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Hoofdstuk 1: Filosofie en profielen 

 

1. Filosofie 
De Orange Lions Academy is een initiatief van de Nederlandse Basketball Bond en de stichting 
Nederlandse Mannen Top en heeft als doel om het Nederlandse mannen basketball structureel aan 
te laten sluiten bij de mondiale top. 
 
De OLA is het opleidingsinstituut voor nationaal toptalen in de leeftijdscategorie 15-20 jaar. Door 
randvoorwaarden – zoals trainen, studeren en wonen – optimaal te regelen, ontwikkelt een 
toptalent zich zowel sportief als maatschappelijk. De training technische, -(para)medische, -mentale 
en (sociaal-) maatschappelijke randvoorwaarden worden middels de ondersteuning van het CTO 
Amsterdam op Olympisch niveau ingevuld. Mede dankzij de financiële ondersteuning van NOC*NSF 
is het programma voor minimaal acht jaar gegarandeerd. 
 
De OLA is alleen toegankelijk voor het (inter)nationale toptalent dat de ambitie, de fysieke en 
tactische en mentale mogelijkheden heeft om de mondiale top te bereiken. Hiervoor heeft de OLA 
profielen opgesteld waarlangs – en waaraan – een talent wordt getoetst alvorens te worden 
toegelaten tot de Academy. 
 
Om aan de Olympische ambitie te kunnen voldoen werkt de OLA zeer nauw samen met de vijf RTC’s 
en de ongeveer 25 basketballverenigingen die serieus met talentontwikkeling bezig zijn. De OLA 
verschaft advies en neemt waar mogelijk regie op de route van talentontwikkeling van toptalenten. 
 
De OLA zal veel internationale trainingsstages en wedstrijden gaan beleggen en spelen en zal in een 
nationale competitie gaan spelen die het beste past bij het niveau en de fysieke mogelijkheden van 
de talentengroep. 
 

2. Waarin blinkt een Nederlandse topbasketballer uit? 
De vraag die hier gesteld wordt, luidt in feite: met welke voor de Nederlander specifiek 
toegeëigende – en vanuit zijn cultuur ‘natuurlijk’ gegeven – kwaliteiten kan de Nederlandse 
basketballer in de toekomst zich onderscheiden en de top uitdagen. Wij hebben er vier gedefinieerd: 

- Lengte en atletisch vermogen; 
- Intelligentie; 
- ondernemende en creatieve instelling; 
- antiautoritair, waardoor hoge zelfsturing. 

Al deze onderscheidende kwaliteiten dienen als speerpunten voor de opleiding en dragen 
consequenties voor de inrichting van de technische lijn. Die consequenties behandelen we beknopt: 
 
A: Lengte en atletisch vermogen: 
We behoren niet slechts tot de langste volken van de wereld, we hebben ook nog een grote 
hoeveelheid kinderen met groot atletisch potentieel. De combinatie van de twee gegeven voordelen 
moeten we uitbuiten! 
 
B: Intelligentie:  
Iedereen die de Euroleague volgt weet dat de zogenaamde ‘Europese stijl’ van basketball zich van de 
Amerikaanse onderscheidt door het vermogen om in een vijf-tegen-vijf het voordeel te herkennen 
en uit te spelen. Vrijwel alle Europees geschoolde spelers bezitten de herkenning en de techniek om 
een screen te benutten en vijf-tegen-vijf te lezen, terwijl de Amerikaanse stijl veel meer de één-
tegen-één probeert te zoeken.  
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Als we de Nederlandse opleidingen op een euroleague-peil krijgen waar het gaat om:  
1. Herkennen van het ontstane voordeel na een screen/overtal;  
2. Het toepassen van de ‘natuurwetten’ van timing en spacing; 
3. De handelingssnelheid van de uitvoering van techniek. 
Dan maken we kwalitatief een grote sprong. Dat is ons doel. 
 
