
Basistaken 6:6, 8:8 en 11:11

Kolping Boys



Basistaken 6:6 of 8:8

Teamtaken binnen de teamfunctie aanvallen 

Doelverdediger 
• Positie kiezen t.o.v. de verdedigers
• Voortzetting d.m.v. rollen, werpen, passen of trappen
• fungeren als centrale opbouwer (vliegende keep)

Verdedigers 

• Positie kiezen (uit elkaar, veld groot maken)
• Aanspelen van de aanvallers
• Wanneer er ruimte is, zelf de bal naar voren dribbelen / drijven
• Meedoen met de aanval zonder bal

Middenvelders  

• Positie kiezen (tussen aanvallers en vleugelverdedigers in)
• Aanspelen van de aanvallers/verdedigers die meedoen in de aanval
• Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven
• Meedoen met de aanval op het juiste moment
• Doelpogingen, indien de gelegenheid zich voordoet
• Positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld lang maken)

Aanvallers 

• Met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen (individuele actie) of maatje
aanspelen die vrij baan heeft richting doel

• Zelf voor het doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te kunnen scoren)
• Doelpoging

Basistaken aanvallen bij 6:6 of 8:8  
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Basistaken doelverdediger 11:11 

Teamtaken doelverdediger pos. 1

Verdedigen Omschakelen Aanvallen

Positie kiezen bij schoten, voorzetten en 
duel 1 tegen 1

Verwerken van de bal (handelingen met 
bal):
• Vallen, vangen tippen en stompen
• Organiseren van de verdediging:
• Coachen in het algemeen
• Coachen specifiek bij 

spelhervattingen.

Na balverlies
• Snel in positie komen om het 

doel weer te kunnen 
verdedigen

• Anticiperen op bal die direct 
diep wordt gespeeld 
(rugdekking / doel verkleinen)

Na balverovering kijken of: 
• Direct dieptepass mogelijk 
• Goede voortzetting

• Diep denken, diep spelen, 
meedoen in het positiespel

• Goede voortzetting d.m.v. pass, 
uitworp, uittrap, doeltrap

• Geen risico’s nemen
• Organiseren en bewaken van de 

restverdediging



Basistaken verdedigers 11:11 

Teamtaken verdediging: posities (1)-(2)-(3)-(4)-(5)

Verdedigen Omschakelen Aanvallen

• Afschermen / verdedigen gevaarlijke 
ruimte tussen doelverdediger en laatste 
linie

• Ruimte klein maken en houden (niet te 
snel inzakken)

• Herkennen van moment lange bal 
tegenpartij

• Hoe dichter bij het eigen doel hoe 
scherper 2,4 en 5 moeten dekken

• (Onderlinge) rugdekking (m.n. 3)
• Slim verdedigen, geen overtredingen 
• Elkaar coachen
• Zoneverdediging, Mandekking

Na balverlies
• Zo snel mogelijk omschakelen
• Speler dicht bij de bal, pass 

vooruit / schot voorkomen, druk 
op de bal

• Knijpen, pressen op de bal, niet 
uitgespeeld worden

Na balverovering kijken of: 
• Direct dieptepass mogelijk 

Diepgaande spelers, buitenspel 
• Uitwaaieren, positiespel spelen
• Andere spelers dan de 

balbezitter moeten initiatief 
tonen

• Keuze opbouw lang / laatste linie 
mede afhankelijk van tegenpartij

• Foutloos in de opbouw spelen
- geen onnodig balverlies

• Positioneel goed spelen, ruimte 
optimaal benutten

• Hoge balsnelheid
• Steeds de bedoeling hebben 

speler(s) vrij te spelen
• Elkaar coachen
• Overtal op het middenveld creëren



Basistaken middenvelders 11:11 

Teamtaken middenvelders: posities (6)-(8)-(10)

Verdedigen Omschakelen Aanvallen

• Linies kort op elkaar
• Afstand middenveld / spitsen niet te 

groot
• afstand middenveld / verdediging niet te 

groot
• Positie kiezen tussen middenvelders van 

de tegenpartij en eigen doel
• Druk op de bal houden, agressief maar 

met verstand
• Scherp (juiste moment) en sterk (juiste 

manier) in de duels
• 2e bal winnen
• Naar kant van de bal toe rugdekking 

geven en ruimte wegnemen (knijpen)
• Slim verdedigen, geen overtredingen 

Elkaar coachen

Na balverlies
• Zo snel mogelijk omschakelen
• Speler dicht bij de bal dieptepass 

voorkomen, druk op de bal
• Knijpen, pressen op de bal, niet 

uitgespeeld worden

Na balverovering kijken of: 
• Direct dieptepass mogelijk is?
• Diepgaande spelers, buitenspel?
• Uitwaaieren, positiespel spelen
• Andere spelers dan de 

balbezitter moeten initiatief 
tonen

• Schakel tussen verdediging en 
aanval (dienende rol)

• Alles gericht op het realiseren van 
scoringskansen

• Eén of twee middenvelder(s) 
ondersteunen de spitsen, de 
andere middenvelder(s) bewaken 
restverdediging (controlerend)

• Geen onnodig balverlies, niet 
onnodig lopen met de bal

• Geen risico’s (breedtepasses)
• Positioneel goed spelen, ruimte 

optimaal benutten
• Hoge balsnelheid 
• Elkaar coachen



Basistaken aanvallers 11:11 

Teamtaken aanvaller: posities (7)-(9)-(11)

Verdedigen Omschakelen Aanvallen

• Bij opbouw tegenpartij terugzakken 
tegen middenveld aan (ruimte met 
elkaar klein maken):

• inzakken eigen helft
• inzakken kop cirkel
• druk vooruit zetten

• Positie kiezen tussen verdedigers van 
de tegenpartij en eigen doel –
verantwoordelijk voor de vier 
verdedigers

• Opbouw tegenstander afschermen en 
dieptepass voorkomen

• Juiste moment kiezen om het jagen op 
de bal in te zetten

• Druk op de bal houden, agressief maar 
met verstand

• Naar kant van de bal toe rugdekking 
geven en ruimte wegnemen (knijpen)

• Elkaar coachen

Na balverlies
• Zo snel mogelijk omschakelen
• Speler dicht bij de bal 

dieptepass voorkomen, druk 
op de bal

• Knijpen, pressen op de bal, niet 
uitgespeeld worden

Na balverovering kijken of: 
• Je direct kunt scoren of dat je 

een medespeler kunt laten 
scoren

• Loopacties in de diepte, let op
buitenspel, uitwaaieren, 
positiespel spelen

• Veldbezetting optimaal houden 
(veld zo groot mogelijk houden)

• Variatie in de wijze van vrijlopen 
(afwisselend in de bal of juist in 
de diepte)

• (Steeds) aanspeelbaar zijn voor 
de dieptepass of pass over de 
grond (“lezen van de opbouw”)

• Creëren van kansen door het 
maken van een individuele actie, 
een (korte) combinatie en / of 
het geven van een voorzet

• Bij voorzetten van de andere kant 
opduiken in de 16 meter

• Maken van doelpunten




