
 
 
 

 
 

 
 

 
Spelsysteem duiveltjes U6: 2 tegen 2 

 
- Duel 1-1 

- Creativiteit stimuleren 

- Veel scoringskansen 

- Snel leren omschakelen 

- Veel balcontacten 

Spelsysteem duiveltjes U7 tot U9: 1-1-2-1 = ruitformatie (veldbezetting 5 tegen 5) 
 
Teamtaken: 
 
- Duel 1-1 en 2-1 

- Creativiteit & dribbelvaardigheid stimuleren 

- Kennen van posities (ruit) via bewoordingen (piloot/staart/vleugeltjes) en in latere fase in 

cijfers. 

- Snel leren omschakelen 

- Open (accordeon) bij balbezit 

- Toe/Sluit (accordeon) bij bal tegenstrever en (doel-) mondje toe ! 

- De keeper moet meevoetballen ! Geen vaste keeper, dus keeper mag gewisseld worden tijdens 

de wedstrijd. 

 
 

Individuele taken (positiegebonden) 
Balbezit: B+ 

 Passen en trappen (kort/lang, juiste balsnelheid) 

 Aanname en verwerken van de bal 

 De bal leiden. Twee-voetigheid stimuleren ! 

 Afschermen van de bal 
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Balverlies: B- 

 Naar voor verdedigen (duel aangaan !) 

 Rechtop blijven bij het verdedigen. Niet constant gaan liggen. 

 Lichaam gebruiken in het duel 

 Verdedigend koppen 

 
Posities: 

 
Positie 1 = keeper 

 
Balbezit: B+ 

 Actieve deelname. Steeds aanspeelbaar achter de bal. 

 Komen tot een gepaste en snelle voortzetting. (rollen, werpen, passen of trappen) Kan zorgen 

voor een flankwissel. 

 Verbale coaching van de verdediging. 

Balverlies: B- 

 Doelpunten voorkomen. 

 Positie leren kiezen ten opzichte van de bal, medespelers en tegenstanders. 

 Coaching. 

Positie 10 = centrale verdediger (staartje) 
Balbezit: B+ 

 Opbouw verzorgen.  

 In steun komen van doelman en flankverdedigers.  

 Juiste moment kiezen van aanbieden en vrijkomen. 

 Verplaatsen van het spel. Positie kiezen achter de bal. 

 Naar voren denken en handelen.  

 Op eigen helft geen risico’s (= geen dom balverlies) 

 Bal eruit halen door middel van een terugspeelpass op de doelman.  

Balverlies: B- 

 Zeer kort dekken in de zone van de waarheid. 

 Niet teveel uit het centrum laten wegtrekken. Dus altijd doelmond afschermen. 



 
 
Positie 7/11 = Flankspelers – vleugeltjes 
Balbezit: B+ 

 Juiste veldbezetting: ruimte optimaal benutten = speelveld breed houden. 

 Keuze tussen samenspel (1-2 actie) of individuele actie. 

 Doellijn van tegenpartij halen en voorzet of individuele actie van buiten naar binnen. 

 Doelgerichtheid + positie voor doel. Bal durven vragen = GEEF. 

 Terugspeelpass om de bal uit de kluts te halen. Geen onnodige risico’s op balverlies en opnieuw 

beginnen. 

Balverlies: B- 

 Anticiperen op verdedigende acties van positie spits (piloot/kopje). 

 Speelveld klein houden door naar binnen te komen en te knijpen. (compact = accordeon toe)  

 Directe tegenstander dekken. 

 Diepte wegnemen. 

 Tegenstander insluiten. 

Positie 9 = centrumaanvaller – kopje/piloot 
Balbezit: B+ 

 Ruimte optimaal benutten (diepte) 

 Juiste moment vragen van de bal. 

 Keuze tussen combinatie of individuele actie. 

 Ruimte maken/laten voor opkomende flankspelers. 

 Juiste positie voor doel: afhaken, ruimte 1e paal. 

Balverlies: B- 

 Tegenstander voor je houden en ruimte achter je afschermen. Kort tegen eigen spelers 

terugzakken. Niet wild opvliegen en uitgespeeld worden. 

 Dwingen tot breedtepass en dieptepass wegnemen. Naar zijkanten dwingen = insluiten en vast 

zetten. 

 Moment van vastzetten herkennen. 

 
 
Spelsysteem U10 en U11 (U12 en U13): 1-3-1-3 = dubbele ruit (veldbezetting 8 tegen 8) 



 
Teamtaken: 
- Duel 1-1: spelers moeten een tegenstrever willen, durven en kunnen uitschakelen ! 