C. Ondernemend en creatief 
Of het nu voetbal is met meneer Rinus Michiels of volleybal met coach Selinger of handbal, hockey 
of wat dan ook – als wij iets met ambitie oppakken dan maken we er iets eigens van en steken onze 
ambitie niet onder stoelen of banken. De consequenties van de speelstijl zijn daarom: 

- Aanvallende, 4 out georiënteerde opzet; 
- Pro-actief, dus inside-out denken qua psychologie. 

Om deze speelstijl landelijk te integreren is herziening nodig van de spelregelinterpretatie bij de 
jeugdcompetities, alsmede een standaardisering van de normeringen en trainersopleidingen. 
 
D. Antiautoritair & zelfsturing 
We streven ernaar dat onze sporters onder de hoogste prestatiedruk zo zelfstandig mogelijk 
beslissingen kunnen nemen, het spel kunnen blijven lezen en hun creativiteit kunnen blijven 
aanboren. Om dat te bewerkstelligen moet de methodiek van de hele opleiding erop gericht zijn om 
een zo groot mogelijke technische vaardigheid te ontwikkelen. 
a) Een inzicht in spelsituaties op euroleague-peil; 
b) vermogen om eigen beslissingen te kunnen nemen in sterke uitdagende hoge druksituaties, 
waarin herkenning dikwijls van nuanceverschillen afhangt;   
c) We kunnen dus niet ‘drillen’ en robots opleiden! 
 

3. De profielen 
De profielen dienen als richtsnoer voor de rekrutering en zijn geschreven met een beeld van een 
ongeveer 21-jarige, uitgegroeide Europese topspeler in het achterhoofd. Per positie zien ze er als 
volgt uit: 
 
Point guard 
Fysiek: 1.95 meter of langer, ‘of uitzonderlijk snel, “smooth”, en atletisch. Laag zwaartepunt en 
explosief omhoog kunnen komen. 
 
Techniek: Tweehandigheid, ballhandling, passen met beide handen, driepuntschot (met name uit de 
dribbel), laterale één-tegen-één, ballscreenaanval, moet tegenstander full-court kunnen verdedigen. 
 
Mentaal: Leiderschapstalent en organisatievermogen; cognitieve en sociale intelligentie, hardheid. 
 
Tactiek: “Read the defense, read the team, read his opponent, read the game” 
 
Sociaal: Open, goed opgevoed, extravert 
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Shooting guard 
Fysiek: 1.95 meter of langer, of uitzonderlijk snel en wendbaar/uitzonderlijke sprongkracht. 
 
Techniek: alle soorten scorende technieken. Driepuntschot uit stand en uit beweging, 
dribbelpenetratie met links en rechts, finishing en fouldrawing, vrije worp, ballscreenaanval, turn-
outscreenaanval 
 
Mentaal: Score instinct, mag een beetje ego-gericht zijn, verantwoordelijk willen zijn op momentum-
breekpunten. 
 
Tactiek: Screens lezen en snel kunnen beslissen. Mismatches aan kunnen vallen. Één-tegen-twee 
herkennen. 
 
Sociaal: Opvoedbaar 
 
Small forward 
Fysiek: 2 meter of langer, explosief en krachtig. 
 
Techniek: driepuntschot, post-up één-tegen-één, screenen en snijden, “geboren” verdedigier, 
rebounden, passen met beide handen, inzetbaar op de power forward (en idealiter op de shooting 
guard) positie.  
 
Mentaal: Opofferingsgezindheid, hoge pijngrens, “balls”, alleskunner – samen met de power 
forward. 
 
Tactiek: Ruimtes gebruiken, screens lezen en zetten, verdedigend anticiperen. 
 
Sociaal: Dit is de allroundpositie, dus sociale vaardigheid is van groot belang 
 
Power forward 
Fysiek: 2.05 meter of langer 
 
Techniek: Driepuntschot, met twee dribbels een close-out kunnen aanvallen (zowel over links als 
over rechts), passen (!), vooral vanaf de lift-pass positie, ‘goede handen’, als 3 kunnen spelen (ook 
center, idealiter small forward). 
 
