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1. Inleiding 
 
Om het voetbalspel echt te kunnen spelen, het leerzaam te maken en er plezier aan te beleven is het bij 
jeugdvoetbal van belang het aanbod voor elke leeftijdscategorie op maat aan te bieden. Wij geloven in de 
kracht van het spel voetballen en zien het als meest belangrijke taak iedereen het voetbalspel maximaal te 
laten ervaren door het voetbalaanbod bewust en zorgvuldig overdacht aan te bieden.  
 
Voor een passend aanbod gebruiken wij de volgende vragen om alle keuzes die wij maken te toetsen; 
 

1. Wordt het echte voetbalspel gespeeld? 
2. Is het veilig en wordt er plezier aan beleefd? 
3. Wordt er geleerd en ontwikkeld? 

 
Een belangrijk middel om het voetballen op een waardevolle manier te organiseren is het vastleggen van 
spelprincipes en speelwijze voor de jeugdteams. Dit document beschrijft afspraken over de manier van spelen 
van de onder 8 t/m onder 23 binnen voetbalvereniging SHO. Het ondersteunt het voetbaltechnische kader van 
het eerste en tweede selectieteam per categorie om in de praktijk de juiste keuzes te maken bij het 
organiseren en aanbieden van voetballen tijdens wedstrijden én tevens de juiste vertaling te maken naar 
zinvolle trainingsactiviteiten. Ook voor de coaches van het derde en de opvolgende teams kan deze 
uitgewerkte speelwijze informatie en richting geven aan het handelen in de voetbalpraktijk. 
 
 

1.1 Wat zijn spelprincipes in voetballen? 
 
Spelprincipes geven richting aan de manier van spelen. Het zijn afgesproken automatismen die in alle 
spelsituaties gelden en staan geheel los van de formatie en de leeftijdsgroepen. Wat zijn de voordelen van 
trainen en spelen op basis van spelprincipes? 
  

• spelprincipes geven spelers houvast; de spelers weten wat er van ze verwacht wordt; 

• spelprincipes zijn niet afhankelijk van de gekozen formatie; de principes zijn in alle formaties relevant; 

• spelprincipes zijn altijd trainbaar ongeacht de hoeveelheid spelers er aanwezig zijn op een training;  

• spelprincipes maken een training wedstrijdecht; elke training/oefening is te relateren aan de wedstrijd 
zodat er altijd met een duidelijk doel getraind kan worden; 

• spelprincipes maken coaching eenvoudig; vanaf de zijlijn of in de kleedkamer kunnen spelers 
eenvoudig geattendeerd worden op een spelprincipe. 

 
 

1.2 Wat is een speelwijze in voetballen? 
 

Een speelwijze is de manier waarop een team afspreekt de spelbedoeling van voetballen te realiseren. Het is 
een strategisch (strijd)plan met een visie en afspraken over hoe het team gaat aanvallen en verdedigen. De 
bedoeling van het spel voetballen is natuurlijk winnen. Meer doelpunten maken dan de tegenpartij. Maar hoe 
ga je dat samenwerkend met je team voor elkaar krijgen? Als team is het raadzaam om ieders individuele 
voetbalhandelingen (passen, dribbelen, druk zetten, etc.) op elkaar af te stemmen. Afspraken te maken wie 
wat doet en wanneer. Extra complex wordt het als je in de wedstrijd weet dat je dit ook nog eens moet doen in 
relatie tot wat de tegenpartij wil en doet. 
 
Een teamorganisatie is een onderdeel van de speelwijze. Het geeft aan in welke formatie het team als basis 
staat opgesteld op het speelveld, vanaf onder 13 bijvoorbeeld 1:4:3:3. Met de opstelling wordt bedoeld welke 
spelers er op welke positie staan opgesteld in het veld. 
 
Het optimale teamresultaat bij volwassenen is het winnen van de wedstrijd, maar in het jeugdvoetbal gaat het 
niet primair om winnen, maar in de eerste plaats vooral om winst boeken. Voortuitgang boeken in het 
jeugdvoetballeerproces om het spel als team beter te spelen en als individuele voetballer talenten te 
ontwikkelen. Een positieve bijdrage kunnen leveren aan het teamwerk en teamresultaat.  
 
De focus ligt op het proces om met elkaar beter te leren aanvallen, verdedigen en omschakelen, maar met als 
uiteindelijk resultaat het vergroten van de kans om de wedstrijd te kunnen winnen. Winnen is het uiteindelijke 
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resultaat van het teamproces. Hoe verder we komen in het jeugdvoetballeerproces des te meer wordt het 
resultaat van de wedstrijd de graadmeter van de teamprocessen.  
 
 

1.3 Waarom een speelwijze voor onze jeugdteams? 
 

Van belang is overeenstemming te hebben binnen de vereniging over de functie en betekenis die een 
speelwijze heeft voor het bestuur (technisch), het teamkader, het team en voor de individuele spelers. 
Onderstaande punten geven aan waarom het belangrijk is een speelwijze te hebben binnen de vereniging.  
 
Een speelwijze; 
• geeft ons richting en een duidelijk (referentie)kader.  

(‘zo doen wij dat hier’) 
• stemt ieders handelen (ons doen en laten) onderling af.  

(‘dat is duidelijk, want zo hebben wij dat afgesproken’). 
• maakt communiceren over voetballen eenvoudiger en zorgt voor inhoudelijke verdieping. 

(‘voetbalinhoudelijk duidelijk, snap wat je bedoeld’) 
• is een middel en zorgt voor een leersituatie op maat voor teams en spelers. 

(‘hier worden wij beter van’) 
• sluit aan bij wat de spelers in hun ontwikkelingsfase aan kunnen! 

(‘uitdagend, maar dat moet wel gaan lukken’) 
• is een middel om het voetballen te ontwikkelen in wedstrijden. 

(‘ontwikkelen gaat in opleiden boven winnen’) 
• zorgt voor samenhang op langere termijn in het ontwikkelingsproces van teams en spelers. 

(‘we gaan ieder seizoen door waar wij zijn gebleven op basis van bekende verwachtingen’) 
• zorgt voor duidelijk vertrekpunt voor het organiseren van voetballen tijdens trainingsactiviteiten.   

(‘ik snap deze training in relatie tot de wedstrijd’) 
• is tevens een middel om wedstrijden in de jeugd te kunnen winnen (afhankelijk van doel en leeftijd). 

(‘als wij zo gaan spelen, vergroten wij onze kans om te gaan winnen’) 
 
 
 1.4 Een speelwijze om het voetballen te ontwikkelen tijdens en tussen de seizoenen 
 
(Jeugd)spelers willen, met plezier, beter leren voetballen. Een speelwijze maakt dit procesmatig, structureel 
en voetbalinhoudelijk mogelijk. Afbeelding 1. maakt duidelijk dat er voor structurele ontwikkeling een 
samenhang dient te zijn tussen de verschillende voetbalinhoudelijke activiteiten per team. Voetbalinhoudelijke 
activiteiten zijn de verschillende soorten wedstrijden (competitie, beker, vriendschappelijk en toernooien) en 
de wekelijkse trainingsactiviteiten. Het gaat dan met name om de relatie tussen deze activiteiten tijdens het 
seizoen. Het creëren van samenhang in planning en periodisering van voetbalactiviteiten. Een speelwijze 
maakt het beter mogelijk deze samenhang te (door)zien en concrete voetbalinhoudelijke keuzes te maken in 
het plannen, voorbereiden en realiseren van voetbalontwikkelingsactiviteiten (trainingen). Voetbalteams 
hanteren een wekelijkse planning van activiteiten. De (competitie/beker) wedstrijden, veelal op zaterdag, zijn 
dé momenten waarom alles draait en dit zijn tevens de ‘meetmomenten’ om te zien waar het team en de 
spelers staan in hun ontwikkeling.  
 
In de ontwikkeling van het team en de individuele spelers is de wedstrijd enerzijds het moment waar naar toe 
wordt gewerkt en anderzijds is het ook het vertrekpunt om de inhoud (thema) van de komende 
trainingsactiviteiten te kiezen en voor te bereiden (wat te gaan doen en op welke manier). Wedstrijden zijn 
daarmee belangrijke observatie- en meetmomenten waarvan wordt geleerd en waar teams naar toe werken 
en zich op voorbereiden. 
 
Het opleidingsaanbod in het ontwikkelen van aanvallen, verdedigen en omschakelen wordt voornamelijk 
bepaald vanuit wat door het team wordt getoond in wedstrijden en wat door de technische staf wordt 
waargenomen, geanalyseerd en beoordeeld. De jeugdopleiding van SHO gebruikt de wedstrijden om de 
opvolgende trainingsmomenten zo effectief mogelijk in te vullen door voetbalinhoudelijk op de gespeelde 
wedstrijden aan te sluiten. Tijdens deze trainingsmomenten wordt, naast te leren van gespeelde wedstrijden, 
toegewerkt en accenten gelegd naar de wedstrijd(en) die nog moet(en) gaan komen. 
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afbeelding 1. – samenhang tussen de verschillende voetbalactiviteiten per week in een seizoen. 
 