- Duel 2-1, 2-2, 3-2 en 3-3: komen tot samenspel. De juiste keuzes maken: actie of samenspel. 

- De flankaanval (eindterm duiveltjes) verder ontwikkelen: bvb. Tussen 2, 7 en 10 …….= loop- en 

ballijnen, vooracties. 

- Een aanval door het centrum leren opzetten. Inzien dat men daarvoor geschrankt positie kiest 

en niet op 1 lijn. (3 diep op 9, 9 kaatst op 10 en wegrollen). 

- Omschakelen verder ontwikkelen. 

- Het openen en dichtdoen/sluiten (accordeon) verder ontwikkelen. 

- 1-1 verdedigende drills. 

 
Individuele taken (positiegebonden) 
Positie 1: Keeper 

Balbezit: B+ 

 Snelheid in de opbouw. 

 Positie kiezen t.o.v. de verdedigers. 

 Snelle voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen. 

 Fungeren als centrale opbouwer. 

 Verbale coaching van de verdediging. 

Balverlies: B- 

 Doelpunten voorkomen. 

 Bij balbezit tegenpartij hoog meeverdedigen. 

 Coachen van 2/5 (knijpen) en 3. 

 Positie kiezen t.o.v. de bal, tegenstander(s) en medespeler(s). 

 

 
Positie 2/5: rechter/linker flankverdediger 
Balbezit: B+ 

 Bij opbouw diep en breed vrijlopen. Positie kiezen = veld groot maken. 

 Zelf initiatief durven nemen. Wanneer er ruimte is zelf de bal naar voren dribbelen/drijven. 

 Ruimte houden voor diepe bal naar 7/11. Voor 3 blijven. 



 
 Bij opbouw zoeken naar 9. Aanspelen van de aanvallers 7 of 11. Aanspelen of combinatie met 

de 10. 

 

 
Balverlies: B- 

 Knijpen bij bal aan andere zijde van het veld. 

 Rugdekking aan 3 verlenen, resoluut in duel. 

 “Niet laten uitspelen”, voorkomen van doelpunten. 

 Dekken van de aanvallers van de tegenpartij. 

 Bal recupereren. 

 
 

 
Positie 3: Centrale verdediger 
Balbezit: B+ 

 Centrum bemannen. Positie kiezen tussen middenvelder en vleugelverdedigers. 

 De opbouw verzorgen. Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. 

Bal durven opvragen en steeds aanspeelbaar zijn. 

 Initiatief durven nemen. Wanneer er ruimte is zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven. 

 
Balverlies: B- 

 Oppakken van diepe spits. 

 Coachen van het elftal. 

 Instappen als 10 is uitgespeeld. 

 Altijd in centrum zijn.  

 Rugdekking op 2 en 5 verlenen. 

 Niet laten uitspelen, dekken centrumaanvaller. 

 Balrecuperatie. 

 
Positie 10: centrale middenvelder 

Balbezit: B+ 

 Ruimte maken voor de diepe bal. 



 
 Kaats aangaan met 9 of samenspel met flankspelers. 

 Positie kiezen = steeds aanspeelbaar opstellen t.o.v. de balbezitter. 

 Spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe. 

 Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. 

 Wanneer er ruimte is, zelf de actie durven maken. 

 

Balverlies: B- 

 Lange bal(lijn) eruit halen. 

 Ruimte achter de 9 bespelen. 

 Zorgen dat de “tweede bal” wordt gewonnen. 

 Niet laten uitspelen. 

 Rugdekking bij balverlies aanvallers. 

 Coaching medespelers. 

 Bal recupereren. 

 
Positie 7/11 = Flankaanvallers 
Balbezit: B+ 

 Juiste veldbezetting: ruimte optimaal benutten = speelveld breed houden. 

 Keuze tussen samenspel (1-2 actie) of individuele actie. 

 Doellijn van tegenpartij halen en voorzet of individuele actie van buiten naar binnen. 

 Doelgerichtheid + positie voor doel. Bal durven vragen = GEEF. 

 Terugspeelpass om de bal uit de kluts te halen. Geen onnodige risico’s op balverlies en opnieuw 

beginnen. 

 

Balverlies: B- 

 Anticiperen op verdedigende acties van positie diepe spits. 

 Speelveld klein houden door naar binnen te komen en te knijpen. (compact = accordeon toe)  

 Directe tegenstander dekken. 