Mentaal: Cognitieve intelligentie, level-headed onder druk, emotionele intelligentie. 
 
Tactiek: Screens zetten en lezen, hoeken herkennen bij seal-situaties, pick & pop kunnen herkennen. 
 
Sociaal: Goede cognitieve basis, communicatieve aanleg. 
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Center 
Fysiek: 2.10 meter of langer; 110+ kg. 
 
Techniek: Pick-and-Roll, basisopties; bal vangen met weerstand, finishen, met rug naar de basket 
één-tegen-één, sealen, screenen, vrije worp. 
 
Mentaal: Ontwikkelend zelfvertrouwen vanwege grootte, intimideren en fysieke kracht kunnen 
gebruiken. 
 
Tactiek: Screens lezen, double teaming herkennen en kunnen uitpassen, fakes, finishen en 
fouldrawing. 
 
Sociaal: Hij is afhankelijk van de bereidheid van zijn teamgenoten om hem aan te passen: daarom 
kan hij geen klootzak zijn. 
 

 
4. Het potentieel van een talent: 
Differentiëren zou idealiter pas op het CTO/de OLA moeten beginnen. Tot die leeftijd zouden de 
sporters zo allround mogelijk geschoold moeten worden, binnen de kaders van het moderne 
topbasketball en de beoogde speelstijl. Tegelijkertijd dient al een potentiële eindpositie ingeschat te 
kunnen worden. In de coaching zou de maximaal haalbare positie bij volwassenheid het richtsnoer 
voor de begeleiding moeten zijn.  
De OLA heeft zoals gezegd als doelstelling opleiden voor de wereldtop. In een hiërarchische opbouw 
betekent dat: 
1. NBA*; 
2. Euroleague; 
3. Eurocup/topcompetities; 
4. Italië/Frankrijk/Duitsland/etc. 
5. België/Finland/tweede divisie toplanden 
6. Nederlandse Eredivisie en vergelijkbare competities. 
 
* NBA: alleen als opleidingsdoel definiëren indien de jonge sporter een reële kans heeft om gedraft 
te worden! De geschiedenis leert dat in Nederland louter de uitzonderijke atleten en centers als 
potentieel in aanmerking zijn gekomen. 
 
Wij leiden dus expliciet niet op voor een vervolgopleiding! Het collegebasketball geldt tegenwoordig 
niet meer als een geschikte leerschool voor de Europese topbasketballer. Ook op sociaal-
maatschappelijk vlak mag er getwijfeld worden aan de meerwaarde voor de Europese adolescent. 
 
Depth chart: De NBB ontwikkelt een overzicht van de talenten middels een zogenaamde “depth 
chart”. Hier worden de profielen en de potentieel inschatting voor ingezet. 
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5. Een ethisch fundament van de OLA 
a) De ontwikkeling van het talent is het doel. Deze vindt plaats in een eerlijke, veeleisende 
omgeving; 
b) geen enkele jonge sporter wordt overtraind; 
c) topsporter zijn betekent een topprestatie kunnen leveren onder hoge druk (All Blacks: “self reliant 
athletes capable of making great decisions under pressure”); 
d) topsporter zijn is een levenshouding, waarbij de topsporter iedere dag probeert te groeien en 
waar leren en plezier de basis uitmaken; 
e) no game without the rules; 
f) eigenheid in ontwikkeling wordt gerespecteerd; 
g) schoolresultaten bepalen de toegang tot de training; bij slechte resultaten zal de 
trainingsfrequentie worden teruggeschroefd. 
h) Nederland is een land waar diversiteit omarmd wordt en als een kracht wordt gezien; 
i) geen enkele jonge sporter mag impliciet het gevoel hebben dat hij ‘iets terug moet doen’ voor de 
trainer(s). De relatie is een verhouding tussen topsportopleider en toptalent. Deze kan nooit een 
‘business deal’ zijn. 
 

