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50 vensters om de wedstrijd beter te 
analyseren, gebaseerd op het KBVB-

leerplan << teamtactics >>

Balbezit (B+) Balverlies (B-)

• Het beheersen van de opbouwzone

− de aanspeelbaarheid

− de balcirculatie

• Infiltratie naar de waarheidszone

• Het beheersen van de 
waarheidszone

• Het beheersen van de zone bal – doel

−blokvorming

− beletten van de gevaarlijke 
dieptepass

• De balrecuperatie

• Het beheersen van de waarheidszone

Omschakeling B- B+ Omschakeling B+  B-

• Het uitvoeren van gevaarlijke 
tegenaanvallen

• Het verhinderen van gevaarlijke 
tegenaanvallen



Hoe creëert de ploeg ruimte in de breedte ? 
Is er breedte in de ploeg ?

Hoe creëert de ploeg ruimte in de diepte ? 
Is er diepte in de ploeg ?

Vormt de ploeg driehoeken ?
Hoe creëren de spelers ruimte voor zich ? 

Hoe benutten ze die ruimte ? Zit er veel beweging in de ploeg ?
Hoe creëren de spelers ruimte voor medespelers ? 

Hoe benut de medespeler die ruimte ? 
Zijn er veel plaatswissels in de ploeg ?

B+ : Het beheersen van de opbouwzone 
De aanspeelbaarheid                              



Bij opbouw van achter uit: verliest de ploeg vaak de bal op de 
eigen helft ? Wordt een dergelijk balverlies gevolgd door een 
doelkans ?

Hoe wordt de bal doorgespeeld ? Snel ? Verzorgd ?
Hoe is de balsnelheid ?
Worden er diagonale (in & out) en/of verticale passes gegeven 

naar de zwakke zone van de tegenpartij ?
Wordt er kort opgebouwd of wordt een speler of een lijn 

overgeslagen via halflange of lange passes ?

B+ : Het beheersen van de opbouwzone 
De balcirculatie



 Zijn er infiltraties op het juiste moment (bij ruimte) ?
 Zijn er infiltraties zonder bal (inclusief give & go) ?
 Verliest de ploeg bij een infiltratie snel de bal ? 
 Zijn er infiltraties met bal ? Durft men de tegenstander in de 

opbouwzone uitschakelen door middel van een individuele actie 
(challenge) ?

B+ : Infiltratie naar de waarheidszone



 Creëert de ploeg kansen d.m.v. individuele acties?
 Creëert de ploeg kansen d.m.v. bruikbare voorzetten?
 Creëert de ploeg kansen d.m.v. subtiele dieptepassen?
 Zijn er voldoende spelers in de waarheidszone bij een voorzet? 

Is er sprake van een efficiënte bezetting : 1ste paal,  2de paal, 
11m en 16m?

 Komen de spelers in het 16m-gebied vrij d.m.v. plotse 
bewegingen?

 Zijn er spelers die op het juiste moment in de rug van de 
verdedigers duiken (geen off-side)?

 Creëert de ploeg kansen door snel af te werken?

B+ : Het beheersen van de 
waarheidszone



 Zijn er spelers (verst verwijderd van de bal) die net voor het 
moment van balrecuperatie zich reeds vrijlopen (naar en weg 
van de bal)?

 Onmiddellijk na balrecuperatie : is de eerste actie 
dieptegericht?

 Blijft de ploeg diep spelen, na de eerste actie in de diepte? 
Probeert de ploeg snel tot een doelkans te komen?

 Zijn er spelers die net na de balrecuperatie het defensief blok 
verlaten om de tegenaanval te steunen (infiltratie in groep) ?

B+ : gevaarlijke tegenaanvallen uitvoeren



 Hoe groot is het defensief blok (35m x 35m) ? Is het blok klein 
genoeg?

Is het defensief blok compact ? Zijn er geen grote ruimtes in het 
blok?

Wat is de gemiddelde positie van het blok ? Laag, medium of 
hoog?

Wie bepaalt de buitenspellijn? De centrale verdediger die zich 
het dichtst bij het duel bevindt? Zijn er breuken in de 
verdedigingslijn vast te stellen?

B- : Beheersen van de bal – doel zone 
Blokvorming



Is er een agressieve positieve pressing op de bal? Wie presst? 
Op welke plaats op het terrein wordt er pressing gespeeld?

