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Bij Best Vooruit hebben we één opleidingsvisie als uitgangspositie en spelen we in alle 
opleidingsfases in principe op dezelfde manier. Spelend in een 1:4:3:3 formatie met de punt 
naar achteren. In het pupillenvoetbal waar zowel 8 tegen 8 als 6 tegen 6 wordt begin komend 
seizoen de spelwijze bepaald en geïnformeerd. 
 
Een basisformatie en speelwijze is geen wet van Meden en Perzen: het is dus niet zo dat 
elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden. Het geeft echter wel richtlijnen 
zoals Best Vooruit het graag wil zien. Wanneer dit enkele seizoenen wordt volgehouden, 
zullen zowel spelers als trainers steeds beter bekend worden met de Best Vooruit- 
speelwijze, welke kan worden onderscheiden in die voor elftallen en die voor zeventallen. 
 
Elftallen JO19  t/m JO 13:  11 tegen 11 
In de jeugd dienen in ieder geval de selectieteams, en bij voorkeur ook de breedteteams, 
volgens een vast systeem te spelen. In deze paragraaf wordt slechts in grote lijnen 
aangegeven wat deze speelwijze inhoudt. Daarvoor worden hier vier momenten 
onderscheiden: balbezit in de eigen achterhoede, balbezit op ons middenveld of aanval, 
balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede, en balbezit van de tegenpartij op hun 
middenveld of aanval. 

 
Er wordt uitgegaan van 1:4:3:3 tijdens de eigen opbouw 
achterin. De vrije verdediger (4) moet vervolgens inschuiven 
naar het middenveld om daar (ook) een overtal te creëren. 
 

 Verdediging: Vier man in U-vorm 

 Buitenste middenvelders naar binnen 

 Vleugel aanvallers breed 

 Spits diep  
 
 
 

 
Tijdens balbezit op het middenveld en in 
de aanval is de formatie van Best Vooruit 
dus 1:3:4:3. 
Het is de bedoeling dat er met drie spitsen 
wordt gespeeld: een centrale spits en twee 
buitenspelers. Van hen wordt een actie 1:1 
verwacht of balbezit te behouden. 
 

 Één op één achterin 

 Doorgeschoven 4 
 

 
 
 
 
Bij balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede, is de formatie van Best Vooruit 1:3:4:3.  
Dit houdt in dat er achterin één op één wordt gespeeld, ervan uitgaande dat de tegenstander 
met drie spitsen speelt. Het invoeren van dit systeem zal in het begin waarschijnlijk punten 
kosten, maar op termijn gaat het zeker punten opleveren. Er is namelijk géén sprake van een 
vrije verdediger (die onder te geringe weerstand speelt), en de drie verdedigers hebben geen 
rugdekking, waardoor zij hun verdedigende taken nóg beter moeten uitvoeren. 
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We proberen de tegenstander vroegtijdig 
vast te zetten. Hierdoor is het 
doorschuiven in de as noodzakelijk. De 
vrije man kan de taak van de centrale 
middenvelder overnemen, terwijl deze 
doorschuift achter de spitsen om pressie 
uit te oefenen in samenwerking met de 
spitsen. Dit gegeven past uitstekend 
binnen een belangrijk uitgangspunt van 
het jeugdvoetbal: er moet worden 
gespeeld om te winnen, en niet om niet te 
verliezen. 

 Één op één achterin 

 Doorgeschoven 4 

 Druk zetten op helft tegenpartij 

 Vleugelaanvallers eerst naar 
binnen knijpen 

 
Bij balbezit van de tegenpartij op hun 
middenveld of aanval speelt onze vrije man niet 
achter de verdediging, maar hooguit ertussen, 
en bij voorkeur zelfs ervoor. Op deze wijze kan 
goed rugdekking worden gegeven aan de 
‘balkant’ en kan de spits van de tegenpartij 
worden ‘ge-sandwiched’. Dit hoofdmoment in 
het voetbal houdt het midden tussen 1:3:4:3 en 
1:4:3:3. Dit is namelijk afhankelijk van de 
opstelling van de vrije centrale verdediger, 
welke per wedstrijd(situatie) kan verschillen. 
Speciale aandacht is er bij Best Vooruit voor de 
nadruk op een verzorgde opbouw van achteruit. 
De onverzorgde diepe bal moet vermeden 
worden. In geval er tegen een veel sterkere 
tegenstander geen pressie kan worden 
toegepast, en men zelf onder druk wordt gezet, 
zal er collectief vanuit de verdediging 
aangevallen moeten worden (countervoetbal).  
 