6. Methodische uitgangspunten 
Voor de hele opleidingslijn zou moeten gelden dat de methodiek in het teken staat van de optimale 
ontwikkeling van de toptalenten. Dit ‘in-het-teken-staan’ kent twee dimensies: 

- Het faciliteren van de ontwikkeling op basis van de vier uitblinkende kwaliteiten (hoofdstuk 
2); 

- Het inrichten van de begeleiding op basis van de stapsgewijze techniekontwikkeling en de 
coördinatieve  groei. 

 
Het tweede is vooral de opdracht van de basisopleidingen (clubs en RTC’s). Wij gaan hierover graag 
in dialoog met de hoofdopleiders, om binnen een aantal jaren tot een eenduidige lijn te komen. 
Voor nu beperken we ons tot het eerste deel, namelijk de methodiek vanaf de OLA-leeftijd. 
 
Ad A: lengte en atletisch vermogen: 

- Rekrutering geschiedt op basis van potentieel. Nooit op de korte termijn doelstellingen of op 
prestaties in het nu. De profielen worden scherp gehanteerd. 

- Begeleiding en coaching is altijd gericht op de sporter van de toekomst, dus waar hij qua 
niveau en positie naar grote waarschijnlijkheid kan gaan spelen. 

- Kracht- en conditieplannen houden rekening met het hier bovenstaande, als ook met 
lichaamstype. 

- Voedingsbegeleiding is cruciaal voor de ontwikkeling tot professioneel basketballspeler. 
- Binding is de allerbelangrijkste factor bij het rekruteren en vervolgens ook bij het 

begeleiden! Wij geven om de sporters. 
 
Ad B: intelligentie: 

- Spelsituaties en standaarden aangaande timing en spacing worden 3-tegen-0, 3-tegen-3, 
naar 5-tegen-5 getraind. 

- De belangrijkste, het vaakst te herhalen, standaardspelsituaties zijn: 
o Overtal in fast break (eerste acht seconden) 
o Ballscreen attack (alle opties) 
o Turnoutscreen attack 
o Cross-screen attack 
o Flarescreen attack 
o Zone-defenses attack 



 7 

- In het tweede deel van het leerjaar worden spelers meer en meer in verrassende situaties 
geplaatst, waarbij de tijdsdruk geleidelijk opgevoerd wordt er spelers af en toe buiten hun 
‘normale’ positie worden geplaatst. 

- De technieken die nodig zijn om het voordeel in bovengenoemde situaties te kunnen 
creëren – dus passtechnieken, vangtechnieken, screen-en-sealtechnieken, dribbels – komen 
dagelijks voor in het individuele trainingsprogramma. 

- Het gewonnen voordeel van de bal wordt uitgespeeld vanuit een 4-out drive & kick 
standaard, met vaste afspraken (zie verderop). 

- Tot en met de power forward (“4”) moeten alle spelers een spot-up driepunter kunnen 
maken. We hanteren twee standaard 3-punt testdrilss: 

o 100 schoten zonder druk 
o 100 schoten onder druk (uitleg ook in het playbook) 

 
Ad C: Ondernemend en creatief: 

- Onze basispsychologie is uitgaan van eigen kracht 
- We worden zelf de beste 
- Succes wordt “inside-out” gedefinieerd. 
- Scouting en wedstrijdvoorbereiding stellen vooral de vraag: “Hoe staan we in onze 

eigenheid?” 
- Teveel drillen stompt zelfsturing af 
- Onze speelstijl kenmerkt zich door een aanvallende grondhouding, dus we zoeken de eerste 

acht seconden open lay-ups of open driepunters, maar alleen als het momentum de fast-
break toelaat (=scoreverloop is neutraal of positief) 

- We hanteren een 4 out 1 in drive-and-kick opzet als standaard voor de eindfase van iedere 
aanval. 

- Met onze lengte en atletisch vermogen kan een agressieve zone verdediging een groot 
defensief wapen zijn. 

