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Een strafcorner wordt gegeven wan-

neer het verdedigende team een 

fout begaat in de eigen cirkel of een 

opzettelijke overtreding maakt in het 

verdedigende 23 metergebied. In het 

huidige hockey is een strafcorner een 

speciaal en belangrijk moment. Het is 

ten opzichte van andere sporten ook 

een unieke standaardsituatie, omdat 

er sprake is van twee balverplaatsin-

gen in plaats van één, zoals bij een 

shootout bij ijshockey of een penalty 

bij voetbal.

Sleeppush
De introductie van de sleeppush bracht 

in het hockey een nieuwe dimensie in 

het verschalken van de keepers, die tot 

dan toe vooral gingen liggen om een 

geslagen bal te stoppen. Het leverde de 

hockeysport nieuwe specialisten op, 

zoals Bram Lomans, Taeke Taekema, 

Sohail Abbas (Pakistan) en Christop-

her Zeller (Duitsland). Zij hebben al-

len de techniek om de bal harder dan 

110 km/u te slepen. Hoe zouden kee-

pers die snelle ballen nu beter kunnen 

stoppen? Dat heeft te maken met de 

combinatie van een juiste waarneming 

en wel of niet bewegen.

Actie is waarnemen en 
 bewegen
Correcte perceptie is onlosmakelijk 

verbonden met een succesvolle be-

wegingsuitvoering. Het belang van 

waarneming en de vraag wanneer 

welke informatie wordt gebruikt is bij 

verschillende sporten onderzocht. De 

bevindingen laten zien dat op basis 

van het vroegtijdig oppikken van visu-

ele informatie beter geanticipeerd kan 

worden op de uit te voeren actie. Uit 

de meeste studies bleek een belangrijk 

verschil tussen experts en beginners in 

het waarnemen van de situatie en de 

wijze waarop perceptuele informatie 

wordt gebruikt. Het is aangetoond dat 

de expert, die meer ervaringen heeft, 

beter is in het herkennen van patronen 

en zo beter kan voorspellen wat de 

volgende actie zal zijn (Savelsbergh, 

2009). Om succesvol te zijn in balspor-

ten zoals hockey, met de kenmerkende 

hoge (bal)snelheden en de vereiste 

complexe bewegingshandelingen, is 

het oppikken van de juiste informatie 

essentieel (Savelsbergh & Oudejans, 

2005).

In het onderzoek dat hier wordt ge-

presenteerd hebben we ons beperkt tot 

Taeke Taekema is een bekende Nederlandse hockey interna-

tional. 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 straf-

corner. Wat kunnen de hockeykeepers doen om de Taekema’s 

van deze wereld het scoren te beletten?
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de strafcorner. Er wordt achterhaald 

welke informatie door de keeper het 

beste kan worden gebruikt en welke 

bewegingshandelingen hieraan ge-

koppeld moeten worden om de kans 

op het stoppen van een strafcorner te 

vergroten.

Taakanalyse: de fasen van een 
strafcorner
De strafcorner kan worden verdeeld in 

drie fases. Fase één is het deel waar-

bij de bal wordt aangegeven vanaf de 

achterlijn tot aan de kop van de cirkel, 

waar een stopper de bal stopt. Fase 

twee is de sleeppush. Fase drie is de 

balvlucht richting de goal, nadat de 

bal is losgekomen van de stick van de 

sleper.

Zowel fase twee als fase drie bieden 

nuttige informatie over waar een bal 

kan komen. De informatie in fase drie 

is eenduidig, omdat de bal tijdens 

de vlucht bij de meeste balsporten 

niet meer van richting verandert 

(Abernethy, 1990; Paull & Glenncross, 

1997; Ranganathan & Carlton, 2007). 

Het ‘lezen’ van informatie tijdens fase 

drie is echter lastig en eigenlijk vooral 

weggelegd voor de betere hockeykee-

pers. Tegenwoordig gaat de bal na 

een sleeppush namelijk zo snel, dat hij 

gemeten vanaf de kop van de cirkel 

(bij een snelheid van 116 km/u) maar 

454 ms nodig heeft om de doellijn te 

passeren. Ter vergelijking: het kost in-

ternationale hockeyspelers al ongeveer 

215 ms om te reageren op visuele sti-

muli (Starkes, 1987). In dit voorbeeld is 

er dan nog maar 239 ms over voor de 

beweging naar de bal.

Fase twee, de sleeppush, blijkt ook 

relevantie informatie te geven. In 

studies naar voetbal en ijshockey is 

aangetoond dat de lichaamshouding 

en -beweging van spelers ‘advance 

cues’ kunnen geven over waar de bal 

zou kunnen komen (Savelsbergh et 

al., 2002; 2005; Panchuk & Vickers, 

2006). ‘Advance cues’ zijn signalen die 

een keeper nuttige informatie geven 

over de moge-

lijke richting en 

snelheid van een 

bal. Zo rich-

ten succesvolle 

voetbalkeepers 

hun waarneming 

bijvoorbeeld op 

het standbeen 

van een voetbal-

speler (Frank & 

Harvey, 1997). 