 Diepte wegnemen. 



 
 Tegenstander insluiten. 

 
Positie 9 = centrumaanvaller  

Balbezit: B+ 
 Ruimte optimaal benutten (diepte) 

 Juiste moment vragen van de bal. 

 Keuze tussen combinatie of individuele actie. 

 Ruimte maken/laten voor opkomende flankspelers. 

 Juiste positie voor doel: afhaken, ruimte 1e paal. 

Balverlies: B- 

 Tegenstander voor je houden en ruimte achter je afschermen. Kort tegen eigen spelers 

terugzakken. Niet wild opvliegen en uitgespeeld worden. 

 Dwingen tot breedtepass en dieptepass wegnemen. Naar zijkanten dwingen = insluiten en vast 

zetten. 

 Moment van vastzetten herkennen. 

Spelsysteem vanaf U13: 1-4-3-3 (veldbezetting 11 tegen 11) 
Vanuit onze jeugdopleiding valt de keuze op een 1-4-3-3 veldbezetting. Bij de eerste kennismaking op 

een groot veld in een veldbezetting 11 tegen 11 wordt er geopteerd voor een middenveld met de punt 
naar voren, dus met 2 verdedigende middenvelders. De visie hierachter is dat de 6 hier niet in staat is 

om deze taak alleen voor zijn rekening te nemen. 
Vanaf de U15 wordt dan met een middenveld met de punt naar achter gespeeld, dus met 2 
aanvallende middenvelders. Rekening houdend met de restverdediging mag elke verdediger een 
aanvallende actie mee naar voor maken. 
Vanaf U17 kan afgeweken worden van dit spelsysteem in functie van het leren spelen op resultaat. Het 
doel heiligt hier zeker niet de middelen, de 1-4-3-3 blijft het belangrijkste uitgangssysteem. Het is 
echter belangrijk om vanaf deze leeftijd om een resultaat vast te houden of om te buigen door een 
wijziging in spelsysteem. 
Tot en met Nieuwjaar wordt gekozen voor een lage/midden pressing. Na Nieuwjaar worden dezelfde 
principes en trainingsopbouw toegepast met een hoge pressing als doel. Uiteraard is dit zeker 
afhankelijk van het niveau en de intentie van de tegenstander. 
Welk spelsysteem dan ook, steeds hetzelfde doel: 
B+: doelkansen creëren en doelpunten maken / B-: de opbouw van de tegenpartij afremmen en 
verhinderen dat de tegenstander scoort ! 
Teamtaken: 
- Zonevoetbal in alle linies. Taakgebondenheid op elke positie. 

- Dieptespel. 

- Numerieke meerderheid proberen creëren. 



 
- Snelle omschakeling in groep en snelheid van uitvoering. 

- Optimale bezetting voor doel. 

- Individuele actie durven maken. 

- Opbouwen vanaf de doelman. 

- Centrum- en flankaanval kunnen uitvoeren. 

- Geen onnodige fouten (kaarten) maken. 

- Pressing uitvoeren naargelang gevraagd. 

Individuele taken (positiegebonden) 
Positie 1: Keeper 
Balbezit: B+ 

 Snelheid in de opbouw. 

 Bij inspelen 3 of 4 meelopen in de richting van de bal. 

 Snelle voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen. 

 Bij balbezit op middenlijn op 16 meter staan. 

 Durven meespelen en de terugspeelbal durven op te eisen. 

Balverlies: B- 

 Coachen van de verdedigende linie. 

 Bij balbezit tegenpartij op middenlijn op 16 meter staan. Anticiperen op de dieptepas. 

 Coachen van 2/5 (knijpen). 

 Opstelling stilstaande fases organiseren. 

 Bij duel 1-1: slechts in de voeten bij 100% zekerheid. Tegenstander afremmen en naar buiten 

drijven. 

 
Positie 2/5: rechter/linker flankverdediger 

Balbezit: B+ 

 Bij opbouw diep en breed vrijlopen. Positie kiezen = veld groot maken. 

 Zelf de momenten uitkiezen om mee aan te sluiten naar voor. 

 Ruimte houden voor diepe bal naar 7/11. Voor 3 en 4 blijven. 

 Bij opbouw zoeken naar 9. Aanspelen van de aanvallers 7 of 11. Aanspelen of combinatie met 

de 6 of 8. 



 
 
Balverlies: B- 

 Knijpen bij bal aan andere zijde van het veld. 