- Initiatief om verantwoordelijkheid te willen nemen wordt ondersteund en begeleid. 
- In de trainingsopzet wordt veel verrassing en variatie gepland. 
- Elke nieuwe wedstrijd wordt een verrassing-setplay voorbereid. 

 
Ad D: anti-autoritair en zelfsturing: 

- (te) veel drillen stompt zelfsturing; 
- Sporters definiëren zelf hun leerdoelen; 
- Sporters definiëren zelf hun ‘straffen’ bij hoge druk-training; 
- Discipline is zelfdiscipline: de trainers garanderen hierbij een succesvolle ontwikkeling tot 

profsporter. 
- Het belang van de sporter is het belang van de trainers 
- Naast de fysieke, neuromotorische training bieden we cognitieve basketballontwikkeling 

aan. Door middel van video-analyse bijvoorbeeld, wordt wekelijks een topniveauthema 
(Euroleague of NBA) in een theorieles gegoten. 

- Gastsprekers uit andere disciplines (ook buiten sport) worden regelmatig uitgenodigd. 
- Spelers creëren zelf ook mee aan een levende leeromgeving; 
- Trainers zijn geen “teachers”, maar ambachtsmensen die iedere training een 

basketballworkshop aanbieden 
- Snel kunnen leren en een flexibel aanpassingsvermogen zijn voorwaarden voor succes in de 

top 
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7. Een open topsportcultuur en inspiratie 
De Orange Lions Academy wil een blijvende positieve bijdrage leveren aan de groei van de 
basketballsport in Nederland, en die middels een inspirerende impuls aan de topsporttak bij de 
jongens/mannen gestalte geven. 
De OLA streeft naar het opleiden van de jonge toptalenten van Nederland tot internationaal 
topspeler, maar tegelijkertijd naar het opleiden van jonge ambitieuze toptrainers en – coaches. De 
OLA streeft ook naar het ontwikkelen van een Nederlandse opleiding die weer zijn afdruk krijgt bij de 
Nationale jeugdselecties, waar een logische, eenduidige opbouw zichtbaar zal worden in de 
oplopende leeftijdsklassen. Hierdoor zal een jong talent, dat alle nationale jeugdteams doorloopt 
een bewuste ervaring hebben van een ‘oranje lijn’, wat later hopelijk de integratie naar het 
nationaal mannenteam zal versoepelen. Het samenspelen van de generatiegenoten zal stapsgewijs 
verbeteren, waardoor betere prestaties bij de Europese kampioenschappen mogelijk worden. 
 
Deze impuls zal ertoe bijdragen dat meer en meer toptalenten ervoor gaan kiezen om hun opleiding 
in Nederland te voltooien. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie (2018). Nu kiezen veel te veel 
jonge talenten een buitenlandse route, waarop het perspectief op een succesvolle carrière als 
profbasketballer heel vaak eerder schijn dan reëel blijkt te zijn. Vaak wordt deze route bij gebrek aan 
een alternatief in eigen land gekozen. Hierin wil de OLA verandering aanbrengen. We willen een 
omslag bewerkstelligen. We willen de Nederlandse toptalenten een alternatief voor de buitenlandse 
route bieden, waardoor ze in eigen land opgeleid kunnen worden tot ze zo goed zijn geworden dat 
ze internationaal kunnen slagen. 
 
Iedereen die wil bijdragen aan deze omslag is van harte welkom in onzer trainingszaal. We streven 
naar een open topsportcultuur, waarbinnen ruimte is voor uitwisseling van ideeën, positieve 
wederzijdse beïnvloeding en inspiratie. Hoe meer eigenaars van het idee van een Nederlandse 
opleiding, hoe beter! 
 
