Onze voetbalopleidingsvisie
als kritieke succesfactor
binnen K. Berchem Sport 2004
Basiselementen en karakteristieken binnen 11 v 11
“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.
Onze voetbalopleidingsvisie beschrijft in grote lijnen de inhoudelijke basiselementen en karakteristieken
binnen de ‘logische structuur van het voetbalspel‘. In concrete voetbalhandelingstaal kunnen we deze
structuur beschrijven als:
Aanvallen
• Opbouwen
• Scoren

Omschakelen
• • +

+
-

Verdedigen
• Storen
• Doelpunten voorkomen

We kunnen het voetbalspel ook analytisch benaderen en doortrekken naar alle voetbalhandelingen. De
harde kern binnen de individuele voetbalhandelingen zijn deze met bal (techniek zoals balaanname, passing,
dribbelen) en zonder bal (zoals vrijlopen, knijpen, dekken). Om deze voetbalhandelingen te kunnen
uitvoeren is voetbalconditie een voorwaarde. Voetbalconditie uit zich in het explosiever handelen, het
sneller herstellen en het volhouden van beiden. Spelinzicht en communicatie zijn ondersteunend.

De basis van onze opleidingsvisie
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 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 opleidingsvisie van K. Berchem Sport is de fundamentele pijler het

aanvallend en verdedigend spelen in zone vanuit 1-4-3-3

Onderstaand worden de belangrijkste basiselementen en karakteristieken opgesomd die eigen zijn aan de
opleidingsvisie van K. Berchem Sport. Bij de vertaling naar de wedstrijd willen we vooral (basis)principes
herkennen.

Basiselementen en karakteristieken

binnen de opleidingsvisie van K. Berchem Sport 2004
Speelstijl

Zelf het spel maken!

• Steeds uitgaan van eigen sterkte
• Aanvallend en attractief initiatiefrijk voetbal via snel dieptespel
• Combinatiespel
• Veel positiewisselingen met veel infiltraties, dit zowel technische als fysisch onderbouwd
• Totaalvoetbal
• Alle spelers nemen deel o.a. op basis van snelle omschakelingen
• Teamtactisch gestructureerd
• Zonevoetbal, zowel aanvallend als verdedigend (met collectieve pressing)
• Creativiteit
• Ruimte voor individuele acties , onverwachte voetbalhandelingen, assists enz.

Spelconcept

Handelingssnelheid en inzicht!

• AANVALLENDE STRATEGIEEN:

• Opbouw van achter uit via de doelman (via korte of halflange passing)
• centrale verdedigers en/of flankverdedigers haken af
• verdedigende middenvelders maken zich aanspeelbaar
• Verderzetting opbouw van achter uit via de verdediging en het middenveld
• verzorgde opbouw via combinatievoetbal met steeds dieptespel als eerste keuze
• middenvelders en aanvallers maken zich aanspeelbaar
• Infiltratie naar een volgend linie
• inschuiven van centrale en flankverdedigers en middenvelders naar een volgende linie teneinde een
man-meer situatie te creëren, dit zonder één-op-één positieovername waarbij de vrijgekomen positie
wordt opgevangen door kantelen/schuiven van de resterende spelers (linie/restverdediging/blok)
• Zonevoetbal aanvallend
• de eigen speelruimte vergroten
• aanspeelbaar zijn binnen rationeel bezette zones via veel beweging zonder bal
• VERDEDIGENDE STRATEGIEEN:

• Zonevoetbal verdedigend
• de eigen speelruimte verkleinen en hierbinnen een collectieve blokvorming hanteren
• schuiven en kantelen in functie van de bal en geen kruisende spelers
• Pressing

• bij voorkeur in de opbouwfase van de tegenstander (high pressing)
• directe en collectieve pressing na balverlies (niet laten uitschakelen en afsluiten speelhoeken)

Spelsysteem

1-4-3-3

• SPELSYSTEEM = 1-4-3-3

• variatie 1: met punt voorruit --> offensieve ruit
• variatie 2: met punt achteruit --> offensieve vijfhoek
• variatie 3: met roterend driehoek in middenveld
• 1-4-3-3 vormt het basis spelsysteem. In overleg met de sportieve coördinatie binnen de JO kunnen er
andere spelsystemen gehanteerd worden
• vanaf de 1ste doorontwikkelingsfase (U19) is het een opportuniteit om verschillende spelsystemen te
hanteren, passend binnen de algemene(re) ontwikkelingsdoelen van de jeugdspelers als individuele
voetballer en ook als speler (zie ook document TPC)