Voorafgaand aan 

de balvlucht kun-

nen keepers dus 

al informatie oppikken die ze kunnen 

gebruiken om een bal te stoppen.

Maar hoe zit het eigenlijk met fase één 

van de strafcorner? Is er ook in deze 

fase al iets te halen voor de hockey-

keeper? Ons onderzoek richtte zich 

mede op de informatie die de keeper al 

tijdens het aangeven van de strafcor-

ner kan verkrijgen. Er werd verwacht 

dat het kijk- en bewegingsgedrag van 

de hockeykeeper tijdens de aangeef-

fase van de strafcorner van invloed 

zou kunnen zijn op de prestatie. Zowel 

het kijk- als het bewegingsgedrag van 

hockeykeepers tijdens de strafcorner 

werden dus onderzocht.

Meten van kijken en bewegen
Om te onderzoeken wat keepers nu 

het beste kunnen doen tijdens de 

strafcorner, was het belangrijk de on-

derliggende aspecten van een goede 

prestatie te analyseren. Zoals gezegd 

zijn tijdens complexe acties zoals die 

voorkomen in de topsport het kijkge-

drag en het bewegingsgedrag niet los 

van elkaar te zien. Om het kijkgedrag 

te analyseren werd er gebruik gemaakt 

van de zogenaamde ‘Mobile Eye’. Dit 

is een apparaat dat het kijkgedrag 

van de keeper registreert door middel 

van twee kleine camera’s. Eén van die 

camera’s filmt het oog en de andere 

camera filmt de omgeving. Door de 

beelden over elkaar te leggen, wordt 

er een omgevingsbeeld verkregen met 

de focuspunten van de drager daarin 

getekend.

De lichaamsbewegingen van de kee-

pers werden opgenomen met twee 

gewone camera’s die voor en naast het 

doel stonden opgesteld.

Focus op de bal?
Het is een vaak gehoorde aanwijzing 

langs de hockeyvelden: kijk naar de 

bal! Een ander geeft echter weer het 

advies juist alleen naar voren te kijken 

en je te concentreren op de stopper en 

sleper. En een derde weet het zeker: hij 

kijkt even naar de aangevende speler 

en concentreert zich daarna pas op de 

kop van de cirkel. Het is tot nu toe een 

doorlopend punt van discussie tussen 

keeper, trainer en ‘stuurlui aan wal’: 

wat is nou de beste strategie voor een 

keeper tijdens fase 1 van de strafcor-

ner? Is het wel slim om de hele tijd de 

bal te volgen?

Om te onderzoeken welke strategie 

nu het meeste profijt oplevert werden 

het kijkgedrag (gemeten met de bril 

plus een speciaal ontworpen masker, 

zie figuur 1) en de (anticiperende) 

bewegingen van de keepers geanaly-

seerd. Hiertoe probeerden keepers uit 

de hoofdklasse, de overgangsklasse en 

de eerste klasse strafcorners te stop-

Figuur 1. Het kijkgedrag van de keeper werd 
onderzocht met de ‘Mobile Eye’. Na het opzet-
ten en kalibreren van deze speciale bril (links) 
wordt een masker opgezet om het apparaat te 
beschermen (rechts).
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pen in drie verschillende situaties (zie 

figuur 2). In situatie 1 had de keeper 

zicht op de volledige aangeefperiode, 

de stopper en de sleper (m.a.w. de bal 

was zichtbaar van begin tot aan de 

stopper). In situatie 2 had de keeper 

alleen zicht op de stopper en de sleper, 

maar niet op de aangeef (m.a.w. de 

keeper keek alleen vooruit) en in situ-

atie 3 werd alleen het begin van de aan-

geef getoond, waarna de keepers hun 

blik razendsnel verplaatsten naar de 

stopper en de sleper (de keepers maak-

ten hiertoe een ‘sprong’ met hun ogen 

van het begin van de aangeef naar de 

kop van de cirkel).

Uit de metingen bleek, dat alle keepers 

het beste presteerden in situatie 3 en 

het slechtste in situatie 2. Het voordeel 

van het kijken naar de aangeef (situatie 

1 en 3) tegenover het niet zien van de 

aangeef (situatie 2) is dat de keepers 

dan informatie beschikbaar hebben 

over de start en de snelheid van de 

aangeef. Het mogelijke voordeel van 

het kijken naar het begin van de aan-

geef, maar niet naar de rest (m.a.w. de 

verplaatsing van de bal tussen aangeef 

en stopper, situatie 3) is dat de keepers 

meer tijd hebben om hun aandacht op 

de sleper/stopper te richten, omdat ze 

niet de hele aangeef hoeven te volgen 

(situatie 1), maar wel weten wanneer 

de bal bij de stopper gaat aankomen.

In situatie 3 bleek ook dat keepers hun 

bewegingen eerder starten, daarmee 

sneller op de plaats zijn waar ze de 

bal willen proberen te stoppen en dus 

meer tijd hebben om zich te concentre-

ren op de laatste cruciale visuele infor-

matie, namelijk de advance cues van 

de spelers op de kop van de cirkel.