Op het ‘cultuurprogramma’ zullen clinics, open trainingen, discussieavonden en BT4-modules komen 
te staan. 
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Hoofdstuk 2: Basketball Playbook 

 

2.1 Aanvallende filosofie: 

Overtal uitspelen 
De doelstelling van iedere aanval is: het overtal uitspelen. Let wel, overtal vanuit het perspectief van 
de 5-tegen-5! 
Zonder dit perspectief zou de 1-tegen-0 voor problemen kunnen zorgen. Een snelle 1-tegen-0 
driepunter met alle vijf verdedigers terug is namelijk (uitgezonderd in een zogenaamde ‘comeback-
game’ situatie) een slechte schotkeuze. 

- Intelligent basketball spelen begint met het controleren van het wedstrijdritme, met andere 
woorden: open schoten zijn pas dan goede schoten als het voordeel is gecreëerd (stap 1), 
daarna aangevallen waardoor de verdediging tot een keuze wordt gebracht (stap 2) en 
uitgespeeld, waardoor de logische optie wordt genomen (stap 3) = overtal! Als je als team de 
hele wedstrijd alleen maar goede schoten neemt leg dat de basis voor een perfecte 
aanvallende prestatie. 

- Een tweede aspect van intelligent basketball heeft te maken met het ‘lezen’ van het 
momentum:  

o ++: we zijn op een scoring run -> meer tempo! “keep attacking” 
o +: we hebben de overhand -> fastbreak als het kan 
o O: momentum neutraal -> hanteer verschillende versnellingen! Val mismatches aan 
o -: momentum verlies -> schakel terug, laat de screens/balbeweging functioneren. 
o --: scoring run tegen -> ‘stop the bleeding!’ geen democratie meer Time-out! 

 
Het bovenstaande betekent dat basketball én spelintelligentie behoorlijk zwaar wordt 
aangesproken. Dat moeten Nederlandse spelers dus goed kunnen leren! 
 
*Het voordeel creëren 
‘het voordeel’ definiëren wij als: twee verdedigers positioneren zich om de bal te verdedigen óf een 
1-tegen-1 mismatch. Daarnaast is natuurlijk elke situatie waarin de aanval een numerieke 
meerderheid, een overtal (stap 2), die uitgespeeld dient te worden. 
Het voordeel kan gecreëerd worden door: 

1. Fast break (eerste 8 seconden) 
2. Screens 
3. Isolaties (1-tegen-1), met name mismatches 
4. Dribbelpenetratie uit snelle oost-west balbeweging 

 
Wij richten onze aandacht voor het grootste deel op de eerste twee punten. De dribbelpenetratie 
komt bij ons vooral terug in de eindfase van de aanval. Daarvoor gebruiken we immers een 
standaard 4 out drive & kick. 
 

2.2: Fast Break: 

Bij onze aanvallende, pro-actieve aard hoort fast-break basketball als uitgangspunt. We hanteren als 
doelstelling om iedere wedstrijd 80 of meer punten te scoren. Let wel, daarin willen we nooit 
vervallen in een ongecontroleerd ‘Run-and-Gun’-type basketball. Intelligent spel staat bovenaan, dus 
we lezen het wedstrijdverloop en maken een inschatting van onze kansen. Maar á priori geloven wij 
in onze ‘tempo-game’, mits we binnen de discipline blijven. Deze is voor fast-breakbasketball 
strenger dan voor welke andere vorm van spelen ook: balverlies en slechte schotkeuzes zijn de 
natuurlijke vijanden. 
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*Start van de fast-break: 
1. Maximaal 8 seconden: lay-ups op open driepunters, dat is de doelstelling. 
2. geen korte outlet. (eerder één escape-dribbel); vaste inbound organisatie 
3. Point guard float naar de zijlijn, rechts of links 
4. Vaste lanes: bigs in het midden, perimeter aan de periferie. 
 

A: middle lane: Alleen voor de bigs! Non-rebounding big 
sprint naar de voorkant ring. 
B1: Side lane: ballhandler vraagt outlet is in 1 dribbel bij 
de middenlijn en draait nooit zijn rug naar de aanval 
(blow by defender) 
B2: Weakside lane: Weakside-wing sprint vol naar de 
cornerspot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Upcourt pass altijd geven als lane open is. Bij geen open man kan ballhandler in één dribbel naar 
B2 wisselen. 
 
