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BALBEZIT POSITIESPEL 

1. Doelstellingen vrijlopen B1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen. 

2. Richtlijnen vrijlopen 
 Zorg ervoor dat je aanspeelbaar bent waardoor de speler aan de bal naar jou kan passen. 
 Zoek de vrije ruimte (= plaats waar noch een tegenstrever, noch een ploegmaat staat) op als je 

niet aanspeelbaar opgesteld staat. 
 Kijk naar speler in balbezit. 
 Als je denkt vrij te staan, laat dit merken (= spreken) aan speler in balbezit.  

 

BALBEZIT PASSING 

1. Doelstellingen Korte passing B5. Speler kan een korte pass naar een medespeler geven die dichtbij staat. 
B6. Speler kan de korte pass op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest 
gunstige omstandigheden verder kan spelen (rollende bal). 

2. Richtlijnen Korte passing 
 Geef een korte pass naar een vrijstaande speler die dichtbij staat.  
 Geef zo nauwkeurig mogelijk de pass over de grond, zodanig dat de bal het gemakkelijkst 

gecontroleerd kan worden. 
 Kijk naar de speler naar wie je de pass heeft.  

 

BALBEZIT BALCONTROLE 

1. Doelstellingen Lage bal 
B12. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lage pass komen. 
B13. Speler kan een correcte balcontrole op een lage pass uitvoeren. 

2. Richtlijnen Lage bal  Probeer zo snel mogelijk te KIJKEN of er een medespeler vrijstaat na het uitvoeren van een goede 
balcontrole.  

 Ga de bal tegemoet als er in je buurt een tegenstrever is. 
 Richt je voeten zo veel mogelijk naar doel voor of tijdens de balcontrole, indien je niet van dicht 

gedekt wordt. 
 Probeer de bal zodanig te controleren dat je geen balverlies lijdt en dat hij zo dicht mogelijk bij u blijft. 
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BALBEZIT LEIDEN EN DRIBBELEN 

1. Doelstellingen Leiden 
B18. Speler weet wanneer hij moet leiden  (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen 
werkelijke doelkans). 
B19. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden. 
B20. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden. 

 Dribbelen 
B23. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen 
werkelijke doelkans). 
B24. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen. 
B26. Speler kan bij het dribbelen zo veel mogelijk terreinwinst richting doel boeken. 

2. Richtlijnen Leiden 
 Loop slechts met de bal aan de voet als er niemand in een gunstige positie opgesteld staat. 
 Hou de bal zo dicht mogelijk bij de voet bij het leiden.  
 Kijk zo weinig mogelijk naar de bal bij het leiden.  
 Probeer zo snel mogelijk terreinwinst te boeken.  
 Probeer zo veel mogelijk terreinwinst te boeken om in de meest gunstige omstandigheden te kunnen 

passen af af te werken. 

 Dribbelen 
 Voer slechts een dribbel uit als er niemand in een gunstige positie vrij staat en er geen werkelijke 

doelkans is.  
 Zorg ervoor dat je bij een dribbel de bal dicht bij de voet houdt. 
 Voer slechts een dribbel uit als er bij een slechte dribbel (= balverlies) geen rechtstreeks gevaar is 

voor een tegendoelpunt.  
 Houd je lichaam tussen de bal en de tegenspeler bij het uitvoeren van de dribbel. 
 Kijk zo weinig mogelijk naar de bal bij het dribbelen.  
 Voer een dribbel uit als je rechtstreeks doelgevaar kan veroorzaken. 
 Probeer zoveel mogelijk terreinwinst te boeken bij het dribbelen. 

 

BALBEZIT DOELPOGING 

1. Doelstellingen Dichtbij 
B27. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans). 
B28. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken. 

2. Richtlijnen Dichtbij 
 Trap pas naar doel als de kans op een doelpunt reëel is (afh. van niveau, afstand, schiethoek). 
 Volg de bal na het uitvoeren van het doelschot. 
 Plaats de bal als je dicht bij de keeper bent (trap met binnenkant voet). 
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BALVERLIES I.F.V. DE BAL 

1. Doelstellingen Interceptie/afwere
n 

B32. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren. 
B35. Speler kan een korte pass, een mogelijke doelkans of een doelpunt afweren. 

2. Richtlijnen Interceptie/afwere
n 

 Tracht de bal slechts te intercepteren als je er bij kunt. Blijf anders in je positie. 
 Tracht bij interceptie in het bezit van de bal te geraken.  
 Tracht een pass af te weren door je voet tussen de bal en de tegenspeler naar wie gepasst wordt, te 

plaatsen. 
 Tracht een doelpoging af te weren door je voet tussen de bal en het doel te plaatsen. 

 
 
 

BALVERLIES I.F.V. TEGENSPELER AAN DE BAL 

1. Doelstellingen Jagen naar de 
bal toe 

B36. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone komt. 
B37. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2m moet aanvallen. 

 Duel 
(tackle/sliding) 

B40. Speler kan een goede verdedigende positie aannemen waardoor hij in gunstige omstandigheden 
het duel kan aanvatten. 
B41. Speler kan het duel winnen na een goede tackle. 

 Remmend 
wijken 

B44. Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan afnemen). 
B45. Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenspeler halen waardoor speler(s) kunnen 
terugkeren en druk kunnen zetten. 
B46. Speler kan de tegenstander bij remmend wijken naar buiten duwen. 
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2. Richtlijnen Jagen naar de 
bal toe 

 Val de tegenstander aan de bal aan als die in je zone komt. 
 Blijf tussen tegenspeler aan de bal en doel opgesteld staan bij het jagen naar de bal. 
 Val de tegenstander aan de bal zo snel mogelijk aan. 
 Zoek het duel op tot ongeveer 2m van de bal waardoor tegenspeler zo weinig mogelijk speelruimte 

heeft. 

 Duel 
(tackle/sliding) 

 Neem een goede verdedigende positie aan (voldoende door de benen gebogen) waardoor je in 
gunstige omstandigheden het duel kan aanvatten. 

 Kijk naar de bal ! Laat je niet misleiden door schijnbewegingen. 
 Word je gedribbeld, geef niet op maar probeer de bal opnieuw af te nemen. 
 Bleef zo lang mogelijk recht. Probeer de bal af te nemen als hij te ver van zijn voet is (m.a.w. als je 

eerder dan de speler in balbezit bij de bal kan). 

 Remmend 
wijken 

 Als je de bal niet kan afnemen vang de speler in balbezit rustig (= niet opvliegen) op door remmend 
te wijken. 

 Probeer de snelheid uit de actie van de tegenstander te nemen waardoor medespelers extra druk 
kunnen zetten. 

 Drijf de speler in balbezit naar de buitenkant bij het remmend wijken (= weg uit de doelrichting).  

 
 
 

BALVERLIES I.F.V. TEGENSPELER ZONDER BAL 

1. Doelstellingen Korte dekking B48. Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander ofwel 
aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt. 

2. Richtlijnen Korte dekking  Zoek de dichtst opgestelde tegenspeler op, en stel je op tussen tegenspeler en doel. 

 