 
In afbeelding 2. valt op te maken dat het jeugdvoetballeerproces in de jeugdopleiding zich uitstrekt over 
meerdere jaren en dat hier sprake is van samenhang en een aanbod op maat op basis van leeftijd en 
ontwikkelingsniveau. Iedere categorie heeft een algemene opleidingsdoelstelling die past bij het algemene 
ontwikkelingsstadium van kinderen in de desbetreffende leeftijd. De speelwijze heeft ook een functie om het 
jeugdvoetballeerproces tussen de verschillende seizoenen op elkaar af te stemmen en aan te laten sluiten. 
 
 

 
afbeelding 2. – Opleidingsdoelstellingen per categorie en de samenhangende ontwikkelingslijn in de opleiding 
voor jeugdspelers. 

Ontwikkelen van voetballen  

met behulp van een speelwijze 
beter leren 

aanvallen – omschakelen - verdedigen 

 

7	scholing	kader	|	SHO	|	01-02-2016	

Wat	
Wie	
Waar	

Wanneer	
Welke	

	

Wat	
Wie	
Waar	

Wanneer	
Welke	

	

T 

W 
T T 

T 

T 

W T T 

T 

T W T 

Ontwikkelen	
teamfunc e	

door	speelwijze	
WA 

WA 

WA 



SPEELWIJZE  

 
 

Uitwerking speelwijze jeugdopleiding | vv SHO  | versie 1.0 maart 2021 
  6 

 
Het is in de jeugdopleiding de voetbalinhoudelijke uitdaging om een voetbalaanbod op maat te bieden aan de 
verschillende spelers. Dit aanbod moet aansluiten bij wat spelers kunnen en begrijpen, maar moet 
tegelijkertijd ook aantrekkelijk en uitdagend zijn. Het moet spelers prikkelen om zichzelf te ontwikkelen in wat 
ze nog niet (zo goed) kunnen en weten. De coaches zullen het voetbalspel moeten kunnen reduceren zonder 
de kern van het voetbalspel weg te nemen. Het is de kunst de weerstanden op de juiste wijze aan te passen 
en daarmee de complexiteit van het voetbalspel te reduceren (het makkelijker en overzichtelijker te maken) en 
aan te laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de spelers.  
 
De ontwikkeling van kinderen verloopt in algemene zin eigenlijk altijd op gelijke wijze en daardoor zijn er 
specifieke ontwikkelingskenmerken te benoemen per leeftijdscategorie. Deze leeftijd typische kenmerken in 
de ontwikkeling van kinderen zijn een belangrijk vertrekpunt voor wat wij van kinderen mogen verwachten en 
wat wij hen zouden kunnen (aan)leren op een bepaalde leeftijd. Kinderen zijn duidelijk geen mini-volwassenen 
en deze kennis stelt ons in staat om een passend voetbalaanbod in activiteiten te bieden die aansluiten op de 
belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de spelers. 
 
Het resultaat van het goed aan laten sluiten van het voetbalaanbod op het ontwikkelingsniveau van kinderen 
is dat spelers in staat worden gesteld veel te voetballen, meer plezier te hebben en zichzelf optimaal kunnen 
ontwikkelen als persoon en als voetballer.  
 
 
 1.5 Uitganspunten voor de speelwijze van SHO 

 
De onderstaande uitgangspunten zijn nodig voor het vormgeven van een speelwijze.  
Uitgangspunten die wij belangrijk vinden voor de speelwijze; 
 
• Geeft voorwaarden om het team- en de individuele spelers beter te leren aanvallen – verdedigen – 

omschakelen.  
• De speelwijze is een middel. Het doel in de jeugdopleiding is het ontwikkelen van voetbalhandelingen van 

individuele spelers in relatie tot het team en de complexe context (wisselende spelsituaties) van het 
voetbalspel. 

• Biedt het team en de spelers veel en zo gevarieerd mogelijke voetbalsituaties waarin zij ervaren en leren 
de voetbalsituatie samen op te lossen.  

• Geeft het team en de spelers veel leersituaties en leerervaringen waarin het ontwikkelen van (spel)inzicht 
en communicatie mogelijk wordt. Noot: communicatie gaat om samenwerken en leren afgestemd te 
handelen in verschillende voetbalsituaties. Het afstemmen van onderlinge voetbalhandelingen i.r.t. de 
voetbalhandelingen het eigen team en van de tegenpartij. 

• Dat spelers hun eigen kwaliteiten ontdekken en gericht werken (samen met medespelers) aan hun 
individuele ontwikkeling in beter voetballen. 

• Dat spelers in situaties komen waarin zij verbeterpunten (tekortkomingen) verder kunnen ontwikkelen. 
• Dat spelers in situaties komen waarin zij sterke punten (specifieke kwaliteiten) nog verder kunnen 

ontwikkelen of daarmee kunnen excelleren. 
• De speelwijze wordt globaal uitgewerkt en vastgelegd. De coach en het team moeten voldoende 

‘speelruimte’ hebben keuzes en handelingen op maat te kunnen maken in de situatie. Wel zal rekening 
worden gehouden met de functie en uitgangspunten van de vastgestelde speelwijze. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



SPEELWIJZE  

 
 

Uitwerking speelwijze jeugdopleiding | vv SHO  | versie 1.0 maart 2021 
  7 

2 Spelprincipes teamniveau: aanvallen, verdedigen en omschakelen 
 

De spelprincipes van voetbalvereniging SHO zijn gericht op attractief en verzorgd voetbal en vormen een 
fundamenteel en breed toepasbaar onderdeel van de speelwijze. Ze bieden tactische afspraken voor spelers 
die als richtlijnen, handvatten of vuistregels fungeren. In de kern gelden de afgesproken spelprincipes in 
(nagenoeg) alle mogelijke situaties en voor alle leeftijdscategorieën.  
 
Binnen de periodisering (week-maand-kwartaal-seizoen) staan de spelprincipes centraal binnen aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. De trainer maakt een keuze welk(e) principe(s) hij hanteert binnen de 
aangereikte kaders. 
 

2.1 Aanvallen 

• Een overtal creëren rondom de bal 
• Diepte voor breedte verkiezen 
• Derde man benutten 
• De bal bij voorkeur in de as houden 
• Hoog baltempo hanteren 
• Variëren in kort en lang 
• Ruimte achter verdediging benutten 
• Op zoek naar spelers tussen de linies 
• Niet inspelen maar uitspelen (let wel op waar) 

2.2 Verdedigen 

• De onderlinge afstanden klein houden 
• Continu de as afschermen, bal naar de zijkant dwingen  
• Als team meebewegen met de bal 
• Iedereen doet mee 
• Altijd en overal druk zetten, vooruit verdedigen 
• Ver van de goal verdedigen 
• In de duels contact maken met de tegenstander 

2.3 Omschakelen aanvallen naar verdedigen 

• Direct druk zetten op de bal 
• Tegenstander ophouden en daarmee tijd winnen 

2.4 Omschakelen verdedigen naar aanvallen 

• Waar mogelijk direct de diepte zoeken 
• De bal altijd in de ploeg houden 
• De bal verplaatsen naar de contrakant  

 
 
 
 
  

ANTICIPEREN (vooruit denken) in plaats van REAGEREN 
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3. Speelwijze teamniveau; verdedigen, aanvallen en omschakelen 

3.1 Verdedigen en balverovering 

Verdedigen vindt plaats op het gehele speelveld en door alle spelers. Verdedigen is een teamfunctie en geldt 
voor alle spelers in een team en is niet afhankelijk van de positie op veld. 
 
 

 
Afbeelding 3. 
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Afbeelding 4. 
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Afbeelding 5. 
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Afbeelding 6. 
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Verdedigen 
Resultaat van de teamfunctie:  1. Doelpunt voorkomen 
 2. Verstoren van opbouw tegenstander 
 3. Bal veroveren 

 
 
Afbeelding 3.; 
Wanneer de tegenpartij opbouwt op eigen helft gaat het team compact staan rond de middenlijn op de 
helft van de tegenpartij. De laatste linie staat ter hoogte van de middencirkel op eigen helft. De 
middenlinie staat net over de middenlijn op de helft van de tegenpartij. De voorste linie staat halverwege 
helft tegenpartij. Naast dat de drie linies, in de lengterichting van het veld, dicht op elkaar staan, knijpen 
alle linies naar binnen in de breedterichting. De algemene uitgangspunten van verdedigen gelden als 
richtlijn voor het team en de coach. 
 
Afhankelijk van de leerdoelstelling van de wedstrijd, de gekozen wedstrijdstrategie of de sterkte van de 
tegenpartij kan het team hoger (meer op helft tegenpartij) of lager (meer op eigen helft) positie kiezen. 
Voorwaarde is wel dat de onderlinge afstanden klein zijn en het team compact is georganiseerd en dit 
blijft. 
 
Afbeelding 4.; 
Wanneer de bal in de opbouw van de tegenpartij naar de zijkant wordt gespeeld, reageert het team als 
volgt. De voorste linie zet druk op de tegenstander met bal om een pass vooruit in de diepte te 
voorkomen. Opbouw wordt bij voorkeur gedwongen daar de zijkant. Centrumspits 9 heeft als taak het 
positiespel naar de andere kant in de opbouw af te sluiten (opbouw dwingen naar één kant). Vleugelspits 
7 of 11 aan de kant van de bal schermt het centrum af (geknepen naar binnenkant middenveld) en 
dwingt daardoor de opbouw naar de zijkant. Na de gegeven pass richting de backspeler van de 
tegenpartij 2 of 5 zet vleugelspits 7 of 11 druk op de bal om diepte af te schermen. Vleugelspits 7 of 11 
aan de kant waar de bal niet is knijpt naar binnen en iets terug naar het middenveld en kiest positie in de 
zone tussen de tegenstanders 2, 3 en 6 of 4, 5 en 8. 
  
