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Begripsbepaling

Balstart 1   en   Balstart 0

Statische start



Strategie/principes

Plan om te bereiken wat je wilt Vaste middelen/afspraken die je 

gaat inzetten (tactiek)



Wat je wil je bereiken? Doel

– z.s.m. naar goal tegenstander kortste weg

– balbezit houden

– berekend risico nemen

– (spel van de knikkers, leeftijd, jeugd voorwaarts eerst)



Wat je wil je bereiken? Doel

VRAAG: wanneer zou je voor dit doel kiezen?



Wat doet tegenstander?

– dynamisch?

– statisch?



Tegenstander MTM

– oplossingen shape aanpassing

– leaden midveld, ruimte voor anderen (timing)

– hoge bal alleen help-kant?



Waarom structuur wijziging (shape)?

– ruimte beter bezetten/creëren

– overtal creëren

– veld vergroten voor tegenstander, risico wordt groter voor tegenstander

– dynamische uitvoering vereist meer kwaliteit van tegenstander

– (hoe te trainen? MC praktijk)



Principes opbouw tegen MTM

– ruimte creëren (bijvoorbeeld door diepte)

– positiespel

– overtal 2 tegen 1 of 3 tegen 2 creëren 



Tegenstander zone

– hoe wil je door zones heen?

– hoge bal

– herken je de ruimte?

– set ups



Vraag n.av. beeld/video

– wat zie je hier?

– wat zijn je opties?

– wat zou je (kunnen) doen en waarom?



Vraag n.a.v. beeld/video

– welke tactische oplossing kiest de opbouwende ploeg hier?

– wat lijkt hun gedachte erachter (tactische keuze)?

– wat vind je ervan?



Technische voorwaarden

– pass-kwaliteit (schijn)

– sterk aan de bal zijn, schijn geven

– aanname kwaliteit (door zones heen, spelers kunnen binden, onder druk 

bij MTM)

– herkennen van druk en van de situatie (lezen spel) Waar kijk je naar? 

(MC praktijk)



Overall

– snel nemen vrije slag

– herkennen van pressvorm

– diepte in de laatste lijn

– opties voor elkaar creëren

– technische kwaliteit(en)

– spel van de knikkers (wat valt er te verdienen?)





Bedankt voor je deelname!