De rode draad qua speelwijze is bij Best Vooruit dus minimaal herkenbaar aan: 

 Het spelen met drie spitsen, waaronder twee vleugelspitsen; 

 Een verzorgde opbouw; 

 Het inschuiven van de vrije man; 

 Opkomende vleugelverdedigers die zich inschakelen bij de opbouw; 

 Bij balverlies zo vroeg mogelijk (voorin) beginnen te verdedigen. 
o Door middel van de tegenstander te dwingen om de vleugelverdediger in te 

laten spelen.  

 Bij JO19 en JO17 kunnen verschillende speelsystemen aan bod komen om de 
doorstroming naar de  seniorenselectie te vergroten 
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 Taken individueel per positie 
 

 Nr. 1 Keeper  

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Opbouw gericht 
om snel op helft 
van de 
tegenstander te 
komen,                    
bv diep werpen 

 Coachen van de 
opbouw 

 Het verplaatsen 
van de opbouw 
van links naar 
rechts & rechts 
naar links 

 Zo vroeg mogelijk 
de bal 
onderscheppen 

 Verwerken van de 
bal gericht op 
aanvallen 

 Voorkomen van 
doelpunten d.m.v. 
een wedstrijd lezen, 
anticiperen op 
verschillende 
wedstrijdsituaties, 
diepteballen, 
flankballen, 1:1 

Opbouw/ aanval 

 Korte/ lange pass 

 Spelvoortzetting 
uittrap/ worp 

 Coaching 

 Werptechniek  

Verdedigen 

 1:1 

 Coaching 

 Lef/ durf 

Fysiek 

 Duel lengte 

 Explosiviteit 
(sprongkracht, 
1ste meters) 

 Reactievermogen  

 lenigheid  
 

 
Nr. 3/ 4 centrale verdediger 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Het verzorgen van 
de opbouw – man 
meer situatie creëren 

 Steunpunt blijven 
voor vleugel-
verdediger (2/5) en/ 
of controlerende 
middenvelder (6) 

 Inschuiven (3/4)  
i.s.m. 2/(3 of 4) en 5 

 Organisatie bewaken 
– coaching 

  Coaching: snel 
aansluiten zodat 
linies gesloten 
blijven 

 Positie, mandekking 
op diepste man 
tegenpartij, (meestal 
nr.9, duel 1:1 met en 
zonder rugdekking 

 Blokken schot 

 Opvangen diep-
gaande 
middenvelder 

 Rugdekking 
verzorgen aan de 
vleugelverdedigers 

 Coachen van 
vleugelverdedigers 
en middenvelders 

 Leiding nemen/ 
coaching in aan- 
doorsluiten van de 
laatste linie 

Opbouw/ aanval 

 Inspeelbal/ pass 

 Lange bal 

 Dribbel 

 Aan- en 
meenemen 

Verdedigen 

 1:1 over de grond 

 1:1 door de lucht 
(koppen) 

 Coaching 

Fysiek 

 Groot 

 Wendbaar 

 Snelheid (10-30 
m) 

 

 
 

Nr. 2/ 5 vleugel verdediger 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Het verzorgen 
van de opbouw 
van achteruit – 
breed en 
voorwaarts 
afhankelijk van 

 Uitschakelen van 
directe 
tegenstander 

 Voorzet eruit 
halen 

Opbouw/ aanval 

 Inspeelbal/ pass 

 Lange pass 

 Voorzet 
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centrum 
uitzakken om in 
balbezit te komen 

 Aanvallende 
overlapping 
maken i.s.m. 6/8 
en 7/11 daar 
waar ruimte ligt of 
komt 

 Dwingen bal terug 
uit te spelen 

 Rugdekking 
verzorgen aan zijn 
centrale 
verdedigers 3/ 4 – 
naar binnen 
knijpen  

 Zowel mandekking 
als positiedekking 
uit kunnen voeren 

 Coachen van de 
middenvelders en 
vleugelaanvallers  

 Explosieve lange 
sprint 

Verdedigen 

 1:1 over de grond 

 Coachen 

 Knijpen/ kantelen 

Fysiek 

 Wendbaar 

 Snelheid 

 Uithoudingsvermogen 

 Duelkracht 
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Nr. 6 Controlerende middenvelder 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Veel beweging 
zonder bal, balweg 
naar aanvallers open 
houden en bijsluiten 
en diepte 

 Steunpunt zijn voor 
CV 3/ 4, VV 2/5 en 
AM 8/ 10 

 Altijd aanspeelbaar 
willen zijn 

 Loopactie in de 
diepte om  
voetbalruimte te 
creëren op het 
middenveld 

  Simpel spelen – niet 
lopen met bal, hoge 
handelingssnelheid, 
situaties overzien, 
1x. 2x raken spelen, 
diepte voor breedte 

 Zorgen voor 
controle- bewaken 
afstanden van de 
linies i.s.m.   3/ 4 

 Duels winnen = 
ballen afpakken – 2e 
bal oppakken 

 Bespelen van nr.10 
tegenpartij i.s.m. met 
de 3/ 4  

 Druk geven op 
tegenstander met 
bal – om diepte bal 
te voorkomen. 