Afbeelding 5. + 6.; 
In de middenlinie speelt 10 als middenvelder die de 10 van de tegenstander afdekt door in te zakken 
tot net voor 6 en 8. Middenvelder aan de kant van de bal dekt kort op tegenstander en andere 
middenvelder knijpt iets naar binnen naar de as van het veld. Wanneer de 10 van de tegenpartij heel 
diep speelt, wordt deze opgevangen door 3 of 4 in de laatste linie. Dit wordt zo lang mogelijk uitgesteld 
en 3 of 4 gaat in principe niet voor de laatste linie op het middenveld spelen. Middenvelders 6 en 8 
spelen naast elkaar kort voor de laatste linie om speelruimte op het middenveld klein te maken. 
Afhankelijk van leeftijdscategorie, de leerdoelstelling en de gekozen wedstrijdstrategie kan 
middenvelder 10 hoger (dieper op helft tegenpartij) of lager (meer terug op eigen helft) positie innemen. 
Bij de B- en A-junioren kan hier strategisch meer accent worden gelegd. 
 
De laatste linie speelt op lijn in zone en knijpt naar de as om rug- en ruimtedekking te verzorgen. Positie 
3 en 4 dragen afwisselend zorg voor het verdedigen van 9 of zijn ‘vrij’ om rugdekking te verzorgen. 
Backs 2 en 5 spelen kort op tegenstander aan de balkant zonder de ruimte in de eigen zone ‘open’ (veel 
ruimte in de rug geven) te zetten. Back aan niet balkant knijpt ver naar binnen en geeft rugdekking aan 
het centrum in de laatste linie. Dit zonder directe tegenstander uit het oog te verliezen. 
 
De keeper 1 geeft rugdekking aan de laatste linie en is alert als de bal achter de laatste linie wordt 
gespeeld.  
 
De speler dichtst bij de tegenstander met bal geeft altijd druk op de bal. Iedereen is verdediger en 
levert een bijdrage in het verdedigen. Een speler in de voorste linie die is gepasseerd geeft druk 
achterwaarts op tegenstander met bal. Het team heeft als taak, zoveel mogelijk spelers tussen de 
tegenstander met bal en het eigen af te schermen doel positie te laten innemen. 
 
Wanneer de tegenpartij op onze helft rond het eigen strafschopgebied komt op te bouwen, wordt 
maximaal druk gehouden op de tegenstander met bal. Overige spelers rond het strafschopgebied 
worden kort gedekt en geprobeerd wordt zo lang mogelijk buiten eigen strafschopgebied te 
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verdedigen. Er wordt in deze laatste fase niet meer in zone gedekt. Tegenstanders worden 
gevolgd en niet meer overgegeven aan elkaar. 

3.2 Aanvallen en balverlies 

Aanvallen vindt plaats op het gehele speelveld en door alle spelers. Aanvallen is een teamfunctie en geldt 
voor alle spelers in een team en is niet afhankelijk van de positie op het veld. 

 

 
Afbeelding 7.
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Afbeelding 8. 
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Afbeelding 9. 
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Aanvallen 
Resultaat van de teamfunctie:  1. Doelpunten maken 

2. Kansen creëren 
3. Bal niet verliezen 

 
 
De manier van aanvallen is niet alleen afhankelijk van de eigen leerdoelstelling of gekozen 
wedstrijdstrategie, maar wordt ook sterk beïnvloed door de rol van de tegenpartij. De wijze van 
verdedigen door de tegenpartij van onze opbouw bepaald in grote mate de meest effectieve wijze van 
opbouwen van ons eigen team. Het opbouwen, bijvoorbeeld vanaf eigen helft, kan op veel verschillende 
manieren. Veelal verloopt het opbouwen vanaf eigen helft via de achterste- en middenlinie, maar 
wanneer deze worden overgeslagen door de keeper, door direct de spitsen aan te spelen, is dit ook een 
manier van opbouwen. De algemene uitgangspunten van aanvallen gelden als richtlijn voor het team en 
de coach. 
 
Het positie kiezen door het speelveld groot te maken en optimaal te bezetten geldt als belangrijke 
voorwaarde om de opbouw te kunnen spelen. Ruime onderlinge afstanden zorgen voor meer ruimte en 
daardoor extra tijd voor de spelers om goede keuzes te maken. De tegenpartij zal grotere afstanden 
moeten overbruggen om de opbouw te verstoren en druk op de bal te houden. 
 
Afbeelding 8.; 
Wanneer de bal bij de keeper 1 is nemen de spelers als volgt positie in; centrumspits 9 zo diep mogelijk 
richting doel van tegenpartij (uiteraard met aandacht voor de buitenspelregel). Vleugelspitsen 7 en 11 
gaan diep en breed weg om ruimte te maken voor het middenveld.  
 
De middenlinie neemt positie in, diep op het middenveld. 10 is de meest diepe middenvelder, maar zorgt 
er voor niet te dicht bij 9 te komen. 6 en 8 kiezen positie richting de middenlijn om de achterste linie veel 
ruimte te bieden om op te bouwen op eigen helft. 
 
In de achterste linie nemen 2 en 5, breed en in de diepte positie in. Door in de rug van tegenstanders 7 
en 11 positie te nemen worden deze naar achteren gedwongen en krijgen 3 en 4 nog meer ruimte op 
eigen helft om de centrumspits 9 uit te spelen en de opbouw vooruit voort te zetten. 
 
Zodra de keeper 1, 3 of 4 aangooit komt het gehele team in beweging (andere posities worden 
ingenomen). Centrumspits 9 is de eerste speler die probeert vrij te lopen om aanspeelbaar te zijn. De 
belangrijke targetspeler 9 aanspeelbaar krijgen, wordt mede mogelijk wanneer 10 tegengesteld beweegt 
weg van de kant van de bal en zo de aanspeellijn ‘open’ maakt, bezien in de breedterichting van het 
veld. In de lengterichting wordt de aanspeelbaarheid van 9 vergroot doordat 6 en 8 in/naar de bal positie 
kiezen. Door zich aan te bieden (bal bij 3 of 4) en zelf aanspeelbaar te worden kunnen deze 
middenvelders de bal ontvangen en door middel van positiespel de opbouw via het middenveld verder 
vorm geven. Worden de zich aanbiedende middenvelder 6 of 8 kort gedekt door 8 en 6 van de 
tegenpartij, dan komt er meer ruimte tussen de achterste- en middenlinie van de tegenpartij. Op dat 
moment zal 3 of 4 beter kunnen kiezen het middenveld over te slaan en direct de spits 9 in te spelen. 
Wanneer de bal onderweg is naar 9 zal 10 kunnen aansluiten om 9 te ondersteunen in het vervolg van 
de opbouw op de helft van de tegenpartij. 
 
De opbouwende back 2 of 5 aan de kant van de bal zal aanspeelbaar worden door uit te zakken en in de 
breedte op een lijn te komen met de vleugelspits 7 of 11 van de tegenpartij. Wanneer 2 of 5 wordt 
aangespeeld kunnen zij, vanuit deze positie, direct vooruit de opbouw voortzetten. De tegenovergestelde 
back 2 of 5 zakt direct uit naar achteren en knijpt naar binnen naar het centrum.  
 
Vleugelspitsen 7 en 11 maken extra ruimte voor 9 in de zones aan de zijkanten door vanuit de diep 
ingenomen positie uit te zakken naar het middenveld. Zij zijn daardoor eventueel zelf ook beter 
aanspeelbaar. Dit is afhankelijk van hoe de backs 2 en 5 van de tegenpartij reageren. Zij worden 
gedwongen te kiezen om mee te lopen en kort te dekken op 7 of 11 of op lijn te blijven en de zone links 
of rechts af te dekken en het centrum van hun verdediging te ondersteunen. Dekt de tegenstander 2 of 5 
kort op 7 of 11 dan ontstaat er meer operationele ruimte voor 9 en 10 in het centrum. 
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Afbeelding 9.; 
Ook bij het opbouwen op de helft van de tegenpartij zijn de algemene uitgangspunten van aanvallen een 
belangrijke voorwaarde op het positiespel te kunnen spelen en kansen te creëren. Tijdens deze fase in 
de opbouw is de speelruimte (vaak maar een half speelveld) erg klein en wordt het belang van de 
onderlinge afstanden in de lengterichting van het veld nog belangrijker. De middenlinie zal voldoende 
afstand moeten houden om de voorste linie ruimte te geven om vrij te lopen, de bal te kunnen ontvangen 
en acties te kunnen maken. Dit geldt ook voor de laatste linie in relatie tot de middenlinie. De laatste linie 
kan het beste positie kiezen rond de middenlijn van het speelveld. 
 
De middenlinie heeft een belangrijke taak in de aanvoer en het ondersteunen van de voorste linie. Het 
team wil graag komen tot scoren en zal diep denken en waar mogelijk ook diep spelen. Wanneer spelen 
in de diepterichting (vooruit) niet mogelijk of verstandig is zal de bal, via positiespel, breed of terug 
gespeeld moeten kunnen worden. De middenvelders 6 en 8 hebben hierin een belangrijke 
ondersteunende taak. 
 
