JEUGDOPLEIDING VSV GENT
TAAKOMSCHRIJVING PER POSITIE
FORMAT 5 v 5
POSITIES OP HET VELD
Posities:
1. Keeper
3. Staart
7. Rechter vleugel
11. Linker vleugel
9. Piloot (spits)

VSV Gent speelt bij het format 5 v 5 in een ruit met de nadruk op aanvallend voetbal waarbij acties centraal staan en “decision making” of “zelf beslissen” meer bepalend wordt:












de doelman wordt aanzien als veldspeler
de doelman trapt nooit de bal uit zijn handen, steeds opbouwen van achteruit
balbezit
aanvallen en scoren
mikken/ schieten
individueel balbezit houden
samen balbezit houden
balbezit tegenpartij
storen
bal veroveren/ bal afpakken
doelpunten voorkomen/ eigen doel verdedigen
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JEUGDOPLEIDING VSV GENT
TAAKOMSCHRIJVING PER POSITIE
FORMAT 5 v 5
Taakomschrijving per positie bij balbezit
Positie keeper:
 aanspeelbaar maken
 meevoetballen, gebruik niet alleen de handen
 ook eens op andere positie in het veld staan
Positie staart:
 maak u aanspeelbaar als de keeper de bal heeft
 eerst diep spelen daarna pas breed
 inschuiven wanneer er ruimte is (positie laten overnemen)
 wisselen van positie (doorschuiven)
Positie linker en/of rechter vleugel:
 opengedraaid staan met de rug naar de zijlijn
 zorg dat je spits/piloot de bal kan terugspelen, zodat je kunt dribbelen, kaatsen, één-twee doen.
 als men op andere flank een voorzet trapt probeer dan positie voor doel te kiezen
 maak u aanspeelbaar als de keeper de bal heeft
 je kan in de voet of in de ruimte worden aangespeeld (actie maken)
 wisselen van positie (doorschuiven)
Positie piloot / spits:
 diep blijven, ruimte maken voor medespelers
 bal vragen in de voet(afhaken), of in de ruimte
 bal aannemen, dribbelen, kaatsen of bal bijhouden
 aanspeelbaar maken voor doel en als keeper bal heeft, scoringskansen benutten
 ‘ruimte’ flankspelers openlaten
 actie maken (durven!)
Taakomschrijving per positie bij balverlies
Positie keeper:
 positie in doel
 ballen pakken
Positie staart:
 bal mee afpakken en terug acties maken
 niet op doel laten trappen
Positie linker en/of rechter vleugel:
 veldje kleiner maken
 bal mee afpakken en terug acties maken
Positie piloot/spits:
 staat niet te wachten
 probeert mee de bal te heroveren en denkt terug aanvallend
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