
Speelwijze  

 

 

Kernwaarden 

 Willen winnen, hetgeen moet leiden tot de juiste voetbalbeleving, succesgevoel, teamspirit 

 Dominant spelen; tegenstander dwingen zich aan te passen 
 Initiatief rijk voetbal willen spelen 
 Realistisch, verzorgd aanvallend voetbal spelen 
- Plezier/Voetbalbeleving 

o  Intrinsieke motivatie  
- Lerend vermogen 

o Persoonlijke ontwikkeling (Lerend vermogen) 
- Intensiteit 

o Clubgevoel, teamspirit  
- Waarden en normen, respect, fairplay 
- Doelstellingen en bouwstenen  (jeugd)voetballeerproces 

o O.6 – O.7; Leren beheersen van de bal 
o O.8 – O.9; Doelgericht leren handelen met de bal 
o O.10 – O.11; Leren samen doelgericht te spelen 
o O.12 – O.13; Leren spelen vanuit een basistaak 
o O.14 – O.15; Afstemmen basistaak binnen het team 
o O.16 – O.17; Spelen als een team 
o O.18 – O.19; Presteren als een team in de competitie 
o Selectie senioren; Presteren als een team in de competitie 

 

Formatie  
De formatie is 1 : 4 : 3 : 3 
M.i.v. JO.17 aanpassingen in rollen mogelijk 
 

Spelbedoelingen 
 

1. Balbezit Tegenstander: 
 

Basistaken Team: 
 
Fase 1;  Voorkomen van doelpunten of een kans creëren 
Fase 2;  Verstoren creëren kansen en de bal veroveren 
Fase 3;  Verstoren opbouw, dat de tegenstander diep kan spelen en de bal veroveren 

 Zoneverdediging, dichtstbijzijnde speler druk op de bal, zowel passlijn als looplijn lengte veld 
dicht zetten 

 Ruimtes klein maken (lengte-breedte), knijpen kantelen, linies compact, onderlinge 
afstanden klein, kortste lijn naar het doel afschermen 

 Binnen eigen blok altijd druk op de bal (dicht bij zijnde speler), doordekken door voorwaarts 
te bewegen richting bal, dieptepass voorkomen, niet laten uitspelen, bal veroveren 

 Open gedraaid staan, overnames, lengte veld vrijmaken, tegenstander laten spelen naar 
eigen sterke verdedigende kwaliteit  

 Onderlinge communicatie belangrijk 
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Basistaken Fase 1 – linie verdediging (1-2-3-4-5): 

 Binnen eigen blok adequaat optreden; sterk in de duels, tegenstander voor je houden, 
lengte veld dicht houden, sliding laatste redmiddel 

 Gevaarlijkste tegenstander overnemen, (evt doorkomende spelers vanuit andere linie), 
lengte veld vrij maken 

 Op lijn verdedigen 
 
Basistaken Fase 2 – linie middenveld (6-8-10): 

 Afstand tussen linies bewaken 
 Positie kiezen en anticiperen om afvallende (2e) bal te winnen 
 Gevaarlijkste tegenstander overnemen (evt doorkomende speler tegenstander) 

 
Basistaken Fase 3 – linie aanval (7-9-11): 

 Gevaarlijkste tegenstander overnemen, (vaak ondertal t.o.v. de verdedigers) 
 Verdediging dwingen in bepaalde richting te spelen, waar mogelijk afdekken meest vaardige 

verdediger 
 
Algemene opmerking: 

 Basisorganisatie doelverdediger tegenstander balbezit 

 Organisatie opbouw van achter uit tegenstander 
 Duidelijk zijn in de verdedigende organisatie en toezien/coachen naar focus in de uitvoering 
 Streven naar perfectie in de uitvoering op het gebied van afstemming basistaken, precisie en 

snelheid van handelen. Het spelinzicht wordt steeds belangrijker bij het doen van acties en 
nemen van beslissingen. Ook steeds meer gebruik maken van de spelregels zoals buitenspel en 
afspraken maken over de opstelling tijdens verdedigende spelhervattingen 

 
 

2. Omschakeling Balbezit Tegenstander naar Balbezit 
 

Basistaken Team: 
 
Fase 1;  Balveroveraar zoekt de voetballende oplossing eerst voorwaarts: diepte voor breedte 
Fase 2;  Balveroveraar zoekt de voetballende oplossing eerst voorwaarts: diepte voor breedte 
Fase 3;  Balveroveraar zoekt de voetballende oplossing richting doel; druk op het doel van de 
 tegenstander 

 Diepte voor breedte; snel en doelgericht omschakelen 
 Bal onder de druk uithalen 
 Balbezit houden, temporiseren 
 Snelle betrokkenheid van alle spelers 

 Ruimte groot maken, uitwaaieren  
 
Basistaken Fase 1 – linie verdediging (1-2-3-4-5): 

 Anticiperen op direct dieptepass  

 Uitwaaieren om positie spel mogelijk te maken 
 Andere spelers dan de balbezitter moeten initiatief tonen om inspeelbaar te zijn 
 Goede voortzetting d.m.v dieptepass of in dribbelen of uithalen  