Het met voldoende spelers achter de bal blijven spelen heeft, naast het positiespel spelen, ook een 
belangrijke pre-verdedigende reden. Wanneer het team de bal verlies is het alleen dan mogelijk, 
wanneer er voldoende spelers achter de bal staan (oftewel: tussen de bal en eigen doel), direct druk op 
de tegenstander met bal te geven. Ook is het dan mogelijk de opbouw te verstoren en op te houden, 
zodanig dat het team kan omschakelen en in de verdedigende teamorganisatie kan komen. In de 
speelwijze wordt dit de restverdediging genoemd. Het verdedigend denken en positioneren vindt 
daarmee al plaats tijdens het aanvallen! De restverdediging is in balans en in orde als er minimaal vijf 
spelers achter de bal positie innemen. Dit betekent dat naast de spelers 7, 9, 10 en 11, er nog één speler 
vooruit (voor de bal) bij mag sluiten. Veelal is dit 6 of 8, maar het zou zeker bij de B- en A-junioren ook 
een speler uit de achterste linie kunnen zijn, mits de balans wordt bewaakt door andere spelers in het 
team. 
 
In de laatste fase van de opbouw, dicht bij het doel van de tegenpartij, komt de teamtaak scoren 
prominent in beeld. Het team probeert via de as van het veld met bijvoorbeeld 9 en 10 of via de zijkanten 
met 7 en 11 de bal af te werken op het doel van de tegenpartij. 
 
Bij de opbouw via de zijkanten kiest 9 de ruimte bij de eerste paal, 10 neemt positie in schuin daarachter 
ter hoogte van de strafschopstip en de tegenovergestelde vleugelspits 7 of 11 komt naar binnen ter 
hoogte van de punt van het strafschopgebied. Middenvelder 6 of 8 neemt positie in op het middenveld 
buiten het strafschopgebied. Ook nu geldt dat er minimaal vijf spelers verdedigend denken en achter de 
bal positie innemen om de restverdediging te vormen. 
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3.3 Speelwijze 11 tegen 11 als tegenpartij speelt in teamorganisatie 1:4:4:2 
 
Uitgangspunt in de speelwijze is dat de tegenpartij 1:4:3:3 speelt. Vanaf onder 16 komt het geregeld voor dat 
de tegenpartij in een andere teamorganisatie speelt, veelal 1:4:4:2. Soms speelt het middenveld van 4 in een 
kom, waarin de twee centrale middenvelders van de tegenpartij naast elkaar staan en soms speelt het 
middenveld van 4 in een ruit, waarin de twee centrale middenvelders van de tegenpartij voor-achter 
(verdedigende en aanvallende middenvelder) elkaar staan. Speelt de tegenpartij 1:4:4:2 met een kom op het 
middenveld, dan is een aanpassing aan onze eigen teamorganisatie niet nodig. 
 
Spelen tegen een teamorganisatie 1:4:4:2 met een ruit vraagt wel om een aanpassing binnen de eigen 
teamorganisatie. Hiervoor zijn grofweg twee varianten mogelijk, waarbij de eerste aanpassing naar 1:4:3:3 < 
(punt naar achteren op middenveld) de voorkeur heeft. Bij de tweede variant wordt gekozen voor 1:3:4:3 en 
hierin zijn er meer en grote veranderingen voor het team t.o.v. de afgesproken eigen speelwijze. Zeker bij 
onvoorziene situaties heeft de relatief kleinere eerste aanpassing de voorkeur. 
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Afbeelding 10. 

 
Afbeelding 11. 
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Afbeelding 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SPEELWIJZE  

 
 

Uitwerking speelwijze jeugdopleiding | vv SHO  | versie 1.0 maart 2021 
  21 

 
 

3.4 Basistaken per positie 
 

 

 

 
 
 

Taken achterste linie: positie 1-2-3-4-5  

Verdedigen 
 

• Afschermen / verdedigen 
gevaarlijke ruimte tussen keeper 
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, 3, 4 en 5 moeten 
dekken  

• (Onderlinge) rugdekking geven 

• Slim verdedigen, geen 
overtredingen maken 

• Elkaar coachen  

Omschakelen 
 

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  

• Direct dieptepass mogelijk?  

• Diepgaande spelers, 
buitenspel? 

• Uitwaaieren, positiespel spelen  

• Andere spelers dan de 
balbezitter moeten initiatief 
tonen  

 

Aanvallen 
 

• 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 en 
hadelingstempo 

• Steeds bedoeling hebben 
speler(s) vrij te spelen  

• Elkaar coachen  

Basistaak positie 1 

Verdedigen 
 

• 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 en 
specifiek bij spelhervattingen  

Omschakelen 
 
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  

• Direct dieptepass mogelijk?  

• Goede voortzetting  

Aanvallen 
 

• 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 (coachen)  

Basistaak positie 3 en 4 

Verdedigen 
 

• Rugdekking verzorgen centraal 
en aan de zijkanten  

• Oppakken doorkomende 
middenvelders  

• Scherp (juiste moment) en sterk 
(juiste manier) in de duels  

• Organiseren van de verdediging   

• Directe tegenstander dekken 
(binnenkant – tussen 
tegenstander en het doel)  

• Dicht bij eigen doel kort dekken  

• Schoten op doel blokkeren 

• Gevaarlijkste tegenstander 
overnemen  
 

Omschakelen 
 
Na balverlies  

• Snel in de positie komen om 
(weer) rugdekking te kunnen 
geven of directe tegenstander te 
dekken 

• Anticiperen op bal die direct diep 
wordt gespeeld  

 
Na balverovering 

• Direct dieptepass mogelijk?  

• Goede voorzetting d.m.v. 
(diepte) pass of indribbelen  

Aanvallen 
 

• Zorgen voor een man extra om 
tot een goede opbouw te komen  

• Inspelen (over de grond / door 
de lucht) van voorste linie, 
middenvelders en spelers in 
laatste linie  

• Op het moment dat de lange bal 
wordt gespeeld aansluiten naar 
middenlijn  

• (Op het juiste moment) 
inschuiven op het middenveld  

• Aanspeelbaar zijn achterwaarts 
om terugpass mogelijk te maken  

• Coachen van medespelers  
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Basistaak positie 2 en 5 

Verdedigen 
 

• Directe tegenstander dekken 
(binnenkant – tussen 
tegenstander en het doel)  

• Dicht bij eigen doel kort dekken  

• Scherp (juiste moment) en sterk 
(juiste manier) in de duels  

• Schoten op doel blokkeren en 
voorzet er uit halen 

• Gevaarlijkste tegenstander 
overnemen  

• Knijpen / rugdekking geven in het 
centrum van de laatste linie  

Omschakelen 
 

Na balverlies  

• Snel in de positie komen en 
directe tegenstander dekken  

• Anticiperen op bal die direct diep 
wordt gespeeld  

 
Na balverovering  

• Direct dieptepass mogelijk?   

• Goede voorbereiding d.m.v. 
(diepte) pass of indribbelen  

Aanvallen 
 

• Positie kiezen (vrijlopen, 
aanbieden)  

• Met de juiste snelheid inspelen 
van medespelers (diep denken / 
diep doen)  

• Verplaatsen van het spel  

• Terugpass mogelijk maken  

• Mee aansluiten richting 
middenlijn bij lange bal van de 
keeper  

• Geen risico’s nemen  

Taken middenlinie: positie 6-8-10  

Verdedigen 
 

• Linies kort op elkaar in lengte- en 
breedterichting 

• 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  

• Alert zijn en 2e bal winnen  

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

• Slim verdedigen, geen 
overtredingen maken  

• Elkaar coachen   

Omschakelen 
 

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  

• Direct dieptepass mogelijk?  

• Diepgaande spelers, 
buitenspel? 

• Uitwaaieren, positiespel spelen  

• Andere spelers dan de 
balbezitter moeten initiatief 
tonen  

Aanvallen 
 

• Schakel tussen laatste linie en 
voorste linie - 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  

• Positioneel goed spelen, ruimte 
optimaal benutten 

• Hoge balsnelheid, tempo 
positiespel  

• Elkaar coachen  

Basistaak positie 6 en 8  

Verdedigen 
 

• In eigen zone spelen en positie 
kiezen tussen tegenstander en 
eigen doel  

• Kort dekken in de omgeving van 
de bal  

• Druk op de balbezittende 
tegenstander – dieptepass 
voorkomen en niet laten uitspelen  

• Scherp (juiste moment) en sterk 
(juiste manier) in de duels  

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

• Gevaarlijkste tegenstander 
overnemen  

• Als op bal gejaagd wordt, geen 
ontsnapping bieden  

Omschakelen 
 

Na balverlies  

• Zo snel mogelijk omschakelen  

• Speler dicht bij de bal 
dieptepass voorkomen, druk op 
de bal  

• Snel in positie komen en directe 
tegenstander dekken  

• Snel rugdekking geven en 
ruimte wegnemen  

 
Na balverovering  

• Direct dieptepass mogelijk ? 

• Diepgaande spelers, 
buitenspel?  