 Rugdekking aan 3 en 4 verlenen, resoluut in duel. 

 Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking. 

 Dekken van de aanvallers van de tegenpartij. 

 Bepalen van buitenspelval als bal aan zijde flankverdediger. 

 GEEN kruisbewegingen. 

 

Positie 3/4: Centrale verdediger 
Balbezit: B+ 

 Centrum bemannen. Naast elkaar in de opbouw. 

 De opbouw verzorgen. Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. 

Bal durven opvragen en steeds aanspeelbaar zijn op de punt 16 meter. 

 Initiatief durven nemen zonder onnodige risico’s. Durven infiltreren vanuit het centrum.  

 Zorgen voor aansluiting bij diepe bal. Ruimtes klein houden. 

 Snel kantelen. 

Balverlies: B- 

 Oppakken van diepe spits. 

 Coachen van het elftal. 

 Instappen als 6 en 8 zijn voorbij gespeeld. 

 Altijd in centrum zijn.  

 Rugdekking op 2 en 5 verlenen. 

 Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking. 

 
Positie 6/8: Verdedigende middenvelder 

Balbezit: B+ 
 Ruimte maken voor de diepe bal. 

 Altijd achter de bal aanbieden. In centrum blijven spelen. 

 Ruimte maken/houden voor 10. 



 
 Spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe. 

 Snel kantelen. 

 Geen dom balverlies. 

 Steeds aanspeelbaar zijn. 

 
Balverlies: B- 

 In het centrum de gevaarlijkste man oppakken; 

 Dieptepas beletten. 

 Niet laten uitschakelen. 

 Schuin achter elkaar spelen. Niet kruisen. 

 Controlerend spelen. Modereren (= bepalen hoe speelveld wordt ingericht) 

 Coaching medespelers. 

 Balrecuperatie. 

Positie 10/8: Aanvallende middenvelder 

Balbezit: B+ 
 Ruimte maken voor de diepe bal. 

 Kaats aangaan met 9 of samenspel met flankspelers. 

 Positie kiezen = steeds aanspeelbaar opstellen t.o.v. de balbezitter. Ruimte achter 9 bespelen. 

 Spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe. 

 Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. 

 Wanneer er ruimte is, zelf de actie durven maken. 

 

Balverlies: B- 
 Lange bal(lijn) eruit halen. 

 Ruimte achter de 9 bespelen. 

 Zorgen dat de “tweede bal” wordt gewonnen. 

 Niet laten uitspelen. 

 Rugdekking bij balverlies aanvallers. 



 
 Coaching medespelers. 

 
Positie 7/11 = Flankaanvallers 

Balbezit: B+ 
 Juiste veldbezetting: ruimte optimaal benutten = speelveld breed houden.  

 Keuze tussen samenspel (1-2 actie) of individuele actie. 

 Doellijn van tegenpartij halen en voorzet of individuele actie van buiten naar binnen. 

 Doelgerichtheid + positie voor doel. (1e paal, 2e paal en 16 meter) 

 Terugspeelpass om de bal uit de kluts te halen. Geen onnodige risico’s op balverlies en opnieuw 

beginnen. 

Balverlies: B- 
 Anticiperen op verdedigende acties van positie diepe spits. 

 Speelveld klein houden door naar binnen te komen en te knijpen. (compact) 

 Directe tegenstander dekken. 

 Diepte wegnemen. Lange bal vermijden ! 

 Tegenstander insluiten. 

 Tegenstander verplichten om ongevaarlijke laterale passes te geven of te passen naar de 

zwakste speler === daarna pressing ! 

 
Positie 9 = centrumaanvaller  

Balbezit: B+ 
 Ruimte optimaal benutten (diepte) 

 Juiste moment vragen van de bal. Steeds centraal als targetman aanspeelbaar zijn. 

 Keuze tussen combinatie of individuele actie. 

 Ruimte maken/laten voor opkomende flankspelers. 

 Juiste positie voor doel: afhaken, ruimte 1e paal. 

 Duels aangaan en fouten uitlokken rond en in 16m-gebied: oorlog in de box ! 

Balverlies: B- 

 Tegenstander voor je houden en ruimte achter je afschermen. Kort tegen eigen spelers 

terugzakken. Niet wild opvliegen en uitgespeeld worden. 



 
 Dwingen tot breedtepass en dieptepass wegnemen. Naar zijkanten dwingen = insluiten en vast 

zetten. 