 Aansluiten, linies kort 
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Basistaken Fase 2 – linie middenveld (6-8-10): 

 Idem Fase 1 
 Uitwaaieren zowel naar lengte en breedte veld 

 Diepte door loopactie 2e lijn (omzeilen buiten spel) 
 Restverdediging  

 
Basistaken Fase 3 – linie aanval (7-9-11): 

 Idem Fase 2 
 Ruimte zo snel mogelijk groot maken 
 Anticiperen om direct te scoren, zelf of medespeler 
 Loopactie in de diepte (let op buitenspel) 

 
Algemene opmerkingen: 

 De speler(s) van de in balbezit komende team moet anticiperen, vooraf omgeving hebben 
gescand. Dit is voor de speler(s) van belang voor de tijd/handelingssnelheid naar de juiste 
keuze in voortgang/voetbaloplossing.  

 
 

3. Balbezit 
 

Basistaken Team: 
 
Fase 1; Start opbouw vanuit doelverdediger op eigen helft naar middenveld (fase 2) of  
 aanval (fase 3) 
Fase 2;  Vanuit middenveld het creëren van kansen naar de aanval (fase 3) 
Fase 3;  Vanuit de aanval komen tot het creëren van kansen en het scoren van doelpunten 

 Ruimte groot maken, zowel lengte als breedte veld 

 Diepte spel gaat voor breedte spel – breedte spel en uithalen van de bal is een voorwaarde 
voor diepte spel  

 Balbezit houden, balcirculatie om de bal neutraal te maken voor diepte spel  
 Optimale veldbezetting, hoog balsnelheid, elkaar coachen 

 Bij voortzetting aanval aandacht voor rest verdediging, 2e bal, knijpen naar balkant 
 De tegenstander over de zwakke kant bespelen 

 
Basistaken Fase 1 – linie verdediging (1-2-3-4-5): 

 Opbouw vanuit doelverdediger door ruimte groot te maken 
o 2 en 5 staan hoog, 3 en 4 schuine lijn t.o.v. resp. 2 en 5  
o (half) open gedraaid staan 

 Vooruit denken/vooruit handelen – man meer situatie creëren 

 Hoge balcirculatie 
 Diagonaal passing naar middenvelders 
 Bij voortzetting middenvelders bijsluiten, knijpen naar balkant 

 Aanspeelbaar zijn voor uithalen bal 
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Basistaken Fase 2 – linie middenveld (6-8-10): 

 Inspeelbaar zijn door (half) open gedraaid te staan, schuine aanspeellijnen realiseren en zo 
weinig mogelijk naar de bal toe bewegen 

 Bij voortzetting naar aanval of 6 of 8 in controlerende taak, steunend voor uithalen en 
spelverplaatsing en 10 aanvallende taak (doelpunten maken) 

 Vrije ruimte tussen de linies zoeken en diep spelen 
 Passlijnen naar spitsen open houden 

 
Basistaken Fase 3 – linie aanval (7-9-11): 

 Aanspeelbaar zijn, vrijlopen breedte, diepte – lezen van de opbouw 
 Loopacties t.o.v. elkaar 

 Bal vast zijn, balbezit maken/houden, uit duel blijven 
 Altijd dreiging naar diepte – Individuele actie/1-2 combinatie 
 In het 16 mtr gebied komen – Doelgericht zijn – Doelpunten maken  

 
Algemene opmerkingen: 

 Hoge eisen stellen aan rendement van handelen 

 Balbezittende speler moet sterk aan de bal zijn 

 Zorg dragen voor restverdediging – anticiperen op balverlies 

 Ruimte voor creativiteit 

 

4. Omschakeling Balbezit naar Balbezit Tegenstander  
 

Basistaken Team: 
 

 Dichtstbijzijnde speler direct druk zetten op de bal en anticiperen op de diepte pas 
kort/lang; zorg dat je niet wordt uitgespeeld 

 Restverdediging; doordekken of tegenstander voor je houden om counter te voorkomen 
 Compact maken en houden 

 Diepte voorkomen; doordekken of tegenstander voor je houden, passlijn diepte dicht, 
dwingen tot pass achterwaarts/terugKan er geen druk op de bal worden gezet, zak je als 
team in om diepte uit het spel te halen 

 Overname posities 
 
Basistaken Fase 1 –  linie verdediging (1-2-3-4-5): 

 Snel in verdedigende positie komen – blijven staan, voorwaarts drukken, niet achterwaarts 
lopen 

 Anticiperen op de diepte pass, lange bal 
 Knijpen  

 
Basistaken Fase 2 – linie middenveld (6-8-10): 

 Idem Fase 1 
 Snel rugdekking geven en ruimtes naar diepte wegnemen 
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Basistaken Fase 3 – linie aanval (7-9-11): 

 Idem 2 
 
Algemene opmerkingen: 

 Balverlies leiden en aansluiting linies direct druk zetten op de bal 
 Balverlies leiden en geen aansluiting linies compact groepen midden cirkel 
 (Onderlinge) coaching vooruit 

 
 


