Alles wat je moet weten over keepen bij HC Kromme Rijn.
Voor keeper, coach en ouder.
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Keepersmaterialen in de praktijk
Hierbij een aantal tips over hoe we op HC Kromme Rijn omgaan met de keepersmaterialen, hoe
ze gedragen en hoe ze verzorgd worden. Alle verantwoordelijken moeten zich hieraan houden
zodat we met z’n allen langer van de spullen gebruik kunnen maken.

Het gebruik
Kickers (klompen): Eén van de meest aan slijtage onderhevige delen zijn de klompen. Is het niet

dat de riempjes snel slijten, dan wel de onderzijde van de klomp. Let op dat het riempje niet gedraaid
onder de zool zit, anders slijt het nog sneller. Klompen hebben geen links of rechts. Het maakt dus
niet uit aan welke voet je welke klomp aantrekt. Het is verstandig om de klompen per voet zo veel
mogelijk te wisselen (welke klomp aan welke voet), zodat er geen gelijkmatige slijtage optreedt
Bij het aantrekken van de klomp dienen de riempjes voorop slippend los te zitten. Nadat de voet erin
zit en de achterste hielriem vastzit, kunnen deze weer aangetrokken en vastgezet worden. Bij een
vaste keeper kunnen de voorste riempjes, als deze eenmaal goed zitten, vast blijven.
Let op dat de klomp niet te hoog boven de grond komt te zitten, zodat de bal eronder kan schieten
en de voet alsnog geblesseerd raakt. Ook hier dienen de riempjes dusdanig aangetrokken te worden
dat de klomp niet van de voet afschiet, maar ook de voet niet afklemt of in het foam snijdt.
Let op dat de gespen van de voorste riempjes niet onder de zool zitten. Dit is te
voorkomen door de hielriempjes buiten de voorste riempjes te bevestigen, de gespen
blijven dan achter de hielriempjes haken waardoor ze niet onder de voet kunnen komen. Doe de
tong van de klompen nooit voor de legguards, hierdoor breken deze zeer snel af.
Laat de materiaalcommissie op tijd weten als de riempjes door slijtage hun einde naderen. Zij kunnen
dan tijdig een nieuw setje riempjes verzorgen. Bewaar de klomp in gesloten toestand (riempjes
aangetrokken) in de tas, om te voorkomen dat de riempjes kwijtraken en te zorgen dat de klomp in
vorm blijft.

.
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Legguards: Met riempjes of banden worden de legguards achter op de kuit vastgemaakt. Zorg er
voor dat ze niet te strak zitten, maar wel dusdanig vast dat ze niet gaan draaien.
Legguards hebben een rechter- en linkeruitvoering. Om te voorkomen dat de ballen tegen de
binnenkant van het been geslagen worden, dient de ‘beschermflap’ aan de binnenzijde van het been
te zitten. De legguards zitten dus goed als de ‘beschermflap’ aan de binnenkant van de benen zitten
en de uitstekende flap aan de buitenkant.

Helm: De meeste jeugdteams hebben een ‘one size fits all’-helm. Om de helm beter te laten passen,
kan alleen het elastiek strakker gezet worden. Mocht de helm desondanks niet goed zitten dan kan
door middel van een bandana of een zakdoek op het hoofd de helm passend gemaakt worden. Voor
lang haar is een bandana handig; het houdt het haar weg uit de ogen en de helm past beter dan met
een staart in het haar. Zorg ervoor dat de schroeven regelmatig aangedraaid worden, zodat men niet
pas tijdens een wedstrijd merkt dat er een schroef mist. De helm zit goed als hij niet voor de ogen
kan zakken. De helm ‘klemt’ dan op de kruin én de kin. Maak na de wedstrijd altijd de elastieken los
voordat je hem afzet, zodat de rek er niet uitgaat.

Bodyprotector: Is simpel instelbaar door middel van de banden op de rug. Mocht de
bodyprotector dan nog niet passen, dan mag er tijdelijk een knoop in de band gelegd worden. Haal
deze er na de wedstrijd er gelijk weer uit om de levensduur van deze banden te verlengen.
Zorg ervoor dat de bodyprotector tegen de hals aansluit, daar waar een t-shirt normaal
gesproken ook sluit. De bodyprotector moet over of boven de rand van de broek komen.
Doe altijd een shirt over de bodyprotector aan.

Handschoenen: Deze lijken voor zich te spreken, de linkerhandschoen is de
stophandschoen, de rechterhandschoen is de stickhandschoen. Door middel van de bandjes kan je
de handschoen losser of vaster zetten. De stick gaat door de handschoen heen, zorg dat er zo veel
mogelijk uitsteekt maar dat hij wel fijn vasthoudt.

De broek en tock: Check regelmatig of de beschermende platen op hun plaats zitten. Doe als je
de broek aantrekt altijd je schoenen uit. Als je met je schoenen in de zakken van de padding
(beschermplaten) blijft hangen, scheurt deze uit. Met een ceintuur en/of de vetersluiting dient de
broek op zijn plaats te blijven zitten.
(NB. Vanaf de D-jeugd zit er geen broek of tock in de tas. Deze dient men in eigen beheer aan te
schaffen.)

