  

o stop de bal voor de rechtervoet 

o knijp in de stick 

 

• Stoppen - hoge backhand (BH) 

o handen breed uit elkaar, 

o de linkerhand bovenaan, de rechterhand bij de grens van de grip en de stick  

o zorg dat de stick voor je is 

o ga goed door de knieën 

o sta op je voorvoeten  

o stop de bal links naast of zelfs iets achter je lichaam 

o laat je stick draaien in je rechterhand (WC-rol)  

o knijp in de stick 

 

• Indian Dribble 

o linkerhand boven en rechterhand ontspannen in het midden 

o linkerhand iets voor de rechterhand, stick helt iets naar voren 

o romp helt voorover, knieën gebogen (laag zitten), hoofd rechtop 

o bal voldoende ruim voor het lichaam  

o de bal gaat van links naar rechts ritmisch heen en weer in voorwaartse richting 

o de linkerhand draait de stick, rechterhand is een ‘kokertje’ waar de stick in draait 

o de stick draait over/voor de bal langs 

 

• Flats 

o de flats is een polsactie waarbij de stick op het 
veld een cirkel maakt (foto) 

o beide handen tegen elkaar (linkerhand boven, 
V-greep) 

o in de achterzwaai beweegt de stick over de 
grond met de krul omhoog 

o raak de bal op de steel, net boven de krul 

o de krul staat op het moment van raken recht 
omhoog 

o handen zijn vlak boven je linker voet 

o stick zwaait na het raken van de bal door over de grond en komt op het laatste 
moment iets los van de grond 

https://youtu.be/UrAqoixBl1U?t=13
https://youtu.be/Jhb-RND-DeA
https://youtu.be/X6rcxC6hqbc?t=15
https://youtu.be/v_SIh13_Mww?t=14
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• Schuifslag 

o linkerhand boven aan de stick en rechterhand in het midden 

o beide handen in de ‘V-grip’ (foto) 

o staan in spreidstand (dwars) met de linkerschouder in 
speelrichting 

o stick gaat naar achteren waarbij het lichaamsgewicht op het 
rechterbeen komt en de romp iets naar rechts draait 

o stick over de grond naar voren brengen, waarbij het 
lichaamsgewicht naar voren wordt verplaatst 

o bal raken op de overgang van steel en krul 

o bal nawijzen (krul omhoog) - maak de beweging helemaal af 

 

• Dummy naar links 

o je loopt met je stick recht op je tegenstander af, zodat je niet laat zien aan welke kant 
je gaat passeren 

o je linkerhand is daarbij bovenaan je stick en met je rechterhand houd je je stick 
ongeveer in het midden vast 

o terwijl je op je tegenstander toeloopt, probeer je zowel je tegenstander als de bal in de 
gaten te houden 

o ongeveer een meter vanaf je tegenstander, haal je snel de bal van links naar rechts 

o zet je linkervoet voor en laat je lichaamsgewicht voor een groot deel daarop rusten → 
maak een schijnbeweging! 

o je doet dus net alsof je de bal naar de forehand van je tegenstander brengt 

o daarna neem je de bal met een omgekeerde stick (met je backhand dus) mee naar 
rechts, terwijl je met je rechtervoet uitstapt 

o passeer je je tegenstander over zijn of haar backhand 

o versnellen bij het weglopen 

 

• Dummy naar rechts 

o je loopt met de bal aan je stick recht op je tegenstander af, zodat je niet laat zien aan 
welke kant je gaat passeren 

o je linkerhand is daarbij bovenaan je stick en met je rechterhand houd je je stick 
ongeveer in het midden vast 

o terwijl je op je tegenstander toeloopt, probeer je zowel je tegenstander als de bal in de 
gaten te houden 

o ongeveer een meter vanaf je tegenstander, haal je snel je stick met je backhand over 
de bal van links naar rechts 

o zet je rechtervoet voor en laat je lichaamsgewicht voor een groot deel daarop rusten 
→ maak een schijnbeweging! 