Is er een agressieve negatieve pressing (in de rug) op de 
balbezitter? Wie presst? Op welke plaats op het terrein?

Geeft de speler het dichtst bij het duel een goede dekking aan 
zijn medespeler die druk zet op de balbezitter ?

Worden er kruisbewegingen tussen naburige medespelers 
uitgevoerd ? Zijn er horizontale kruisbewegingen tussen spelers 
van de zelfde lijn of verticale tussen spelers van een andere 
lijn?  

Glijdt en kantelt het blok snel en juist?
Geeft de keeper een goede dekking aan de verdedigingslinie? 

Neemt hij een hoge positie in? 

B- : Beheersen van de bal – doel zone
Het vermijden van gevaarlijke 

dieptepassen



Worden de duels (1v1) vaak of zelden verloren? Door wie? 
Op welke plaats op het terrein? 

Worden de duels (1v1) vaak of zelden gewonnen met 
balrecuperatie tot gevolg? Door wie? Op welke plaats op het 
terrein? 

Speelt de ploeg vaak en goed op interceptie?
Oefent de ploeg een collectieve pressing uit? Door wie? Op 

welke plaats op het terrein? Wordt de bal zelden of vaak na een 
collectieve pressing gerecupereerd?

B- : De balrecuperatie



Worden de duels in de 16m vaak verloren of gewonnen?
Blokt de ploeg de voorzetten goed af?
Verhindert de ploeg op een juiste manier de gevaarlijke 

dieptepass door het centrum goed te sluiten?
Is de ploeg voldoende aanwezig in het 16m-gebied bij een 

voorzet van de tegenstander? Is de bezetting voor doel efficiënt: 
1ste paal, 2de paal, 11m en 16m?

Past de ploeg een strikte mandekking in de 16m toe met zicht 
op bal en tegenstander (split-vision)?

Speelt de ploeg systematisch op buitenspel door een stap naar 
voor te zetten of passen ze het principe van remmend wijken 
toe wanneer er geen druk op de bal is?

Worden de doelpogingen (afstandsschoten) afgeblokt ?

B- : Het beheersen van de waarheidszone



Heeft de ploeg steeds een goede restverdediging wanneer men 
balverlies lijdt? Met hoeveel spelers? Bestaat de 
restverdediging uit 2 lijnen? Hoe hoog staat de « T » wanneer 
de ploeg de bal verliest? 

Zet de ploeg onmiddellijk na balverlies druk op de balbezittende 
tegenspeler om de gevaarlijke dieptepass er uit te halen?

Past de restverdediging goed het principe van remmend wijken 
toe wanneer er geen druk is op de balbezitter?

Komen spelers van buiten de « T-vorm »  snel terug om de 
restverdediging te helpen?

B- : Vermijden van gevaarlijke 
tegenaanvallen
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De specifieke analyse

De analyse van de statistieken
De analyse van de wedstrijdomstandigheden
De analyse van de « runs »
De analyse van de doelkansen en de doelpunten
De analyse van de tactische wijzigingen
De individuele analyse
De analyse van de stilstaande fases



De analyse van de statistieken

Aantal doelpunten voor en tegen? 
Aantal punten  thuis en op verplaatsing behaald?
Aantal gele en rode kaarten? Aantal penalty’s?
Het tijdstip (begin, einde van de wedstrijd) van de gemaakte 

doelpunten?



De analyse van de 
wedstrijdomstandigheden

Vriendschappelijke wedstrijd, bekerwedstrijd, 
competitiewedstrijd?

Thuis of op verplaatsing?
Weersomstandigheden?
Afwezige spelers (gekwetst, geschorst)?

De analyse van de runs

Specifieke loopacties per positie | individu?



De analyse van de doelkansen/ 
doelpunten

Zijn er terugkerende patronen (met en zonder bal) vast te 
stellen wanneer de te analyseren ploeg doelkansen creëert  
en/of maakt?

Zijn er terugkerende patronen (met en zonder bal) vast te 
stellen wanneer de tegenstander van te analyseren ploeg 
doelkansen creëert  en/of maakt?

Wat is de efficiëntie van de ploeg in de waarheidszone? Wat is 
de verhouding ervan t.o.v. het percentage balbezit ?