• Eventueel zelf loopactie in de 
diepte (omzeilen buitenspel)  

• Uitwaaieren, positiespel spelen  

Aanvallen 
 

• Controlerende taak, balans 

• Ruimte creëren om tot goed 
positiespel te komen  

• Niet onnodig lopen met de bal  

• Geen risico’s met 
breedtepasses 

• Niet steeds voor de linker- en 
rechterspits de ruimte dichtlopen  

• Bij aanval aan de andere kant 
opduiken in het 
strafschopgebied of positie 
kiezen voor afvallende bal 
(kopkracht / schieten van 
afstand)  
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Basistaak positie 10 

Verdedigen 
 

• In de eigen zone spelen en 
positie kiezen tussen 
tegenstander en eigen doel  

• Kort dekken in de omgeving van 
de bal  

• Druk op de balbezittende 
tegenstander – dieptepass 
voorkomen en niet laten uitspelen  

• Scherp (juiste moment) en sterk 
(juiste manier) in de duels  

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

• Opvangen inschuivende centrale 
tegenstander tegenpartij  

• Als op bal gejaagd wordt, geen 
ontsnapping bieden  

Omschakelen 
 

Na balverlies  

• Zo snel mogelijk omschakelen  

• Speler dicht bij de bal 
dieptepass voorkomen, druk op 
de bal  

• Snel in positie komen en directe 
tegenstander dekken  

• Snel rugdekking geven en 
ruimte wegnemen  

 
Na balverovering  

• Direct dieptepass mogelijk? 
Diepgaande spelers, 
buitenspel?  

• Eventueel zelf loopactie in de 
diepte (omzeilen buitenspel)  

• Snel onder de bal komen als 
spits (9) wordt aangespeeld. 

• Uitwaaieren, positiespel spelen.  

Aanvallen 
 

• Kiezen van de juiste positie, niet 
te diep spelen / dienend ten 
opzichte van de centrale spits  

• Ruimte creëren om tot goed 
positiespel te komen  

• Niet lopen met de bal (risico 
balverlies)   

• Geen risico’s met 
breedtepasses 

• Uit de inspeellijn voor de spits 
(9) blijven.  

• Bal in diepte vragen als spits 
niet bereikbaar is of in de bal 
komt. 

• Komen in scoringsposities 
(opduiken in het 
strafschopgebied of positie 
kiezen voor de afvallende bal)  

• Maken van doelpunten  
 

Taken voorste linie: posities 7-9-11  

Verdedigen 
 

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

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

• Positie kiezen tussen tegenpartij 
en eigen doel  

• Kortste weg naar eigen doel 
afschermen. Opbouw dwingen 
naar de zijkant. 

• 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  

Omschakelen 
 

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  

• Je direct kunt scoren of dat je 
een medespeler kunt laten 
scoren  

• Loopacties in de diepte  
- let op buitenspel  

• Uitwaaieren, positiespel spelen  

Aanvallen 
 

• 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  
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Basistaak positie 7 en 11  

Verdedigen 
 

• Veldbezetting: ruimte klein maken 
(naar binnen knijpen en ruimte 
met middenveld) 

• Niet alleen verantwoordelijk voor 
directe tegenstander. Samen 
overtal verstoren in de opbouw 

• Druk op de balbezittende 
tegenstander – dieptepass 
voorkomen en niet laten uitspelen  

• Scherp (juiste moment) en sterk 
(juiste manier) in de duels   

• Overnemen andere gevaarlijke 
tegenstander 

• Bal veroveren 

Omschakelen 
 

Na balverlies  

• Zo snel mogelijk omschakelen  

• Dicht bij de bal dieptepass 
voorkomen, druk op de bal  

• Knijpen, pressen op de bal, niet 
uitgespeeld worden 

 
Na balverovering  

• Direct afronden / scoren 
mogelijk ?  

• Of een medespeler in 
scoringspositie brengen 

• Loopactie in de diepte (breed of 
binnendoor) – let op buitenspel 

• Ruimte zo snel mogelijk groot 
maken (uitwaaieren)  

Aanvallen 
 

• Positiekiezen / ruimte creëren  

• Vrijlopen, aanbieden breed en 
diep (“lezen van de opbouw”)  

• Individuele actie, 1-2 combinatie  

• Voorzetten geven  

• Bij voorzetten van de andere 
kant naar binnen komen  

• Doelpunten scoren  

Basistaak positie 9 

Verdedigen 
 

• Veld klein maken en in 
samenwerking met de 
vleugelspitsen opbouw 
tegenpartij storen / afschermen  

• Dwingen tot breedtepass / 
dieptepass wegnemen  

• Niet laten uitspelen  

• Druk op balbezitter, juiste 
moment aanval op de bal  

• Opvangen van opkomende 
verdediger  

Omschakelen 
 

Na balverlies  

• Zo snel mogelijk omschakelen  

• Dicht bij de bal, dieptepass 
voorkomen, druk op de bal  

• Niet uitgespeeld worden  
 

Na balverovering  

• Direct willen scoren (kortste weg 
naar doel kiezen) 

• Of dat je een medespeler kunt 
laten scoren  

• Loopacties in de diepte - let op 
voor buitenspel  

• Ruimte zo snel mogelijk groot 
maken  

Aanvallen 
 

• Vrijlopen, aanbieden (“lezen van 
de opbouw”)  

• Alert zijn op de dieptepass 

• Individuele actie, 1-2 combinatie 

• In scoringspositie komen  

• Scoren van doelpunten  

• Ruimte creëren voor 
opkomende middenvelders en 
vleugelspitsen  

• Komen bij 1e paal bij een 
voorzet. Er niet al zijn maar 
komen. 
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4  Leeftijd typische kenmerken en consequenties opleidingspraktijk 

4.1 Onder 12 en onder 13 

 
Leeftijd typische kenmerken Consequenties voor voetballen 

Grote bewegingsdrang Veel inspanning en beweging nodig, weinig stilstaan, veel 
voetballen. Voetballen goed organiseren en weinig praten. 

Prestatiedrang Wil graag winnen en goed presteren. Zorg dat er iets te winnen 
valt en koppel winnen aan verbeteren van voetbalhandelingen. 

Grote speldrang en speels Speler voetbalt om spel te spelen en plezier te hebben. Speler is 
nog speels en balans moet worden gevonden tussen speelsheid 
en presteren. Veel spelvormen aanbieden in de praktijk. 

Kan meer buiten zichzelf kijken Speler is kritischer op prestatie van zichzelf en anderen. In de 
praktijk het samen spelen en het teambelang benadrukken. Veel 
vormen en accent op samenspel / positiespel. 

Begin van (vroege) groeispurt Snelle lengtegroei heeft invloed op de belastbaarheid (datgene 
wat de speler aan kan). Houdt rekening met de verhouding 
tussen de belasting (datgene wat je de speler laat doen) en de 
belastbaarheid. 

Meer sociaal besef Speler kan zich beter aan groepsregels/afspraken houden. Geef 
het team meer verantwoordelijkheid bij het maken van afspraken 
op teamniveau. 

Stelt steeds hogere eisen aan 
zichzelf 

Speler wil zich verbeteren en stelt eisen aan kwaliteit van 
teamgenoten, de activiteit en het kader. Goed bewaken of deze 
eisen wel realistisch zijn (ook rol ouders bewaken). 

Relatie positie en taken in het 
team wordt meer duidelijk 

Training staat in relatie tot de wedstrijd, train daarom vaak 
wedstrijdgericht en wedstrijdecht. Ontwikkel de basistaken die 
horen bij een positie in het team. 

Ideale lichaamsverhoudingen Goede coördinatie en lichamelijk in staat veel te kunnen leren. 
Activiteiten aanbieden waarin spelers leren om te gaan met 
complexere voetbalsituatie waarin inzicht en communicatie 
ontwikkeld kan worden. 

Weinig kracht De pass afstand is nog beperkt en het veld is relatief erg groot. 
Oplossingen in voetballen hierdoor veelal in ruimte rondom de 
bal. Accent op voetbalhandelingen aanleren in het positiespel. 

Meer bereidheid tot samenwerken Mogelijkheden voor samenspel aandragen en samenspel 
stimuleren. Meer accent op communicatie en afstemmen van 
voetbalhandelingen met teamgenoten. 

Oriëntatievermogen  Oriëntatievermogen nog beperkt. Oplossingen veelal dichtbij en 
nog veel tijd nodig om de juiste keuze te maken. Algemene 
uitgangspunten aanleren om ruimte en dus ook tijd om te 
handelen te vergroten of te verkleinen (aanvallen / verdedigen). 
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Algemene opleidingsdoelstelling onder 12 en onder 13;  
 
Het leren spelen vanuit een basistaak 

 
 

Aanvallen Verdedigen 

Aanvallende voetbalhandelingen zijn gerelateerd 
aan een (basis)taak in een elftal. 
 

Verdedigende voetbalhandelingen zijn gerelateerd 
aan een (basis)taak in een elftal. 

Handelingen staan steeds meer in relatie tot 
positie, richting, moment en snelheid. 

Handelingen staan steeds meer in relatie tot positie, 
richting, moment en snelheid. 

Heroriëntatie op inzicht en communicatie (meer 
opties, grotere afstanden en nieuwe spelregels). 

Heroriëntatie op inzicht en communicatie (meer 
opties, grotere afstanden en nieuwe spelregels). 
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4.2  Onder 14 en onder 15 

 
Leeftijd typische kenmerken Consequenties voor voetballen 

Eigen mening vormt zich en uit 
zich meer 

Spelers willen ruimte voor eigen inbreng / verantwoordelijkheid 
en hebben behoefte aan uitleg waarom zij dingen doen. 

