Taeke Taekema is een bekende Nederlandse hockey international. Zijn snelste sleeppush geeft de bal een snelheid van
bijna 120 km/u.Tegenwoordig wordt ruim 40% van de goals
tijdens grote internationale toernooien gescoord uit de strafcorner.Wat kunnen de hockeykeepers doen om de Taekema’s
van deze wereld het scoren te beletten?

sport
WETENSCHAP

Eindelijk een bal van Taekema gestopt!
Hoe dan? Kijk- en bewegingsgedrag van hockey-

keepers tijdens de strafcorner
Joost Pluijms, Niek Pot &
Geert Savelsbergh
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Figuur 2. Bovenaanzichten van de drie situaties;
1: de gehele strafcorner is zichtbaar; 2: de keeper
heeft alleen zicht op de stopper en sleper; 3: de
keeper heeft alleen zicht op het begin van de
aangeef en op de stopper en de sleper.

bal zijn. Misschien wel het verschil tus-

om vervolgens hun aandacht te vesti-

sen een redding en een goal dus!

de bal? Niet continu dus!

Welke bewegingshandeling?
Maak je goal klein!
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gen op de kop van de cirkel. Focus op
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Het nadeel van verder uitlopen is

De strafcorner bij
hockey is slechts
een voorbeeld van
een snelle balsituatie met veel
variabelen, zoals
die in verschillende
sporten voorkomt.
Denk bijvoorbeeld
aan cricket, voetbal, tennis, volleybal en ga zo maar
door. Op het hoogste niveau worden
verschillen tussen
de toppers steeds
kleiner en moet er
gekeken worden
naar wat nu het
onderscheid maakt
tussen de absolute
toppers en degenen
die dat (nog) net
niet zijn. Het hier
beschreven onderzoek onderstreept
Figuur 3. Boven: de focus (kruispunt van de horizontale en verticale lijn) van een goede doelman
op de stick en bal van de aangever.
Onder: de focus van een goede doelman op de
stick en bal van de sleper.

de noodzaak om
in de topsport, naast de overvloedige
aandacht voor de motorische kant, ook
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aandacht te besteden aan de perceptuele verschillen die onlosmakelijk

de GD mannen. Het idee hierbij is dat

samenhangen met de (exceptionele)

zij de juiste informatie over de richting

motorische vaardigheden.

en snelheid van de bal al hebben gekregen door te focussen op de stick/

Conclusie

bal van de sleper op de kop van de

Dus wat moet je nou doen mocht

cirkel. Hierdoor hebben ze minder tijd

Taeke Taekema tegenover je komen

nodig, waardoor ze de luxe hebben

te staan? Kijk eerst naar de stick/bal

verder uit te kunnen lopen zonder dat

van de aangever. Focus je na het begin

dit de kans dat ze de bal tegen kunnen

van de aangeef meteen op de stick/bal

houden verkleint.

van de sleper. Loop ondertussen uit
je doel tot het punt waarop je nog net

Trainen op bewegen of kijken?

voldoende reactietijd overhoudt om de

Goede cornerstoppers hoeven dus niet

bal te kunnen stoppen. Voor een top-

perse de beste bewegers te zijn. Door

per is dat ongeveer anderhalve meter.

de juiste informatie te verkrijgen, kun-

Succes!

nen ze hun goal kleiner maken en is
hun bewegingsreactie van minder belang. Een goede waarneming lijkt dus
de sleutel te zijn tot het worden van
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een goede cornerkeeper.
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