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Zoals eerder aangegeven is het einddoel van onze jeugdopleiding de doorstroming naar 
het eerste elftal. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten onze jeugdspelers tijdens hun 
opleiding geleidelijk vertrouwd geraken met het zonevoetbal (concept) en de 1-4-3-3-
veldbezetting met voorkeur de punt naar achter (speelwijze), die in de opleidingsvisie van 
de KBVB/VFV vooropgesteld wordt, en bij voorkeur (maar afhankelijk van trainers en 
spelers) ook bij de senioren gehanteerd worden. Alle voetbalvaardigheden die hiervoor 
vereist zijn moeten hen vertrouwd zijn op het einde van hun opleiding, met als steeds 
wederkerend uitgangspunt: aanvallend en aantrekkelijk voetbal brengen maar met het 
nodige realisme.  Dit met veel passie,durf & druk naar voor(speelfilosofie). 
 

Ongeacht het spelsysteem en de veldbezetting, zijn er een aantal basisprincipes of 
krachtlijnen in het voetbalspel die altijd onveranderd blijven, die ook wij zullen nastreven 
in onze jeugdwerking: 
 

 

 De doelman is een deel van het geheel 

 Durf initiatief nemen aan de bal 

 Hoog spelen van de verdediging 

 Opbouw van achteruit 

 Inschuiven van spelers 

 Bewegende spelers rond de bal 

 Snelle balcirculatie 

 Snelle omschakeling 

 Restverdediging in T-vorm 

 Voorzetten en bezetting voor doel 

 Duidelijke afspraken bij stilstaande fases 

 Een collectief geheel  ACT AS A TEAM! 

 

 
In de loop van de opleiding zal de nadruk steeds meer gelegd worden op het zonevoetbal, 
dat kan omschreven worden als “het toepassen van collectief positiespel met als doel de 
tegenstander te beheersen in de zone bal-doel met inbegrip van de waarheidszone”. Dit 
spelen in zone leidt tot een verbetering van: 
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 het lezen van de verschillende spelsituaties 

 het nemen van de juiste beslissing 

 het durven initiatief nemen 

 het communicatievermogen 

 het concentratievermogen 

 het collectief spel, zowel offensief als defensief 

 het niveau van de technische uitvoering 

 
Deze vaardigheden moeten gedurende het gehele opleidingstraject aan bod komen, en 
in elke veldbezetting die gehanteerd wordt in de opleiding zullen deze aangeleerd 
worden: de principes van het zonevoetbal zullen dan ook verder aan bod komen in de 
verschillende stappenplannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