Kritische houding Stelt hoge eisen gedurende trainingen en wedstrijden van 
anderen en soms wat minder bij zichzelf. Reflecterend 
vermogen ontwikkelen door veel vragen te stellen en speler na 
te laten denken over eigen rol en inbreng. 

Behoefte aan structuur en 
vastigheid 

Teamafspraken maken met elkaar over zaken in en buiten het 
veld en deze met elkaar bewaken en nakomen. In deze 
categorie niet met verschillende maten gaan meten. Spelers 
hebben sterk rechtvaardigheidsgevoel.  

Team inzicht wordt vergroot Belang van de afstemming van de basistaken binnen het team 
wordt steeds belangrijker. Veel oefenen om inzicht en 
samenwerken te bevorderen. 

Prestatiedrang Willen graag spelen om te winnen en zichzelf meten met 
anderen. Bij activiteiten moet dit mogelijk zijn door ervoor te 
zorgen dat er sprake is van aanvallen en verdedigen en het gaat 
om doelpunten maken en winnen. 

Start puberteit  Onvoorspelbaar gedrag en verzet tegen gezag. Acceptatie dat 
dit hoort bij deze leeftijd. Rekening mee houden en zorgen voor 
open dialoog tussen spelers onderling en tussen spelers en 
kader om ruimte te geven en negatief gedrag bespreekbaar te 
maken.  

Groot verschil in lichamelijke 
ontwikkeling  

Verschil in lente, snelheid, kracht, loopvermogen tussen spelers 
is een gegeven en in eisen naar en beoordeling van spelers hier 
rekening mee houden.  

Groeispurt Lagere belastbaarheid van de spelers door snelle groei. Spelers 
zijn daardoor blessuregevoeliger en daar preventief alert op zijn 
door speler sneller rust te geven. 

Motorisch instabiel Moeite met de controle over het eigen lichaam door snelle groei. 
Spelers hierdoor motorisch minder vaardig wat een terugslag 
kan geven in de prestatie. Rekening mee houden in begeleiding 
dat dit vanzelf weer verdwijnt en spelers daar veelal onzeker 
over kunnen worden. 

Groepsvorming Spelers dienen aan de (informele) waarden van de groep te 
voldoen en spreken elkaar hierop aan. Alert zijn op 
groepsvorming binnen de groep en buitensluiting of pestgedrag. 
Accent op voetballen is een teamsport en dat doe je samen! 

Relatie positie en taken in het 
team wordt meer duidelijk 

Training staat in relatie tot de wedstrijd, train daarom vaak 
wedstrijdgericht en wedstrijdecht. Ontwikkel de basistaken die 
horen bij een positie in het team. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



SPEELWIJZE  

 
 

Uitwerking speelwijze jeugdopleiding | vv SHO  | versie 1.0 maart 2021 
  28 

Algemene opleidingsdoelstelling onder 14 en onder 15;  
 
Afstemmen van basistaken binnen het team 

 
Aanvallen Verdedigen 

Aanvallende voetbalhandelingen zijn gerelateerd 
aan een positie in een elftal (basis taak binnen een 
bepaalde teamorganisatie). 

Verdedigende voetbalhandelingen zijn gerelateerd 
aan een positie in een elftal (basis taak binnen een 
bepaalde teamorganisatie). 

Spelers gaan zich steeds meer specialiseren voor 
een bepaalde positie.  

Spelers gaan zich steeds meer specialiseren voor 
een bepaalde positie. 

De aanvallende handelingen moeten steeds beter 
op elkaar worden afgestemd. 

De verdedigende handelingen moeten steeds beter 
op elkaar worden afgestemd. 

Handelingen met en zonder bal staan in relatie tot 
positie, richting, moment en snelheid. 

Handelingen zonder bal staan in relatie tot positie, 
richting, moment en snelheid. 

Naast beter handelen komt ook het vaker handelen 
nadrukkelijk aan de orde (voetbalconditie). 

Naast beter handelen komt ook het vaker handelen 
nadrukkelijk aan de orde (voetbalconditie).  
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4.3  Onder 16 en onder 17 

 
Leeftijd typische kenmerken Consequenties voor voetballen 

Grote veranderingen van het 
lichaam, lengtegroei zet zich 
verder door 

Lagere belastbaarheid van de spelers door snelle groei. Spelers 
zijn daardoor blessuregevoeliger en daar preventief alert op zijn 
door speler sneller rust te geven. Spelers worden lichamelijk 
sterken en krijgen meer explosiviteit (kracht x snelheid). 

Start puberteit  Onvoorspelbaar gedrag en verzet tegen gezag. Acceptatie dat 
dit hoort bij deze leeftijd. Rekening mee houden en zorgen voor 
open dialoog tussen spelers onderling en tussen spelers en 
kader om ruimte te geven en opvallend gedrag bespreekbaar te 
maken.  

Sterke eigen mening en uit deze 
gemakkelijker 

Spelers willen ruimte voor eigen inbreng / verantwoordelijkheid 
en hebben behoefte aan uitleg waarom zij dingen (moeten) 
doen. Zorg voor open dialoog om zaken bespreekbaar te maken 
en te houden. 

De basis voor eigen 
verantwoordelijkheid  wordt 
ontwikkeld 

Eigen verantwoordelijkheid en inzicht in teambelangen worden 
ontwikkeld. Geef spelers meer ruimte en keuzevrijheid om de 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Vraag en laat het team 
meer bepalen en stuur deze processen. 

Proberen veel uit. Het is de 
periode van het uitproberen van 
zaken die echt bij het individu 
horen.  

Leidt tot acties die niet altijd veel rendement opleveren. Drang 
om te presteren zorgt vaak voor overschatting van eigen 
kunnen. Spelbeeld is onrustig en in te hoog tempo. Vaak sliding 
te laat ingezet of dribbel te lang doorgezet. ‘Fine-tuning’ van 
voetbalhandelingen vindt plaats. Speler ondersteunen door 
keuzes aan te bieden en rendement van keuzes te laten ervaren 
en deze te coachen. 

Prestatiedrang, fanatieke houding 
en moeite om emoties onder 
controle te houden 

Willen winnen is belangrijker dan ooit. Is belangrijk om zich te 
meten aan anderen en voor eigenwaarde. 
Deze drang zorgt vaker dan in andere leeftijden voor conflicten 
met medespelers, tegenstanders en leiding. Hierop alert zijn en 
escalatie vroegtijdig herkennen en de-escalerend handelen als 
kader. 

Meer sociaal besef en gericht op 
het team 

Speler voelt zich onderdeel van een team en wil daar graag bij 
horen. Meer bereidt om voor elkaar op te komen en elkaar te 
‘beschermen’. Hier op in spelen door samenwerking en 
communicatie verder te bevorderen in de voetbalactiviteiten. 
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Algemene opleidingsdoelstelling onder 16 en onder 17;  
 
Spelen als een team 

  
Aanvallen Verdedigen 

Hogere eisen aan het rendement van handelen 
gekoppeld aan de taak in het elftal.  
 

Hogere eisen aan het rendement van handelen 
gekoppeld aan de taak in het elftal.  
 

Leren dat rendement van aanvallende handelen 
wordt bepaald door positie, richting, moment en 
snelheid.  

Leren dat rendement van verdedigende handelen 
wordt bepaald door positie, richting, moment en 
snelheid.  
 

Leren dat rendement van handelen binnen 
aanvallen wordt bepaald door betere afstemming 
van onderlinge (basis)taken.  
 

Leren dat rendement van handelen binnen 
verdedigen wordt bepaald door betere afstemming 
van onderlinge (basis)taken.  
 

Leren dat de manier van opbouwen en scoren  
nadrukkelijker wordt bepaald door 
speelveldgedeelte en rol van de tegenpartij. 
 

Leren dat de manier van storen en doelpunten 
voorkomen nadrukkelijker wordt bepaald door 
speelveldgedeelte en rol van de tegenpartij. 
 

Naast het beter en vaker handelen, ook aandacht 
voor het volhouden van vaker en beter handelen 
(voetbalconditie). 

Naast het beter en vaker handelen, ook aandacht 
voor het volhouden van vaker en beter handelen 
(voetbalconditie). 
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4.4  Onder 18, onder 19 en onder 23 

 
Leeftijd typische kenmerken Consequenties voor voetballen 

Zijn meer in evenwicht met 
zichzelf (lichamelijk) en met hun 
omgeving 

Duidelijk is geworden of aan de eisen die de sport op een hoog 
niveau stelt, kan worden voldaan of niet. Keuze voor doorgaan, 
verder intensiveren of voor de gezelligheid op een lager niveau 
spelen wordt gemaakt. Als staf rekening houden met het motief 
(verandering) van de verschillende spelers. 

Minder lentegroei. Maar meer 
spierontwikkeling en 
normalisering  van de 
verhoudingen.  

Speler is meer belastbaar. Minder blessures als gevolg van de 
lengtegroei. Voetbalconditie belangrijk voor prestatieverbetering. 

Meer onderlinge controle. Het op 
elkaar letten en 
becommentariëren wordt 
genuanceerder en meer gericht op 
het collectieve resultaat. 

Bij het voetballen wordt gewerkt aan de teamprestatie. Het 
samenwerken en communiceren wordt verder geaccentueerd en 
bepaald in sterke mate de teamprestatie. Tijdens het 
voetbalaanbod en de coaching hier de voorwaarden voor 
creëren.   

