Made by Stefan Oostra

FC Wolvega formatie kaart
Pupillen, 7 tal | 1-2-3-1 formatie
in balbezit (blauwe looplijnen)
Taken per positie:
BB = BalBezit (blauw)
BBT = BalBezitTegenpartij (rood)
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keeper
BB = De afstand met de verdedigers niet te groot
laten worden. Aansluiten en aanspeelbaar zijn.
BBT = Voor de goal spelen. Eventueel een lange
pass (die over de verdediging valt)
onderscheppen.
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Verdedigers
BB = Aanspeelbaar zijn en uit elkaar gaan staan
(zie formatie). Indien mogelijk in dribbelen naar
het middenveld.
BBT = Een aanvaller verdedigen. Als de
tegenpartij met 1 aanvaller speelt kan 1
verdediger doorlopen naar een middenvelder en
een middenvelder verdedigen.
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Bij balbezit tegenpartij (rode looplijnen)
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Centrale middenvelder
BB = De ‘spelverdeler’ van het team. De centrale
middenvelder, vraagt de bal vanuit de as van het
veld. Nummer 5 vraagt de bal in de voet of in de
ruimte (zie formatie blauw).
BBT = De centrale middenvelder moet indien de
tegenstander met 3 aanvallers speelt inzakken
om een aanvaller te verdedigen. Als de
tegenstander met twee aanvallers speelt,
verdedigt de centrale middenvelder de centrale
middenvelder van de tegenpartij.
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Vleugelspelers
BB = De vleugelspelers zorgen ervoor dat het veld
breed wordt gehouden in balbezit. De
vleugelspeler vraagt de bal in de voet of in de
ruimte (in de hoek van het veld).
BBT = Druk op de bal zetten. De vleugelspelers
ondersteunen de aanvaller om de bal te
onderscheppen. De vleugelspelers doen dit vanaf
hun eigen vleugel. LET OP! Er geeft 1 speler druk
op de bal, de overige spelers verdedigen een
dichtstbijzijnde speler van de tegenpartij.
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Centrale aanvaller
BB = De centrale aanvaller moet aanspeelbaar en
in beweging zijn. De bal moet altijd naar de
aanvaller gespeeld kunnen worden. De aanvaller
kan de bal in de hoek, in de voet of in de ruimte
vragen.
BBT = Direct druk geven op de bal en proberen
om de bal zo snel mogelijk te onderscheppen.