De analyse van de tactische wijzigingen

Tactische wijzigingen opgelegd door de trainer :
 Geen spelerswissel :

 Zelfde veldbezetting, maar wijziging van de posities 
van 2 spelers

 Zelfde veldbezetting, maar andere speelstijl
 Andere veldbezetting

 Spelerswissel :
 Zelfde veldbezetting, zelfde posities (profiel)
 Zelfde veldbezetting, andere positie (profiel)
 Andere veldbezetting

Tactische wijziging ten gevolge van een tactische wissel van de 
tegenstander

Tactische wijziging te wijten aan het wedstrijdresultaat



De individuele analyse

Lichaamslengte en gewicht
Leeftijd
Spelersloopbaan
Positie : 1 of verschillende (wissel in de wedstrijd?)
Profiel : specialist of polyvalent, flankspeler of centrale speler, 

verdedigend of aanvallend ingestelde speler, lage of hoge 
spelverdeler, « leader », …

Rechtsvoetig/ linksvoetig
De sterke punten / de zwakke punten : « to the point »
Wat maakt deze speler zo bijzonder? Welke specifieke eigenschappen 

zijn aanwezig op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak?
 Techniek : korte en lange pass, balcontrole, dribbel, kopspel, afwerken, trap,…
 Tactiek : besluitvorming, spelintelligentie, positiespel, « runs »,…
 Fysiek : explosivitéit, snelheid op langere afstand , uithouding,…
 Mentaal : winnaarsmentaliteit, emotionele controle, concentratie, zelfvertrouwen, ….

 De efficiëntie van de speler : beïnvloedt hij het resultaat? 



De analyse van de stilstaande fases

Corner B+
 De trap: wie ? Specialist ?
 De trap : richting ? 1ste  paal, 2de paal, 11m, 16m ?
 De trap : hoe ? inswinger of outswinger ? Hoog/laag ? Het effect van de 

bal ?
 De variaties : lang, kort, 2 spelers aan de bal, 2de speler sprint naar de 

bal ?
 De spelers in de rechthoek : hoeveel, startpositie, aard en richting van het 

inlopen, scherm, spelers sterk met het hoofd ?
 Zone 2de bal : hoeveel spelers ?
 Restverdediging: hoeveel spelers blijven er achteraan tegen 2, 1 of geen 

tegenstanders ? 



De analyse van de stilstaande fases

Corner B-
 Positie van de doelman : op de lijn ? Dicht bij de 2de paal ? 
 Spelers in de eerste zone, centraal, 1ste paal, 2de paal ?
 Individuele mandekking : kopbalsterke spelers, split-vision, agressief ? 
 Zoneverdediging : 1 of 2 lijnen, hoeveel spelers in iedere lijn, vrije zones, 

zones waar de kopbalsterke spelers zich bevinden  ?
 Korte corner  ? Hoe ?
 Hoeveel spelers blijven vooraan ? (On)afhankelijk van het aantal spelers 

en het wedstrijdresultaat ?



De analyse van de stilstaande fases

Vrije trap op de flank B+
 De trap: wie ? Specialist ?
 De trap : richting ? 1ste  paal, 2de paal, 11m, 16m ?
 De trap : hoe ? Inswinger of outswinger ? Hoog/laag ? Het effect van de 

bal ?
 De variaties : lang, kort, 2 spelers aan de bal, 2de speler springt over de 

bal ?
 De spelers die in de rechthoek staan of duiken: hoeveel, startpositie, aard 

en richting van het inlopen, scherm, spelers sterk met het hoofd ?
 Zone 2de bal : hoeveel spelers ?
 Restverdediging: hoeveel spelers blijven er achteraan tegen 2, 1 of geen 

tegenstanders ?



De analyse van de stilstaande fases

Vrije trap op de flank B-
 Positie van de doelman : op de lijn?
 Spelers in de muur en de eerste zone?
 Individuele mandekking : kopbalsterke spelers, split-vision, agressief? 
 Zoneverdediging : 1 of 2 lijnen, hoeveel spelers in iedere lijn, vrije zones, 

zones waar de kopbalsterke spelers zich bevinden?
 Korte vrije trap ? Hoe?
 Hoeveel spelers blijven vooraan? (On)afhankelijk van het aantal spelers 

en het wedstrijdresultaat?