 Knijpen/ kantelen 
naar balkant 

 Kunnen spelen als 
3/4 i.v.m. overname 
van de positie 

Opbouw/ aanval 

 Inspeelbal/ pass 

 Lange bal 

 Balaanname 

 Combinatie 
vermogen 

 Gevoel voor ruimte 

 Spelinzicht  

Verdedigen 

 1:1 duel 

 Spelinzicht voor 
aanvallend vervolg 

 Positioneel 
verdedigen 

Fysiek 

 Loopvermogen 

 Duelkracht 

 Wendbaar  
 

 

Nr. 8/10 Aanvallende middenvelders 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Goede 
samenwerking met 
3/4, 6 en 9 

 Balweg openhouden  

 Steunpunt 7/11 en 9 

 Altijd aanspeelbaar 
willen zijn 

 Voetbalruimte 
creëren voor 3/ 4 en 
6  

 Hoogte middenlijn: 
simpel spelen – hoge 
handelingssnelheid, 
situaties overzien, 
diepte voor breedte 

 20-25m doel 
tegenpartij: acties 
maken en durven 
schieten 

 Verantwoordelijk 
voor inschuivende 
3/4 of 6 tegenpartij 

 Coaching van 7/ 11 
en 9 tijdens storen 
van opbouw 
tegenpartij 

 Druk geven op de 
tegenstander, 
dwingen bal terug te 
laten spelen 

Opbouw/ aanval 

 Scoren 

 Bal aanname 

 Inspeelbal/ pass 

 Middellange pass 

 2-benig 

 Schot  

Verdedigen 

 Spelinzicht 

 Coaching 

 Diepte tegenpartij 
voorkomen 

 Sliding/ bloktackle 

Fysiek 

 Loopvermogen 
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Nr. 7/ 11 Vleugel aanvallers 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Vooracties om eigen 
speelruimte te 
creëren 

 Bezetting voor het 
doel bij voorzet 
vanaf andere flank 

 1:1 actie maken 

 Wisselend zijn in 
acties – buitenom, 
binnendoor, bal 
terug op 
middenvelder 

 Ruimte creëren en/of 
benutten 

 scoren    

 Samenwerking 8/10 
en 9 opbouw 
verstoren tegenpartij 

 Knijpen naar balkant 

 Volle druk op 
vleugelverdediger in 
balbezit 

 Naar binnen knijpen 
om middenvelders te 
ondersteunen 

 Diepe bal naar 
middenveld 
tegenpartij eruit 
halen 

Opbouw/ aanval 

 1:1 aanvallend 

 Voorzet 

 Scorend 
vermogen 

 2-benig 

 Korte passing 

 Balaanname  

 Spelen onder 
grote druk 

Verdedigen 

 Knijpen/ kantelen 

 Druk zetten op 
verdediging 
tegenpartij 

 Blokken van 
dieptespel 
tegenpartij 

Fysiek 

 Snel (hoge 
maximale 
snelheid) 

 Wendbaar 

 Explosief eerste 
meters 

 

 

Nr. 9 Spits 

Opbouw/ Aanvallen Verdedigen Vaardigheden 

 Veel beweging 
zonder bal 

 Aanspeelbaar zijn 
(balvast) – kaatsen – 
acties maken 

 Diepte in spel 
houden 

 Bij flankballen altijd 
voor het doel 

 Scoren 

 In samenwerking met 
7/11 en 8/10 opbouw 
tegenpartij verstoren 

 Verantwoordelijk 
voor 3/4 van de 
tegenpartij in de 
opbouw 

 Diepte voorkomen 

Opbouw/ aanval 

 Scoren 

 2-benig 

 Koppen 

 1:1 

 Korte passing 

 Balaanname 

 Duelkracht  

Verdedigen 

 Druk kunnen 
zetten 

 Initiatief nemen 

 Blokken van 
dieptespel 
tegenpartij 

Fysiek 

 Snel/ explosief 

 Wendbaar  

 Groot/ sterk 

 Sprongkracht 
 

 