Tas: De tas is voor keeperspullen en dus geen opslagplaats voor ballen, kleding,
schoenen, sticks, EHBO-dozen, etc. Ga niet proppen om alles in je tas te krijgen, dit is
slecht voor zowel de tas als de keeperspullen. Haal natte keepersspullen uit de tas om te drogen.
Ga nooit op de tas zitten. Het materiaal in de tas kan dan beschadigen of uit vorm raken.
Laat je tas open als je thuis bent of, nog beter, haal alles er uit zodat het kan luchten.

Het onderhoud
De tas met keepersmateriaal mag je niet onbeheerd achterlaten. Dit om te voorkomen dat andere
keepers op eigen houtje spullen gaan ‘ruilen en lenen’!
Controleer de spullen regelmatig op slijtage, bij voorkeur na elke wedstrijd. Zie je dat er iets kapot
begint te gaan, meld dit dan direct bij de materiaalcommissie en wacht niet tot het echt
kapot is. Wij kunnen dan niets meer repareren en als we geen vervangende onderdelen op voorraad
hebben, heb je een probleem!
Ga niet zelf repareren of aanpassingen maken, maar doe dit altijd in overleg met het keepersteam.
Wij hebben genoeg tips en trucs om je hierbij te helpen.
Tape alleen als noodoplossing gebruiken!!!
Laat spullen nooit nat in een tas liggen. Daar gaat de kwaliteit heel snel van achteruit en de geur
wordt er ook niet beter van!
Af en toe de legguards, klompen en handschoenen met water en een lekker geurende zeep
(shampoo) afspoelen voorkomt ook stank. Controleer de schroefjes van de helm en draai ze aan. Leg
je spullen niet op een hete kachel of in de volle zon om ze te drogen.
De keepersbroek is vaak de grootste oorzaak van die beruchte keeperslucht die in de tas
overheerst. Door de broek af en toe volgens de wasvoorschriften in het label te wassen
kan dit beperkt worden. Daarna te drogen hangen in een droge, warme ruimte, bv. een
verwarmde schuur of garage. Haal voor het wassen wel eerst de harde bescherming uit
de broek. (Als dit mogelijk is.)
Gebruik van liters Fébrèze of deodorant helpt slechts tijdelijk, meestal nog niet eens een halve
wedstrijd.
Op Youtube vind je een handige tutorial over hoe je het materiaal moet onderhouden. Zoek op Obo
Tutorial Gear Cleaning.
Verzorg de spullen alsof ze van jezelf zijn. In een tas zit voor minimaal € 1.000,- aan
materialen! Mochten er ondanks bovenstaande uitleg toch nog vragen overblijven of is er iets mis
met de keeperspullen, dan kun je altijd contact opnemen met het keepersteam.
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Wat mag een hockeykeeper wel en wat niet?
Geregeld zien we bij jeugdteams, waar men niet over een vaste keeper beschikt, dat de
speler/speelster die aan de beurt is om het doel te verdedigen niet precies weet welke
rechten de keeper heeft binnen, maar ook buiten de cirkel. Daarom onderstaand een
aantal ‘regeltjes’ en wat uitleg over de keeper en zijn privileges.
•
•

De keeper dient te allen tijde de helm op te houden! Dit is door de KNHB verplicht en het is
uiteraard ook veel veiliger.
Over de bodyprotector dient een shirt of jack gedragen te worden. (Ook dit is
verplicht door de KNHB.) Dit shirt moet een andere kleur hebben dan dat van de
veldspelers van beide partijen.

Binnen de cirkel
•
•
•
•

Met de voeten (de klompen) mag de keeper de bal wegtrappen, dit heeft de
voorkeur!
Een keeper mag de bal met het hele lichaam stoppen, afkaatsen en bewegen. (je
mag de bal dus ook wegslaan met je handen en armen.)
Je mag als keeper de bal niet bewust over de achterlijn slaan of schoppen
(strafcorner), maar wel laten afkaatsen.
Je mag als keeper je stick gebruiken om een bal weg te werken.

Komt de bal vanaf de keeper hoog terug en levert dit gevaar op voor andere spelers, dan
krijg je een strafcorner tegen. Of het gevaarlijk is interpreteert enkel en alleen de
scheidsrechter.

Buiten de cirkel
Buiten de cirkel heeft de keeper geen bijzondere rechten meer en is hij dus een gewone
speler geworden. De keeper mag niet voorbij de 23-meter-lijn aan het spel deelnemen.
•
•
•

De keeper mag de bal alleen met de stick spelen. Liggend, rechtopstaand,
knielend of glijdend, maakt geen verschil (op het veld, in de zaal alleen staand).
Raakt de keeper de bal buiten de cirkel met voet, hand of lichaam dan krijgt men een
strafcorner tegen.
Speelt de tegenstander de bal hoog op de keeper terwijl deze buiten de cirkel
staat, dan krijgt men een vrije slag mee. De tegenstander heeft de bal dan ‘gevaarlijk
hoog’ gespeeld.