o je doet dus net alsof je de bal met je backhand naar de backhand-kant van je 
tegenstander brengt 

o daarna neem je de bal met je forehand mee naar rechts, terwijl je met je linkervoet 
uitstapt 

o passeer je je tegenstander over zijn of haar forehand 

o versnellen bij het weglopen 

 
 

https://youtu.be/FRV5q5wrHCU?t=15
https://youtu.be/sZXCE0pM8Mk?t=7
https://youtu.be/gjJayXleWvE
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• Turn (L/R) of Reverse 

o de reverse is het draaien van een rondje om de bal 

o belangrijk is dat de stick aan de bal blijft en de speler om de bal heen loopt 

o zak licht door je knieën en houdt de stick tegen de bal tijdens de draai om de bal goed 
af te schermen 

o houdt de bal voor je voeten 

o de handen zijn uit elkaar 

o de reverse kan zowel op de forehand als op de backhand uitgevoerd worden. 

 

• V-tje 

o het V-tje is net als de dummy een passeerbeweging 

o waar je bij de dummy een schijnbeweging naar links (of rechts) maakt en vervolgens 
passeert over rechts (of links), doe je dit bij het V-tje van voor naar achteren 

o je brengt de bal schuin naar voren (50cm voor je linkervoet) brengt de bal terug naar 
het midden door een trekkende beweging breng de bal vervolgens naar de rechterkant 
en passeer je tegenstander 

 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/No_Nhyeoq_o
https://youtu.be/bfz5AZE7Z_c
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Technieken D/C 

• Lage backhandslag laag 

o draai je handen in de ‘pannenkoeken-grip’ (foto) 

o je handen zijn bij elkaar 

o zit laag, stap uit richting de bal (kan zowel met links als met rechts) 

o sla door de bal heen 

o raak de bal met de zijkant van de stick, iets boven de krul met de platte kant van de 
stick omhoog (foto) 

o raak de bal in het midden om hem over de grond te laten gaan (zie diagram) 

 
 

• Shave (FH) 

o loop links achter je tegenstander 

o neem je stick in je rechterhand 

o zet je stick rustig met de forehand achter de stick van de tegenstander 

o haal de bal na het contact direct weg bij de tegenstander door de bal naar links weg te 
drijven 

o houd je rechterpols strak bij het wegdraaien 

 

• Shave (BH) 

o loop rechts achter je tegenstander 

o neem je stick in je linkerhand 

o zet je stick rustig met je backhand achter de stick van de tegenstander 

o haal de bal na het contact direct weg bij de tegenstander door de bal naar rechts weg 
te drijven 

o houd je linkerpols strak bij het wegdraaien 

 

• Lift 

o drijf met de bal aan de stick recht op de tegenstander af 

o breng de bal naar je backhand ( = forehand van je tegenstander) 

o maak gebruik van de beweging van de bal door deze in je backhand over de stick van je 
tegenstander te ‘scheppen’ 

 

• Strafbal 

o weet van tevoren in welke hoek je gaat pushen en verander niet meer 

o sta altijd op dezelfde manier voor de bal 

o laat je niet afleiden door de keeper, maak geen oogcontact, concentreer je op jezelf 

o houd je ogen op de bal, schouders laag, kijk niet te snel op 

https://youtu.be/n9hKUs_qk5g?t=77
https://youtu.be/tuaoQP4YaSU?t=15
https://youtu.be/rXExTumGeg0?t=14
https://youtu.be/qehEqNAN4uU
https://youtu.be/aq9wfPa7V7Y?t=78


 

SMHC Trainingsplan Jeugd - 22 mei 2018, versie 0.5.2  8/ 10 

• Duwpass 

o lijkt op pushen 

o bal ligt rechts voor het lichaam 

o met een krachtige, korte beweging de bal wegduwen 

o rechterhand (onder) duwt de bal weg, terwijl de linkerhand (boven) de stick naar het 
lichaam trekt → hefboomeffect 

o de bal is minder lang aan de stick dan bij pushen 

 
 
 
 
 

 

  

https://vimeo.com/84596509
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Technieken B/A 