6. Vroege mismatches: de snelle transfer naar de aanvalshelft (één dribbel tot de middenlijn, 
upcourtpasses) kan ertoe leiden dat er vroege mismatches ontstaan: deze willen we gelijk benutten. 
De drive-and-kick standaard spacing regels gelden dan opnieuw (zie verderop). 
 
7. Dragscreen/step-upscreen: Als de rim-runner zich ter hoogte van de bal bevindt, kan er voor een 
dragscreen of een step-upscreen worden gekozen. De uitvoering behandelen we bij de 
ballscreenanalyse. De spacing in deze situatie zou altijd zo dienen te zijn dat er maximaal één speler 
in de rug van het screen staat. Een ‘open-side’-situatie is echter optimaal. 
 
*Transfer naar de aanvalshelft: discipline en controle 
Wanneer een team begint te trainen op fast-break basketball en je spreekt uit dat je in iedere 
neutrale of positieve momentum situatie de eerste 8 seconden wil benutten om snelle lay-ups of 
open driepunters te realiseren dan vindt er een versnelling in het handelen en het beslissen plaats 
bij de spelers. Deze versnelling is vrijwel altijd een verandering in de beleving van controle en gaat 
gepaard met een fase van groei (=onzekerheid). 
 
Met name in de middenfase, maar ook in spontane overtalsituaties komen veel onverwachte, 
speelse beslissingssituaties voor. Daar kan veel mis gaan, waardoor het spelverloop chaotisch wordt. 
Juist daar kan dankzij duidelijke discipline een geweldig voordeel worden behaald ten opzichte van 
teams die ‘walk-up’ spelen! 
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Richtlijn: 

1. In maximaal 3 dribbels bij de 3-puntlijn 
2. Kent uzelve! (zonder Socrates geen perfekte break!) 
3. Blijf in je lanes! Hou je aan de spacing-wetten. 
4. ‘Blow by’ mid-court defenders 
5. Altijd gezicht naar de ring 
6. Pass naar voren: altijd vanuit pass-hoek! 
7. Perimeter spelers ‘in range’: ‘hop’ into the pass (aanvallend/scorend vangen) 

 
*Spacing voor de aanvalshelft: 
 
A: entry positie voor de bal (upcourt pass of (3) pushdribbels) 
B1: Rim runner big man (nonrebounder of de power forward: “4”!) 
B2: Trailer big man (rebounder of de center: “5”) 
C1: Weakside corner spot (eerste man in de lane) 
C2: Weakside wing/elbow spot (tweede man in de lane of guard-through) 
 
Bij iedere overtalsituatie vallen we aan (zie hieronder). Bij een 5-tegen-5 zonder mismatch zijn we 
perfect gepositioneerd voor onze secondary-break opties, maar ook voor onze sets. 
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*Overtal situaties in de fast break: 

• 1-tegen-0: pass naar de lijn man-basket! 
Wat is er nou nog te zeggen over de 1-tegen-0? De leidende pass. Die kan helemaal goed, maar 
tevens helemaal fout gericht zijn: 
 

 
 

Fout! O1 passt rechtstreeks naar de man 
en niet naar de lijn man-basket. Hij passt 
zo ‘weg van de ring’. X2 kan dan nog 
herstellen. 

Goed! O1 passt ‘naar de ring toe’, in de 
lijn man-basket. X2 kan niet meer 
herstellen en O2 kan zonder dribbel vrij 
scoren 

 
Deze pass moet aangeleerd worden. Veel profspelers kunnen hem niet goed geven. 