Techniek tips
Warmlopen: Warmlopen voor elke training en wedstrijd is toch belangrijker dan je denkt; je kan je
veel beter concentreren en de kans op blessures is vele malen kleiner.

Houding: Sta op je voorvoeten, licht door je knieën, handen iets lager dan schouderhoogte,

ellebogen voor je lichaam. Schouders boven knieën, knieën boven voorvoeten. Monsterhouding!

Praat met je verdedigers: De keeper is de baas in de cirkel; hij heeft het beste overzicht. Neem je
verantwoordelijkheid en coach iedere verdediger, met name in overtalsituaties en dode
spelmomenten. Zorg wel dat je dit altijd positief doet.

Waar staat de keeper: Op de scoringslijn, dat is de denkbeeldige lijn tussen de bal en het doel. Een
keeper blijft zoveel mogelijk op deze scoringslijn en beweegt mee met de bal. Hij staat op negen
meter van de doellijn, als de bal over de middellijn is.

Twijfel nooit: Als je een bepaalde actie hebt ingezet (bijvoorbeeld een sliding), zet deze dan door.

Als je twijfelt mislukt je actie altijd en kan je ook niets anders meer doen. Blijf altijd met je gezicht
naar de bal gericht.
Veel beginnende keepers hebben de neiging om met hun rug naar de bal te draaien als deze van (te)
dichtbij op hen geslagen wordt. Nooit doen; je achterkant is namelijk onbeschermd!

Weet waar je goal staat: Oriënteer je met behulp van de strafbalstip en de cirkel, zodat je weet
waar je goal staat. Hoe mooi je actie ook is, het is zinloos als je naast het goal staat te keepen!

De bal: Blijf altijd naar de bal kijken, beweeg met het spel mee.
Niet bang zijn voor de bal: Je bent goed beschermd en een bal tegenhouden doet dus geen pijn.
Als je wel bang bent voor de bal, lijkt het eerder dat de bal met jou aan het spelen is dan jij met de
bal.

Eerst stoppen dan trappen: Als je als keeper nog niet zo ervaren bent, trap je snel over de bal
heen. Stop de bal met de binnenkant van de klomp.

Klaar voor de volgende actie: Zorg dat je na elke actie meteen weer klaar staat voor een
vervolgactie (rebound).
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COACHTIPS E-Teams
Is het verstandig om de keeper te wisselen tijdens een wedstrijd?
Het keepersteam HCKR raadt het wisselen van de keeper tijdens de rust af. Tegenstanders doen dit
vaak wel. De coach is dan drukdoende de eerste keeper uit te kleden en de tweede aan te kleden. Dit
gaat vaak moeizaam omdat er veel handelingen nodig zijn om alle spullen goed uit en weer aan te
krijgen. Dit kost meer tijd dan je denkt (zelfs voor ervaren keepers/hockeyers). En dat alles moet
volgens het spelreglement in vijf minuten gebeuren! Veel erger is dat de veldspelers intussen
nauwelijks aandacht krijgen. Dus wissel de keeper niet, maar coach je team!

Wat als de keeper de hele wedstrijd nauwelijks iets te doen heeft gehad?
Neem na de wedstrijd het team apart en laat de spelers strafballen nemen (op 6,4 meter van de
doellijn), een-tegen-een spelen ('shoot-outs') of vanaf de 10-meter-lijn slaan. De goalie verlaat
daarna het veld met een fijn gevoel.

Het is koud en de keeper heeft niet veel te doen.
Een jonge keeper leert bij HC Kromme Rijn op 9 meter van de doellijn te gaan staan, als de bal over
de middellijn is. Ook weet hij/zij dan dat hij op de scoringslijn moet blijven. Dat is de denkbeeldige
lijn tussen de bal en het doel. Hierdoor beweegt de keeper voortdurend mee met de bal en zal hij/zij
beter warm blijven.

Waarom mag de borstprotector niet over de bovenkleding?
• Als de keeper een ‘head first’ maakt, raakt de borstprotector beschadigd.
• Onder de kleding zit de borstprotector beter en het is veiliger.
• Het ziet beter uit, uitstraling is belangrijk.

Hoe weet ik dat de legguards goed zitten?
Ga af op wat de jonge keeper zelf aangeeft, mits hij de ‘nultraining’ heeft gevolgd. Zelf kun je het ook
controleren. De voorkant tot boven de knie en de binnenkant van de benen moeten zeker bedekt zijn.
De legguards moeten om de klompen heen vallen en met de onderkant bijna de grond raken.
De binnenkant van het been is beschermd met de flap, en de uitstekende flap zit aan de buitenkant.

Coachen van de keeper tijdens de wedstrijd.
Houd het eenvoudig!
1. Stimuleer dat hij/zij de bal wegschopt. (Eerst stoppen dan schoppen.)
2. Maar niet naar een tegenstander. (Zijkant)
3. Stimuleer dat hij/zij tussen de bal en het doel blijft.

Veel plezier! En als er vragen zijn, spreek ons aan of stuur een e-mail naar
keepersteam@hckrommerijn.nl.
Namens het keepersteam,
Yessica Hasselton en Marco Harskamp

