Speelwijze jeugdteams V.V. Bergambacht D t/m A
(JO13 t/m JO19)
In deze bijlage wordt in grote lijnen aangegeven naar welke speelwijze V.V. Bergambacht streeft voor
de jeugd. Daarvoor worden vier momenten onderscheiden:
-

Balbezit in de eigen achterhoede

-

Balbezit op ons middenveld of aanval

-

Balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede

-

Balbezit van de tegenpartij op hun middenveld of aanval

Balbezit in de eigen achterhoede

Er wordt uitgegaan van 1:4:3:3 tijdens de eigen
opbouw. De vrije verdediger moet hierna inschuiven
naar het middenveld om daar een overtal te creëren.
-

Vier man in U-vorm achterin;

-

Buitenste middenvelders naar binnen;

-

Buitenspelers breed.

Balbezit op ons middenveld of aanval

Tijdens balbezit op het middenveld en in de
aanval is deze formatie dus 1:3:4:3.
Het is dus de bedoeling dat er met drie spitsen
wordt gespeeld: een centrale spits en twee
buitenspelers.
Van hen wordt een actie 1:1 verwacht of balbezit te behouden.
-

Eén op één achterin

-

Doorgeschoven nummer 4

Balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede

Bij balbezit van de tegenpartij in hun achterhoede, is de formatie 1:3:4:3. Dit houdt in dat er
achterin één op één wordt gespeeld, ervan uitgaande dat de tegenstander met drie spitsen
speelt.
Er is hierdoor géén sprake van een vrije verdediger (die onder te geringe weerstand
speelt), en de drie verdedigers hebben geen rugdekking, waardoor zij hun verdedigende taken
nóg beter moeten uitvoeren.

V.V. Bergambacht wil de tegenstander vroegtijdig vastzetten.
Hierdoor is het doorschuiven in de as noodzakelijk.
De vrije man kan de taak van de centrale middenvelder overnemen, terwijl deze doorschuift achter
de spitsen om pressie uit te oefenen in samenwerking met de spitsen.
Dit gegeven past uitstekend binnen een belangrijk uitgangspunt van v.v. Bergambacht : er moet
worden gespeeld om te winnen in plaats van intentie om alleen niet te verliezen !

-

Eén op één achterin;

-

Doorgeschoven;

-

Druk zetten op helft tegenpartij en niet om niet te verliezen.

Balbezit van de tegenpartij op hun middenveld of aanval

Bij balbezit van de tegenpartij op hun middenveld of aanval speelt de vrije man van
V.V. Bergambacht niet achter de verdediging, maar hooguit ertussen, en bij voorkeur zelfs ervoor.
Op deze wijze kan goed rugdekking worden gegeven aan de ‘balkant’ en kan de spits van de
tegenpartij worden ‘gesandwiched’.
Dit hoofdmoment in het voetbal houdt het midden tussen 1:3:4:3 en 1:4:3:3.
Dit is namelijk afhankelijk van de opstelling van de vrije centrale verdediger, welke per
wedstrijd(situatie) kan verschillen.
In deze bijlage wordt speciale aandacht geschonken aan een verzorgde opbouw van achteruit.
De onverzorgde diepe bal moet vermeden worden.
Indien er tegen een veel sterkere tegenstander geen pressie kan worden toegepast, en men zelf
onder druk wordt gezet, zal er collectief vanuit de verdediging aangevallen moeten worden
(countervoetbal).

De speelwijze die als rode draad door de jeugdopleiding loopt is dus herkenbaar aan:
-

Het spelen met drie spitsen, waaronder twee vleugelspitsen;

-

Een verzorgde opbouw;

-

Het inschuiven van de vrije man;

-

Opkomende vleugelverdedigers die zich inschakelen bij de opbouw;

-

Bij balverlies zo vroeg mogelijk (voorin) beginnen te verdedigen.

-

Bij A-junioren kunnen verschillende speelsystemen aan bod komen om de doorstroming naar
de seniorenselectie te vergroten.

