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zaalhockey training 
 

 

LEERLIJN   LINKERBALK 

 

dribbelen met gebruik van de linkerbalk 

en een vleugel opbouw links  
 

Een leerlijn is een opbouw van een spelelement over een langere periode. 

De onderstaande 5 oefeningen kunnen naar eigen inzicht over meerdere trainingslessen 

worden uitgesmeerd. 

Er is gestreefd naar een stapsgewijze opbouw met steeds slechts één “POINTER”. 

 

OEFENDOELEN 
 gebruik linkerbalk met dribbelen / passeren 

 opkomend vanuit linksachter positie 

 uitmondend in een overtal in de cirkel 

 

 

oef. 1 dribbelen en spelen tegen de linkerbalk 

a: vrij oefenen + afwerken op doel  

b: tenminste 3x tegen de balk ( let op! push op goal vanuit gunstige scoringszone) 

 organisatie: alleen beginpositie aangegeven 

 1
e
 POINTER: stevig spelen vanuit balpositie middenvoor 

 

 



copyright: Peter Bennis 

 

 

oef. 2 als oef.1, maar gericht op wisselende balpositie 

3x op de balk + afwerken met b.v. dummy of reverse 

2
e
 POINTER: plaats op de balk en richting van de pass  snelheid en ruimte 

organisatie: hulpmiddelen  pylonen 

 

 

oef. 3 als oef.2, maar gericht op tempo maken en behouden  

+ afwerken op doel  na b.v. 1 – 1 duel 

3
e
 POINTER: juiste moment van spelen 

organisatie: hulpmiddelen balkjes (evt. sticks) 

 

 

 
 B A 

 

 

oef. 4 als oef.3, maar gericht op dreiging naar de as 

met:  a: A verdediger op lijn (passief of keuze voor de aanvaller) 

 b: B verdediger in vak (met keuze voor de aanvaller) 

+ afwerken op doel  na b.v. duel 1 - 1 

4
e
 POINTER: balpositie elke keer veranderen 

 

 

 

 

 
 



copyright: Peter Bennis 

oef. 5 als oef.4, maar gericht op juiste keuzes 

 met:  a: C overtal 2 – 1: verdediger en medespeler in vak 

 b: D overtal 3 – 2: 2  verdedigers  en 2 medespelers in vak (3 – 2) 

5
e
 POINTER: open vision dribbel 

 

 

 

Noot: Bij de inzet van verdedigers is het de bedoeling dat er voor de aanvaller(s) een keuze 

is tussen verschillende speelwijzen. Het gedoceerd verdedigen helpt aanvallers om te leren 

kiezen. Om te zorgen voor spelechte situaties, is het soms nodig dat verdedigers hun 

voorkennis zo min mogelijk gebruiken. 

We willen bereiken dat de balbezitter leert, dat de actie van de verdediger leidt tot een 

tactische “tegenzet” c.q. keuze van de aanvaller. 

 

In overtal situaties speelt bovenstaande natuurlijk minder. Het openhouden van en creëren 

van mogelijkheden is de opgave van de balbezitter met zijn medespeler(s). 

 

 

 A  C 

 
 D 
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POINTERS 
 

Pointers zijn belangrijke aanwijzingen, die stap voor stap tijdens de oefenvormen aandacht 

kunnen krijgen. 

 

 

1 stevig spelen vanuit balpositie middenvoor 

o bal verliest snelheid op de balk 

o naar links pushen  balpositie middenvoor (dribbelen= balpositie rechtsvoor) 

 

2 plaats op de balk en richting van de pass  snelheid en ruimte  
o bal op de balk plaatsen op de hoogte van de tegenstander (methodiek: gebruik 

kleine balkjes of passieve verdedigers; zie noot hieronder) 

o let op! …. pass is over de forehand van de tegenstander 

 

3 juiste moment van spelen  

o te vroeg: te schuin  bal te ver en buiten bereik 

o te laat: te breed  geen voorwaartse snelheid (en niet om de tegenstander) 

 

4 balpositie elke keer veranderen 

o balpositie rechts  mogelijkheden voor pass naar rechts 

o  grote speelhoek en extra dreiging naar de as 

 

5 open vision dribbel 

o scan de situatie 

o openhouden van mogelijkheden 

 