Verder specialiseren op functie en 
taak in het team  

De beste positie in het team is voor speler duidelijk en hij zal 
zich verder blijven ontwikkelen in de taken die horen bij deze 
positie. Spelers in voetbalsituaties brengen, waarin deze 
specifieke taken in samenwerking met overige teamgenoten 
getoond en nog verder verbeterend kunnen worden. 

Speler is beter bestand tegen 
weerstanden en 
moeilijkheidsfactoren in het spel 

Speler is beter in staat juiste keuzes te maken en voetballende 
oplossingen te vinden, omdat spelbeeld minder gehaast dan de 
vorige leeftijdsfase. Spelers zijn in staat een strategisch 
strijdplan beter te begrijpen en dit te vertalen en te gebruiken in 
de praktijk. 

De basis voor eigen 
verantwoordelijkheid is 
ontwikkeld 

Eigen verantwoordelijkheid en inzicht in teambelangen is verder 
ontwikkeld. Spelers meer vrijheid geven en hier mee leren 
omgaan. 

Willen worden uitgedaagd en 
gemotiveerd om als team 
maximaal te presteren  

Als staf zorgen dat spelers worden uitgedaagd om hetzelfde 
waar te nemen, te interpreteren en overeenkomstig hun taak, 
positie in het veld, zo effectief mogelijk als team te handelen.  
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Algemene opleidingsdoelstelling onder 18, onder 19 en onder 23;  
 
Presteren als team in de competitie 

 
Aanvallen Verdedigen 

Hogere eisen aan het rendement van handelen 
gekoppeld aan de taak in het elftal en de gekozen 
speelwijze (strategie).  

Hogere eisen aan het rendement van handelen 
gekoppeld aan de taak in het elftal en de gekozen 
speelwijze (strategie).  

Rendement van handelen wordt bepaald door 
positie, richting, moment en snelheid.  

Rendement van handelen wordt bepaald door 
positie, richting, moment en snelheid.  

Steeds meer gericht op de juiste keuze op het 
juiste moment.  

Steeds meer gericht op de juiste keuze op het 
juiste moment.  

Spelers herkennen en benutten elkaars 
kwaliteiten. 

Speler herkennen en benutten elkaars kwaliteiten. 

Rendement van handelen in aanvallen wordt 
bepaald door afstemming van onderlinge 
(basis)taken binnen de gekozen speelwijze. 

Rendement van handelen in verdedigen wordt 
bepaald door afstemming van onderlinge 
(basis)taken binnen de gekozen speelwijze. 

Manier van aanvallen wordt bepaald door het 
speelveldgedeelte, speelwijze tegenpartij en stand 
in de wedstrijd / competitie.  

Manier van verdedigen wordt bepaald door het 
speelveldgedeelte, speelwijze tegenpartij en stand 
in de wedstrijd / competitie.  

Team is in staat om op basis van de stand 
wedstrijd / competitie aanvallende speelwijze 
eigen team aan te passen. 

Team is in staat om op basis van de stand 
wedstrijd / competitie verdedigende speelwijze 
eigen team aan te passen. 

Naast het beter en vaker handelen, ook aandacht 
voor het volhouden van vaker en beter handelen 
(voetbalconditie).  

Naast het beter en vaker handelen, ook aandacht 
voor het volhouden van vaker en beter handelen 
(voetbalconditie).  
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4.5 Algemene doelstellingen omschakelen 
 
Tijdens het voetballen wisselt de bal vaak van team. Het ene moment is het team aan het aanvallen (heeft het 
eigen team de bal) en het andere moment is het team aan het verdedigen (heeft de tegenpartij de bal). De 
momenten van balverlies en balverovering noemen wij omschakelmomenten. Dit zijn kortdurende momenten 
van slechts enkele seconden die automatisch ‘overvloeien’ naar de teamfunctie verdedigen of aanvallen. 
Hieronder staan de algemene doelstellingen die van belang zijn voor de verschillende leeftijdscategorieën. 
Voor onder 12 tot en met onder 15 geldt primair het bovenste (eerste) genoemde accent. Voor onder 16 tot en 
met onder 21 gelden beide accenten.   
 

Balverovering Balverlies 

Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de nieuwe 
aanvallende situatie gericht op algemene 
uitgangspunten aanvallen. 

Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de nieuwe 
verdedigende situatie gericht op algemene 
uitgangspunten verdedigen. 

Tijdens het verdedigen anticipeert een deel van 
het team al op de mogelijkheid dat de bal kan 
worden veroverd (loeren / positie kiezen). 
 

Tijdens het aanvallen anticipeert een deel van het 
team al op de mogelijkheid dat de bal kan  worden 
verloren (restverdediging / countercontrole). 
Voldoende spelers kiezen positie achter de bal.  
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Bijlage 1; De visie, structuur en taal van het spel voetballen 

 
‘Voetballen leer je door te voetballen’. Dat klinkt logisch, maar wat betekent dat voor de praktijk van het 
organiseren van voetballen? Slagen wij er in om het voetbalspel zo te organiseren, in wedstrijden en 
trainingen, dat er echt gevoetbald, en dus optimaal geleerd, wordt? Om hier iets over te kunnen zeggen is het 
hebben van een duidelijk beeld of visie over wat voetballen is een niet onbelangrijk vertrekpunt. 
 
Het voetbalspel heeft, los van niveau, geslacht of leeftijd van de deelnemers, een aantal fundamentele 
kenmerken. Iedereen speelt immers (vanaf onder 12) hetzelfde spel met dezelfde spelregels. Om tot de 
kenmerken van het voetbalspel door te kunnen dringen is het noodzakelijk afspraken te maken over het 
taalgebruik. Wat is deze voetbaltaal? In de praktijk blijkt het praten over voetballen niet altijd even duidelijk en 
consistent. Er worden vele voetbaltermen gebruikt, maar veelal lijken deze ook verschillende betekenissen te 
hebben. In veel gevallen is dit niet zo erg of valt het niet eens op, maar als het gaat om het ontwikkelen van 
het voetballen kan dit natuurlijk niet de bedoeling zijn. Als een coach met spelers praat over voetballen, dan is 
het evident elkaar goed te verstaan en dus te begrijpen. Dit zal het ontwikkelingsproces vele malen effectiever 
maken. Hoe kunnen wij minder ‘slordig’ worden als het gaat om helder en duidelijk taalgebruik? 
 
 

 
 
In bovenstaande afbeelding is de structuur van het spel voetbal schematisch uiteengezet. Het is een 
theoretisch overzicht van de verschillende elementen waaruit het voetbalspel bestaat en is te onderscheiden. 
Dit zijn universele kenmerken die gelden voor elk team en elke deelnemer die het spel speelt. Naast het 
inzichtelijk maken van de verschillende kenmerken, beoogt deze structuur tevens de samenhang te duiden 
tussen de verschillende kenmerken. De teamfuncties en teamtaken worden ‘ingevuld’ en daadwerkelijk 
zichtbaar tijdens de voetbalhandelingen die de spelers in samenwerking met elkaar laten zien.  
 

Structuur	van	voetballen	

5	scholing	kader	|	SHO	|	01-02-2016	

VOETBALLEN 
Spelbedoeling	=		Winnen 

Teamfunc es: 

Aanvallen			- 	Omschakelen					- 	Verdedigen 

Teamtaken: 
Opbouwen	+	scoren			-					storen	+	doelpunten	voorkomen 

- - 
- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

- 

HARDE	KERN HARDE	KERN 

- - 
- - 

- - vrijlopen 
- - knijpen 
- - jagen 
- - dekken 

- - aannemen 
- - passen 
- - dribbelen 
- - schieten 
- - koppen 

zonder	balcontact 

BzBal 

met	balcontact 

BmBal 

handelingen		
ondersteunend 

Communica e: 

Spelinzicht	op	teamniveau																							 

			 
- afstemmen	van	onderlinge		
voetbalhandelingen 
afgestemd	op	handelingen		
tegenpar j 

bewegingshandelingen 

Spelinzicht: 
Niveau	van	individuele	
	voetballer 

reageren	–	an ciperen	 

- - 		waarnemen 

- 

Voetbalhandelingen	

handelingen		
ondersteunend 

kiezen 

voetbalcondi e 
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De voetbalhandelingen van spelers bestaan zichtbaar uit verschillende bewegingen, met en zonder bal. Druk 
zetten, vrij lopen, dribbelen en passen zijn bewegingshandelingen die spelers gebruiken om de spelbedoeling 
van voetballen te willen realiseren. Met als uiteindelijk resultaat het maken van doelpunten in het doel van de 
tegenpartij en het voorkomen van doelpunten in het eigen doel. 
 
Voordat spelers de verschillende en volgens de spelregels beschikbare bewegingshandelingen inzetten en 
dus ‘zichtbaar’ maken tijdens het voetballen zijn er nog vele ondersteunende handelingen die veelal 
‘onzichtbaar’ vooraf en gelijktijdig aan de bewegingshandeling plaatsvinden.  
 
In de eerste plaats worden spelers gedwongen om de ‘juiste’ bewegingshandeling te kiezen. Ga je als speler 
aan de bal schieten, passen of toch maar dribbelen? Deze keuze gebeurd op basis van het aanwezige 
spelinzicht van de speler. Dit inzicht gaat over kennis hebben van het spel voetballen en ook over het kunnen 
‘lezen’ van het spel vanuit waarnemen. Een speler bevindt zich steeds in verschillende voetbalsituaties en zal 
op basis van de ‘strategisch’ kennis van het spel en het vermogen goed te kunnen waarnemen keuzes maken.  
 
