Voetbalopleidingsvisie
5v5 en 8v8
binnen K. Berchem Sport 2004
Basiselementen en karakteristieken
“Het cultiveren van onze opleidingsvisie is essentieel binnen ons jeugdvoetballeerproces!”

Als basis voor al onze voetbalhandelingen
De JO van K. Berchem Sport beschouwt haar voetbalopleidingsvisie als fundamentele kritieke succesfactor
binnen het aanbieden van een hoogstaande voetbalopleiding als kernproduct. Ze loopt als een rode draad
doorheen de JO en vormt de basis om al onze voetbalhandelingen te situeren, te analyseren en te
ontwikkelen.

De basis van onze opleidingsvisie 5v5 en 8v8
De opleidingsvisie van K. Berchem Sport is opgebouwd volgens onderstaande structuur. In dit document
worden de speelstijl, het spelconcept en het spelsysteem binnen de opleidingsvisie 5v5 en 8v8 in grote lijnen
geformuleerd.
De basis van onze opleidingsvisie is gebaseerd op de combinatie van:

Eigen standpunten
JO K. Berchem Sport

+

Opleidingsvisie
KBVB
JO K. Berchem Sport

Binnen de opleidingsvisies 5v5 en 8v8 van K. Berchem Sport zijn de fundamentele pijlers

5v5: opbouwend voetbal met ruimte voor creativiteit vanuit K-1-2-1 (ruit)
8v8: opbouwend voetbal met ruimte voor creativiteit, infiltraties en een eerste
aanzet tot pressing vanuit K-1-2-1-2-1 (dubbele ruit)
Onderstaand worden de belangrijkste basiselementen en karakteristieken opgesomd die eigen zijn aan de
opleidingsvisie 5v5 en 8v8 van K. Berchem Sport. Bij de vertaling naar de wedstrijd willen we vooral
(basis)principes herkennen.

Basiselementen en karakteristieken 5v5 en 8v8
binnen de opleidingsvisie van K. Berchem Sport 2004

Speelstijl

Van individueel naast elkaar spelen naar individueel tegen elkaar spelen
(exploratiefase, U7 en U8, 5v5: 'ik en de bal') evolueren naar het leren
samenspelen met één of meerdere spelers zonder gedifferentieerde
opdracht om zo het egocentrisme te doorbreken (U8 en U9, 5v5: 'collectief
spel dichtbij, U10 en U11, 8v8: 'collectief spel 2de graad')

• Basisprincipes
• Van balbeheersing via 1 tegen 1 duel naar leren samen te spelen
8v8: samenspelen
5v5: 1 tegen 1
5v5: balbeheersing

• Creativiteit zowel binnen 5v5 als 8v8
• Ruimte voor individuele acties

Spelconcept

Opbouw van achter uit met 'initiatie' zoneprincipe 'ruimte'

•
• AANVALLENDE STRATEGIEEN:

• Opbouw van achter uit via de doelman (via korte passing, 5v5 en 8v8)
• centrale verdediger (5v5) en centrale verdediger en/of flankverdedigers (8v8) haken af
• Verderzetting opbouw van achter uit via de verdediging en het middenveld (8v8)
• verzorgde opbouw via combinatievoetbal met steeds dieptespel als eerste keuze
• middenvelders en aanvallers maken zich aanspeelbaar
• Infiltratie naar een volgend linie (8v8)
• inschuiven van centrale en flankverdedigers en middenvelders naar een volgende linie teneinde een
man-meer situatie te creëren, dit zonder één-op-één positieovername
• 'Initiatie' zoneprincipe 'ruimte' (5v5 en 8v8)
• de eigen speelruimte vergroten
• VERDEDIGENDE STRATEGIEEN:

• 'Initiatie' zoneprincipe 'ruimte' (5v5 en 8v8)
• de eigen speelruimte verkleinen
• schuiven en kantelen in functie van de bal (8v8)
• Pressing

• bij voorkeur in de opbouwfase van de tegenstander (high pressing)
• directe en collectieve pressing na balverlies

Spelsysteem

K + 1 + 2 + 1 (5v5) en K + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 (8v8)

• SPELSYSTEEM 5v5 = ENKELE RUIT --> K + 1 + 2 + 1

• SPELSYSTEEM 8v8 = DUBBELE --> K + 1 + 2 + 1 + 2 + 1