• Scoop 

o de bal ligt gelijk aan je linker (voorste) voet, op iets minder dan een meter  

o kantel de stick schuin naar achter, zodat je linker (bovenste) hand aan de stick in je 
rechterelleboog ligt (foto) 

o breng je gewicht naar je rechtervoet, maar ‘duik’ ook weer niet tè diep onder bal 

o bij het in beweging brengen van de bal, duw je je linkerhand (bovenste hand) wat voor 
je rechter (onderste) 

o daarna komt je rechterhand weer naar voren, waarbij de bal al van de grond komt, 
maar nog op de stick ligt (foto) 

 

 
 

• Lage backhandslag omhoog 

o draai je handen in de ‘pannenkoeken-grip’ (foto) 

o je handen zijn bij elkaar 

o zit laag, stap uit richting de bal (kan zowel met links als met rechts) 

o de bal is dan iets minder dan een sticklengte van je voorste voet (foto) 

o raak de bal met de zijkant van de stick, iets boven de krul met de platte kant van de 
stick omhoog 

o raak de bal onder het midden om hem omhoog te laten gaan (zie diagram) 

o sla door de bal heen 

o wijs na met je stick in de richting waar je wilt slaan 

 

 
 

• Aannemen hoge bal 

o ontvang de bal ongeveer op schouderhoogte aan de stick, iets buiten je lichaam 

o houd je stick parallel met je schouders 

o bij contact met de bal, ‘begeleid’ / duw je de bal naar de grond 

 

https://youtu.be/7YKMZt8iL6Y?t=57
https://youtu.be/Rsh3QhdhrI0?t=9
https://youtu.be/7YKMZt8iL6Y?t=312
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• Tip-in 

o timing, timing, timing 

o voorzet en loopactie moeten goed op elkaar aansluiten 

o geef als aanvaller aan waar en wanneer je de bal wilt hebben 

o aangever slaat de bal zo dat deze enigszins voor de aanvaller aankomt (‘voor in de 
loop’) 

o aanvaller komt voor verdediger 

o stick laag 

o stickblad open: bal omhoog / stickblad recht: bal blijft laag 

 

• Shoot-out 

o met je lichaam tussen keeper en bal, kan keeper er niet bij 

o maak je breed 

o houd rekening met de reach van de keeper  
keeper heeft de stick meestal helemaal bovenaan vast om zijn reach te vergroten  

o verander veel van richting en maak schijnbewegingen 
bal is voor de keeper door zijn masker moeilijk te zien 

o laat je niet in een hoek drijven 

o laat niet (te vroeg) blijken wanneer en waar je gaat slaan 

 

• Sleeppush 

o aanloop 

▪ stap met kleine pasjes op de bal af 

▪ stap met je linkervoet uit ter hoogte van de bal - dichtbij de bal 

o meenemen 

▪ pak de bal op in de krul van je stick en sleep hem mee 

▪ maak een kruispas met je rechterbeen achter je linkerbeen 

▪ blijf nog hoog met je bovenlichaam 

o versnelling / push 

▪ maak een uitvalspas met je linkervoet richting het doel, ‘val in de bal’ 

▪ de bal is ter hoogte van de achterste voet, op iets meer dan 0,5 meter 

▪ neem de bal helemaal mee naar voren mee 

▪ de bal schuift wat omhoog tot iets boven de krul in de stick 

▪ de bal niet te ver van het lichaam om kracht te kunnen zetten 

▪ blijf naar de bal kijken 

▪ versnel door de bal heen 

▪ laat de bal weer terug rollen van de krul van de stick (‘flick’) 

▪ eindig met je gewicht naar voren en niet achterover 

▪ zwaai de bal door de bal heen 

 
 

 

https://youtu.be/BQOc6i8MU4I?t=15
https://youtu.be/cH_p7cQKxkk
https://youtu.be/JSTi_9ePolw?t=104
https://youtu.be/fqUG1Cpg7CE?t=225
https://youtu.be/JSTi_9ePolw?t=225
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