Voetballen is een teamsport en doe je dus logischerwijs nooit alléén. Naast het hebben van de nodige 
spelinzicht zullen de voetbalhandelingen tussen spelers onophoudelijk op elkaar afgestemd moeten worden. 
De voetbalhandeling van de speler aan de bal die gaat passen zal aan moeten sluiten op het vrijlopen of 
aanbieden van de speler die de bal graag wil of moet ontvangen. Deze afstemming van voetbalhandelingen 
noemen wij de onderlinge communicatie. Dit communiceren is het samenwerken van de 11 spelers tijdens het 
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Communiceren is het onlosmakelijk in contact staan met je omgeving 
en daarmee dus een constante interactie hebben. Het gaat hier dus niet sec over coachen. Het elkaar 
coachen kan wel als ondersteuning gelden bij het afstemmen van de voetbalhandelingen. 
 
Extra complicerende factor in het kunnen communiceren, samenwerken en afstemmen van de 
voetbalhandelingen is de betrokkenheid van de tegenpartij. Deze tegenpartij heeft een tegengestelde rol en 
belang en probeert de samenwerking en afstemming van het team, zoveel als mogelijk te frustreren. 
Voetballen heeft hiermee een dualistisch karakter. Waar de een verdedigt zal de andere per definitie 
aanvallen en andersom. Voetbalsituaties zijn complex en steeds weer (net iets) anders, omdat teams 
gelijktijdig en door elkaar heen op hetzelfde speelveld hun eigen, aan elkaar tegengestelde doel proberen te 
verwezenlijken. Anders gezegd; twee teams lopen elkaar in de weg, kunnen beiden de bal spelen, werken in 
tegengestelde richting en willen uiteindelijk van elkaar winnen.   
 
Belangrijk punt van aandacht in de visie op de structuur van voetballen is dat de verschillende 
bewegingshandelingen (die met en zonder bal in het team) en ondersteunende handelingen wel zijn te 
onderscheiden en als zodanig te benoemen, maar dat deze in de praktijk niet te scheiden zijn. Dit vanuit de 
visie dat voetbalhandelingen niet los zijn te begrijpen en beoordelen zonder de (voetbal)context waarin deze 
moeten worden gedaan. In dit geval is het handelen van spelers en van een team alleen te begrijpen als dit 
gebeurd in een voetbalsituatie met bijbehorende voetbalspelregels. Zonder deze context heeft het handelen 
geen of een andere betekenis.  
 
Som van een voetbalhandeling; 
Bewegingshandeling + ondersteunende handelingen + context van het voetbalspel = een voetbalhandeling!  
 
Alleen dan kunnen spelers ‘Voetballen leren door te voetballen’.  
 
Tijdens het coachen en ontwikkelen van voetbalhandelingen zijn deze te benoemen en te benadrukken op vier 
verschillende factoren. Een voetbalhandeling als bijvoorbeeld passen is te benoemen vanuit de positie (1) 
van de speler, het moment (2) waarop de speler zijn actie inzet, de richting (3) waarin dit wordt gedaan en 
de snelheid (4) waarmee de actie wordt uitgevoerd. Het coachen op deze verschillende vlakken is alleen 
mogelijk als het passen van de speler plaatsvindt in een echte voetbalsituatie. Zonder de context van 
voetballen zijn deze vlakken niet of slechte gedeeltelijk aanwezig, te coachen en dus te verbeteren. Voetballen 
leer- en coachbaar houden door te laten voetballen.  
 
Hoe verder de speler in het jeugdvoetballeerproces komt, zal naast de bewegingshandelingen met en zonder 
bal steeds meer het accent komen te liggen op het ontwikkelen van het spelinzicht en de onderlinge 
communicatie en samenwerking binnen het team in relatie tot de tegenpartij.  
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Als laatste geeft de structuur van voetballen ons de juiste termen om er over te kunnen praten. De woorden 
die we gebruiken om het handelen van het team of de speler te duiden zijn allen werkwoorden. Werkwoorden 
geven aan wat er wordt gedaan in de situatie van het voetbalspel. Deze werkwoorden geven direct aan wat 
het team doet of wat er van spelers wordt verwacht. Als het team de bal heeft noemen wij dat liever niet 
balbezit eigen team. Het is duidelijker en concreter dit te duiden in werkwoorden (zgn. voetbalhandelingstaal). 
Dat wat een team aan het doen is in de voetbalsituatie. In dit geval is een team aan het aanvallen 
(=teamfunctie) en is bezig met opbouwen of scoren (=teamtaken). De tegenpartij is dan op hetzelfde moment 
aan het verdedigen (=teamfunctie) en de opbouw aan het verstoren (=teamtaak). 
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Bijlage 2; Algemene uitgangspunten voetballen 
 
Bij de keuze van een bepaalde teamorganisatie en speelwijze horen automatisch ook specifieke zaken die 
terugkomen in de uitvoering. Een speelwijze heeft een bepaalde strategie in zich. Het strategisch strijdplan om 
als team de tegenpartij te bestrijden en de wedstrijd te kunnen winnen. Of een ontwikkelplan om spelers en 
een team zo veel mogelijk leermomenten op maat vanuit de voetbalsituatie aan te bieden en daar oplossingen 
voor te laten vinden.  
 
Los van de gekozen teamorganisatie en speelwijze zijn er algemene uitgangspunten te benoemen. Deze 
uitgangspunten in de verschillende teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen (veroveren of 
verliezen) zijn dusdanig algemeen dat deze altijd toepasbaar of bruikbaar zijn in het voetbalspel. Dit los van 
een gekozen strategie, ontwikkelplan of speelwijze. 
 
De coach en het team kunnen de algemene uitgangspunten steeds als referentiekader nemen in het uitvoeren 
van de desbetreffende teamfunctie. Het gaat dan om (de werkwoorden): 
1 Verdedigen 
2 Veroveren (van de bal) 
3 Aanvallen 
4 Verliezen (van de bal) 
 
Op de volgende bladzijde staat een uitwerking van deze algemene uitgangspunten. 
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ALGEMENE UITGANGSPUNTEN - TEAMFUNCTIES VOETBALLEN 
 

Verdedigen 
Resultaat van verdedigen bestaat uit drie (sub-)doelen; 
- De tegenpartij komt niet tot scoren. 
- De tegenpartij is niet in staat kansen te creëren. 
- De bal wordt veroverd. 

1. Iedereen levert een bijdrage in verdedigen en is actief betrokken. 

2. De speelruimte op het veld klein maken en houden door compact te staan (onderlinge 
afstanden klein in de lengte- en breedterichting van het veld). 

3. De as dicht houden en de diepte afschermen. Opbouw naar zijkant dwingen. 

4. Constant druk zetten en houden op de tegenstander met bal. 

5. Spelers in omgeving van de bal kort dekken en compact samenwerken. 

6. Spelers verder van de bal in zone verdedigen en rug- en ruimtedekking geven. 

7. Zolang mogelijk nuttig blijven – dus ook achterwaarts druk geven. 

8. Handelen binnen de spelregels. 

 
 

Balverovering 
Resultaat van veroveren van de bal bestaat uit twee (sub-)doelen; 
- Het direct creëren van een kans en komen tot scoren. 
- Bal niet kwijt raken en opbouwen. 

• Direct en snel in diepte denken, kijken en wanneer mogelijk doen! 

• Iedereen zo snel als mogelijk omschakelen naar teamfunctie aanvallen. 

 
 

Aanvallen 
Resultaat van aanvallen bestaat uit drie (sub-)doelen; 
- Een doelpunt maken. 
- Het creëren van een kans om te scoren.  
- Het (blijven) opbouwen en de bal niet verliezen. 

1. Iedereen levert een bijdrage in aanvallen en is actief betrokken. 

2. De speelruimte op het veld groot maken en houden (onderlinge afstanden ruim in de lengte- 
en breedterichting van het veld). 

3. Diep denken en doen als dit mogelijk is (snelste weg naar doel tegenpartij zoeken). 

4. Positiespel spelen om opnieuw diep te kunnen spelen (onder druk uitspelen). 

5. Zorgdragen voor een goede veldbezetting in alle richtingen (aanspeelbaar en onderlinge 
afstanden ruim). 

6. Zorgen voor restverdediging om tijdens het moment van verliezen van de bal geen kansen 
tegen te krijgen. 

7. Zolang mogelijk nuttig blijven – dus ook als je achter of verder van de bal staat. 

8. Handelen binnen de spelregels. 

 
 

Balverlies 
Resultaat van verliezen van de bal bestaat uit twee (sub-)doelen; 
- Het direct voorkomen van een kans en een tegen doelpunt. 
- Verstoren van de opbouw en als team compact komen. 

• Dichtstbijzijnde speler direct druk op tegenstander met bal om diepe bal te voorkomen. 

• Iedereen zo snel als mogelijk omschakelen naar teamfunctie verdedigen. 
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Bijlage 3; Spelhervattingen aanvallend en verdedigend – algemeen 
 
Hoekschop verdedigend 
Vrije trap verdedigend 
 
Hoekschop aanvallend 
Vrije trap aanvallend 
Vrije trap aanvallend 
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