
 

Voetbalontwikkelingsmodel en het spelsysteem 11 vs 11 

1) Algemeen : voetbalvisie van de club (A-elftal + JO) met speelstijl en 

spelconcept/-wijze 

 

 De voetbalvisie van SKV Oostakker bestaat er in om attractief zonevoetbal - in een 1-4-3-3 

spelsysteem – te spelen met intelligent positiespel van de verschillende spelers. Er wordt 

geopteerd om achteraan zonder libero te voetballen, dus om gebruik te maken van een 

lijnverdediging (met onderlinge dekking).  

 Belangrijk hierbij is om over creatief ingestelde spelers te beschikken, die er niet voor 

terugschrikken om een individuele actie te ondernemen. Daarom moeten zij niet alleen 

voldoende basistechniek hebben, maar ook veel durf en zelfvertrouwen uitstralen om 

hun taken uit te voeren, zonder dat ze daarbij evenwel de organisatie van het team en 

het ploegbelang uit het oog verliezen.  

 Onze manier van spelen bestaat er in om in alle leeftijdscategorieën zo veel mogelijk 

aanvallend voetbal te spelen (= op de helft van de tegenstander). Dit houdt dus in dat we 

altijd zelf van achteruit het spel proberen op te bouwen en dat het “zich niet laten 

domineren door de tegenstander” cruciaal is. Het spelsysteem dat we hiervoor gebruiken 

start met een ruitvorm (duiveltjes) gaat vervolgens over in een dubbele ruitvorm 

(preminiemen) om te eindigen bij de 1-4-3-3 (zonevoetbal met dubbele flankbezetting en 

hoge pressing) waarbij elke speler op zijn eigen positie zeer goed weet wat zijn taken zijn 

bij balbezit en –verlies. 

 In de missie van de club wordt expliciet vermeld dat we er naar streven om met onze A-

ploeg – bestaande uit zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers - hogerop te geraken. Het 

spreekt voor zich dat we dan ook doorheen gans de opleiding (vanaf U6) onze 

voetbalvisie voor ogen moeten houden en onze jeugdspelers navenant moeten opleiden.  

 Tijdens die  opleiding zijn er daarom een aantal punten die cruciaal zijn en de hoeksteen 

vormen van onze voetbalfilosofie: 

 De speler staat steeds centraal. Dat betekent dat we er altijd moeten over waken dat 

voetballers plezier (=FUN)  beleven aan de sport (zowel tijdens een training als tijdens 

de wedstrijd). Het kan geenszins de bedoeling zijn om het leveren van prestaties 

boven de spelvreugde te stellen. Wedstrijden winnen en/of kampioen spelen zijn 

natuurlijk altijd plezant maar het is geen doel op zich van de jeugdwerking op SKV 

Oostakker. 



 Ondanks het feit dat we wensen dat de speler zich vooral amuseert zijn we als club 

toch verplicht om er op toe te zien dat hij/zij weliswaar volgens zijn eigen 

mogelijkheden constant  vooruitgang boekt in de voetbalontwikkeling 

(=FORMATION). Het aanleren van de technische, tactische, fysische en mentale - 

psychische kenmerken die gezamenlijk maken dat je een goed voetballer wordt moet 

daarom gebeuren binnen een juist kader en in een goed onderbouwde en 

gestructureerde omgeving. Ook waarden als respect, fair-play en discipline moeten 

hierbij aan bod komen. We rekenen daarvoor op de trainers die we aansporen om 

zoveel mogelijk bijscholingen te volgen (=continue verbeteren). Enkel op die manier 

zullen zij ook over voldoende kwaliteiten en technische bagage beschikken om op 

een pedagogische en didactisch verantwoorde wijze een  training te leiden en/of 

wedstrijd te begeleiden.  

 

2) Duiveltjes (U8-U9) : Systeem en Taakomschrijving posities  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Positie 1 (keeper) 

 Proberen aanspeelbaar te zijn 

 Meevoetballen, doorschuiven – vliegende keeper 

 Positie 7 en 11 (linker/rechtervleugels) 

 Sta open langs de zijlijn met de rug naar de zijlijn 

 Zorg dat 9 de bal kan terugspelen. 

 Tracht voor doel te komen als de bal van de andere flank komt 

 Wees aanspeelbaar als de keeper de bal heeft 

 Als je kan mag je een actie maken 

 Positie 10 (staart) 

 Aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft. 
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 De pas terug mogelijk maken voor andere spelers. 

 Eerst diep spelen en dan breed. 

 Inschuiven 

 Positie 9 (piloot) 

 Probeer goed diep te blijven, maak ruimte voor je medespeler. 

 Komt niet te snel naar de bal. 

 Je kunt de bal aannemen, dribbelen, kaatsen of de bal 

 