 Centrum afsluiten: lange bal vermijden ! / infiltratie door centrum vermijden ! 

 “Wegen” op een verdediging, negatieve pressing. 

 Moment van vastzetten herkennen. 

 

Taken per linie: 
Verdedigende linie: 1-2-3-4-5 

Balbezit: B+ 
 Geen onnodige risico’s en balverlies. 

 Hoge balsnelheid en snel verplaatsen van het spel op de afhakende spitsen. Belangrijk is dat de 

middenspelers de baan vrijlaten en niet dichtlopen. 

 Positioneel goed spelen, breed ten opzichte van elkaar en veld groot maken. 

 Steeds oplossing bieden aan balbezitter met gezicht naar eigen kamp. 

 Steeds situaties creëren waarin het driehoek-spel tot zijn recht komt. 

 Balbezittende speler moet steeds in zijn rug gedekt worden. 

 Onderlinge coaching. 

 
Balverlies: B- 

 Speelruimte klein maken. 

 Hoe dichter bij eigen doel, hoe korter en scherper er verdedigd moet worden in duel 1-1 

(agressief, maar geen domme fouten). 

 Speler naar buiten toe dwingen en vooral lichaam gebruiken. 

 Voorzet op de flanken verhinderen. 

 Slim verdedigen, sliding tackle niet te snel aanwenden en geen onnodige overtredingen rond de 

eigen waarheidszone. 

 Knijpen en altijd rugdekking geven. 

 Keeper moet goed de ruimte achter de verdedigers afschermen. 

 Geen fouten op spelers met rug naar ons doel. 

 Onmiddellijk middenlijn halen bij pressingsignaal (druk zetten). 



 
 
 
 
Middelste linie: 6-8-10 
 
Balbezit: B+ 

 Eigen zone beheersen. 

 Optimale veldbezetting houden door laterale (horizontale) en verticale verplaatsingen te 

maken. 

 Regelmatig zelf actie naar voor maken, doch niet te vroeg de diepte ingaan. 

 Niet onnodig met de bal lopen en spel vanuit eigen zone verleggen. 

 Controlerend spelen, leiding geven. 

 Spelbepalend zijn (diep, breed, vleugelverandering). 

 Steunspelers, dienende rol voor de spitsen. 

 Afvallende en terugkerende ballen opvangen bij aanspelen spitsen. 

 Op gepast moment rechtstreekse tegenstrever in duel 1-1 durven uitschakelen. 

 

Balverlies: B- 

 Tegenstander goed in zone bespelen. 

 Scherp dekken van de balbezitter in de zone. 

 Niet te gemakkelijk laten uitspelen. 

 Dieptepas trachten te voorkomen. 

 Rugdekking aan elkaar geven. 

 Onderlinge coaching en aanvallers coachen i.v.m. het positioneel verdedigen. 

 Onmiddellijk aansluiten bij voorste linie bij pressingsignaal (druk zetten). 

 
 
 
 
Aanvallende linie: 7-9-11 

Balbezit: B+ 

 Door individuele actie, dribbelen en met de nodige durf en creativiteit, doelkansen creëren en 

spontaan afwerken. 



 
 Afhaken en switchen (onderlinge samenwerking en ruimtes niet dichtlopen). 

 Het veld breed maken en acties langs de vleugels. 

 Voorzetten 1e en 2e paal en voldoende (3) mankracht in de strafschopzone. 

 Bezetting voor doel bij flankvoorzet: 1e paal, 16m en 2e paal. 

 
Balverlies: B- 

 Bij balbezit tegenpartij storen en jagen ter hoogte van de pressinglijn (verdeding). 

 Eerst positioneel verdedigen en dan het juiste moment kiezen om te jagen. 

 Flanken afschermen en flankverdedigers tegenpartij naar binnen dwingen. 

 Dieptepas voorkomen. 

 Vooral druk op de zwakste tegenstrever. 

 
Belangrijke factoren voor een collectief sterk geheel: 

 Collectief spel (defensief en offensief) 

< Samen aanvallen en verdedigen 
< Zonevoetbal = ganse team 
< Meeschuiven – kantelen – collectieve pressing 

 Op elkaar afstemmen = op het juiste moment de juiste keuze maken. 

 Communicatie = elkaar coachen en bijsturen. 

 Concentratievermogen = “GEEN dom balverlies” / eenvoudig & efficiënt. 

 Teambuilding op en naast het veld = één hechte groep. 

 Elk zijn taak per positie = iedereen denkt en speelt mee. 

 