Keepers kunnen dus het beste even 

naar het begin van de aangeef kijken 

om vervolgens hun aandacht te vesti-

gen op de kop van de cirkel. Focus op 

de bal? Niet continu dus!

De logische vervolgvraag is nu: Waar 

moeten de keepers dan precies naar 

kijken bij het begin van de aangeefpe-

riode en op de kop van de cirkel?

Visuele informatie
De keepers werden op 

basis van hun percen-

tage reddingen inge-

deeld in goede straf-

corner doelmannen 

(GD) en iets minder 

goede cornerstoppers 

(MD). Uit de verschil-

len tussen deze twee 

groepen keepers werd 

een aantal interes-

sante dingen duide-

lijk. 

Tijdens het kijken 

naar de aangever 

concentreerden de GD 

mannen zich op de 

stick en de bal van de 

aangever (figuur 3), 

terwijl de MD groep 

ook naar verschil-

lende andere zaken 

keek, zoals de armen 

of bovenbenen van 

de aangever. De suc-

cesvolle doelmannen 

hadden dus minder verschillende aan-

dachtspunten en veranderden daar-

door ook minder van aandachtspunt.

Op de kop van de cirkel focuste de 

GD groep meer op de stick/bal van de 

sleper, terwijl de MD groep zich meer 

op de stick/bal van de stopper concen-

treerde.

Het concentreren op de stick/bal van 

de aangever en daarna, zodra de bal in 

beweging is, focussen op de stick/bal 

van de sleper, lijkt de beste kijkstrate-

gie tijdens de strafcorner. De keepers 

kijken dan naar de juiste informatie op 

een dusdanig tijdstip dat ze deze nog 

kunnen gebruiken bij het voorbereiden 

en uitvoeren van hun bewegingen.

Welke bewegingshandeling? 
Maak je goal klein!
Een keeper bij de benjamins weet al 

dat hij zijn goal “kleiner” kan maken 

door uit te lopen. Tijdens een cornersi-

tuatie in het huidige tophockey wordt 

er echter vaak beweerd, dat de keeper 

daar geen tijd meer voor heeft, omdat 

de reactietijd dan te klein zou worden.

Toch bleek er hierin een verschil te 

bestaan tussen de goede en mindere 

doelmannen. De succesvolste keepers 

liepen gemiddeld een halve meter 

verder uit dan de MD groep (respectie-

velijk 1.5 en 1 meter). Deze halve meter 

verder uitlopen verkleint de onbedekte 

doellijn met ongeveer 7 cm aan beide 

kanten van de keeper. Laat dat nou 

precies de doorsnede van een hockey-

bal zijn. Misschien wel het verschil tus-

sen een redding en een goal dus! 

Het nadeel van verder uitlopen is 

echter, dat de afstand tussen de keeper 

en de bal kleiner wordt, waardoor er 

minder tijd om te reageren over blijft. 

Toch leek deze strategie gunstig voor 

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.
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de GD mannen. Het idee hierbij is dat 

zij de juiste informatie over de richting 

en snelheid van de bal al hebben ge-

kregen door te focussen op de stick/

bal van de sleper op de kop van de 

cirkel. Hierdoor hebben ze minder tijd 

nodig, waardoor ze de luxe hebben 

verder uit te kunnen lopen zonder dat 

dit de kans dat ze de bal tegen kunnen 

houden verkleint.

Trainen op bewegen of kijken?
Goede cornerstoppers hoeven dus niet 

perse de beste bewegers te zijn. Door 

de juiste informatie te verkrijgen, kun-

nen ze hun goal kleiner maken en is 

hun bewegingsreactie van minder be-

lang. Een goede waarneming lijkt dus 

de sleutel te zijn tot het worden van 

een goede cornerkeeper.

De strafcorner bij 

hockey is slechts 

een voorbeeld van 

een snelle balsi-

tuatie met veel 

variabelen, zoals 

die in verschillende 

sporten voorkomt. 

Denk bijvoorbeeld 

aan cricket, voet-

bal, tennis, volley-

bal en ga zo maar 

door. Op het hoog-

ste 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 onder-

zoek onderstreept 

de noodzaak om 

in de topsport, naast de overvloedige 

aandacht voor de motorische kant, ook 

aandacht te besteden aan de percep-

tuele verschillen die onlosmakelijk 

samenhangen met de (exceptionele) 

motorische vaardigheden. 

Conclusie
Dus wat moet je nou doen mocht 

Taeke Taekema tegenover je komen 

te staan? Kijk eerst naar de stick/bal 

van de aangever. Focus je na het begin 

van de aangeef meteen op de stick/bal 

van de sleper. Loop ondertussen uit 

je doel tot het punt waarop je nog net 

voldoende reactietijd overhoudt om de 

bal te kunnen stoppen. Voor een top-

per is dat ongeveer anderhalve meter. 

Succes!
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Figuur 3. Boven: de focus (kruispunt van de hori-
zontale 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.