De analyse van de stilstaande fases

Vrije trap centraal B+
 De trap : wie? Specialist ?
 De trap : richting? Over of naast de muur?
 De trap : het effect van de bal ? Uit kracht of geplaatst? 
 De variaties : direct of indirect, 2/3 spelers rond de bal, is er een speler 

die over de bal loopt (naar binnen of naar buiten), hoeveel spelers staan 
er naast de muur ?  

 De beweging van de spelers naast de muur?



De analyse van de stilstaande fases

Vrije trap centraal B+
 Vrije trap centraal B-
 De doelman : zijn positie? Op de lijn? Zijn zicht op de bal?
Muur : hoeveel spelers in de muur,  de lengte van de verschillende 

spelers, springt de muur op of blijft ze staan?
 Speler naast de muur : aan de binnenkant en/of aan de buitenkant? 

Afblokken van de trap? « Kamikaze »?



De analyse van de stilstaande fases

INGOOI B+
Wie werpt in? Kort of lang?
Welke richting en hoever werpt hij in?
 Specifieke bewegingen : (on)afhankelijk van de plaats? Kruisloop? 

Verlengen met het hoofd, de bal terugleggen naar de inwerper?
 Veel of weinig balverlies na de inworp?



De analyse van de stilstaande fases

INGOOI B-
 Hoeveel spelers staan dicht bij de bal? 
 Agressieve dekking op de dichtsbijzijnde spelers?
 Beletten dat de bal gemakkelijk naar de inwerper teruggelegd wordt?
 Bij inworp in het verdedigend 1/3 : wordt de tegenstander hoog 

vastgezet?
 Verre inworp : sandwich van kopbalsterke speler die doorkopt?
 Veel of weinig balrecuperatie na de inworp?



De analyse van de stilstaande fases

Kick-off B+ 
 Bal wordt teruggelegd of wordt onmiddellijk naar voor gespeeld (naar 

speler op de flank)?
 Specifieke looplijnen/bewegingen voor de diepe bal?



De analyse van de stilstaande fases

Kick-off B-
 Onmiddellijk druk vooruit?
 Hoogte van de ploeg?
 Reactie van de speler op de flank indien er naar zijn zone een lange bal 

getrapt wordt?



De analyse van de stilstaande fases

Penalty B+
Wie geeft?
 De aanloop : vloeiend? Wacht de trapper de beweging van de doelman 

af?
 De trap : hoogte? Richting? In kracht of geplaatst? 
 De andere spelers die voor de 2de bal gaan : hoeveel? Snelle reactie?



De analyse van de stilstaande fases

Penalty B-
 Beweging van de doelman: hoe? Vroege of late reactie? Naar welke 

hoek?
 De andere spelers die voor de 2de bal gaan : hoeveel? Snelle reactie?
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To the point

Vermijd een te vage, algemene definitie van de sterke en 
zwakke punten: beschrijf ze zo concreet en nauwkeurig 
mogelijk 

Combineer de 50 vensters en de gegevens afkomstig van de 
specifieke analyses

Geef een antwoord op de volgende 4 vragen
Wat zijn de sterke en zwakke punten?
Wie is betrokken bij de sterke en zwakke punten?
Waar doen de sterke en zwakke punten zich voor?
Wanneer doen de sterke en zwakke punten zich voor?



“De sterke en zwakke punten 
van de ploeg”
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Veldbezettingen ten opzichte van elkaar -
ruimtes

Plaats de veldbezetting van de eigen ploeg ten opzichte van de 
veldbezetting van de tegenstander
Waar bevinden zich de ruimtes?
Wie zijn de « vrije » spelers in uw team en in het team van de tegenpartij?
 In welke zone verwacht u dat uw team sterker of zwakker zal zijn, 

rekening houdende met het aantal spelers in een zone en hun 
kwaliteiten/tekortkomingen?
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Sleutelspelers

Welke speler kan het verschil maken? Keeper, spelverdeler, 
afwerker, speler die verdedigend sterk is in 1/1, kopbalsterke 
speler,…. ?

Sleutelspeler in ieder profiel mogelijk
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“Een goede analyse en voorbereiding”

=
De eerste stap naar 

succes en winst
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