 

• 1-tegen-1: val de basket aan behalve…. 
Op hoge snelheid aankomen dribbelen met een achterwaarts bewegende verdediger is een 
enorm voordeel. Speel dit uit. Het liefst door de ring op te zoeken, maar er bestaan situaties 
waarin afstoppen voor een vrije driepunter een nog betere keuze is. Maar doet deze situatie zich 
voor? Altijd scoren. 
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• 2-tegen-1: ‘driving lane’ of ‘passing lane’ 
Binnen de driepuntlijn beslist de ballhandler op basis van de voeten van de enkele verdediger: 
 

O1 heeft de bal 
X2 staat met beide voeten niet in zijn ‘driving 
lane’ 
O1 gaat hard naar de ring voor een powermove 
 
Blockshot? Mocht O1 het gevaar lopen dat X2 
hem in de sprong gaat blocken, dan passt hij op 
het moment dat de verdediger springt. 
 
 
 

 
 
X2 springt in de ‘driving lane’ (lees zijn 
voetenstand) 
O1 geeft de 1-tegen-0 (bounce)pass voor de lay-
up van O3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammen maken tevens duidelijk waarom de twee aanvallers parallel blijven: dat garandeert 
de passhoek. Loopt één van de aanvallers voor, dan moet hij vertragen (dus ook in een fast 
break). 
 

• 2-tegen-2: spacing, 1-tegen-1, lees de tweede verdediger 
Voor een 2-tegen-2 geldt net als voor een 1-tegen-1 dat er sprake is van een groot voordeel. We  
spelen dit in de fast-breaksetting dus ook uit. Wel dient allereerst de spacing te kloppen. 

Breder uit elkaar dan bij de 2-tegen-1! 
OFF BALL: twee stappen dieper dan de bal 
berekend vanuit de rand van de driepuntlijn. 
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Nu zijn er drie uitkomsten mogelijk: 
- 1-tegen-1 blijft 1-tegen-1 
- 1-tegen-1 wordt 1-tegen-0 
- 1-tegen-1 wordt 1-tegen-2 
 
Op het niveau waarover wij spreken is er slechts weinig tijd om te beslissen voor de hulptroepen 
zijn gearriveerd: 3 tot 5 seconden. Daarom is het vermogen om snel te kunnen handelen 
doorslaggevend. 
  
 Ad: 1-tegen-1 blijft 1-tegen-1 

Gebruik je intelligentie. Wat is het spelverloop? Is er sprake van een rebound-mismatch? 
Komt er een trailer aangerend? Ken je je eigen mogelijkheden? Hoe ‘zwaar’ is de beslissing? 
Hoe voel je je? Allemaal variabelen die een beslissing kunnen bepalen. Deze situatie wordt 
dus per individueel geval besloten. 
 
Ad: 1-tegen-1 wordt 1-tegen-0 
Verdediger is uitgespeeld, er komt geen tweede verdediger…. Score nemen. ALTIJD! 
 
Ad: 1-tegen-1 wordt 1-tegen-2 
Eén pass moet tot een open schot leiden! Spacing en timing zijn nu beslissend: 

O1 verslaat zijn man over de baseline en 
X2 helpt door diep te roteren 
O2 snijdt hard in het gat via de hoogste 
‘hash-mark’ om de lay-up te maken voordat 
X1 kan herstellen.  
NO-LOOK BOUNCE PASS UIT DE DRIBBEL 
 
*Lees de tweede verdediger! Dit doen beide 
aanvallers, zowel wat betreft de timing en 
hoek van de snijbeweging, als wat betreft de 
pass. 
 
O1 verslaat zijn man over de elleboogrand 
van de bucket en X2 roteert vroeg en hoog, 
waardoor O2 een open back door lay-up 
krijgt. 
WEER IS DE TECHNIEK EEN NO-LOOK 
BOUNCE PASS 
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O1 verslaat zijn man door het midden en X2 
roteert laag, daarmee de backdoor-optie 
wegnemend. 
O2 snijdt nu hoger in het gat voor een kort 
schot. 
O1 voert een screen-pass uit om te zorgen X1 
niet kan switchen. 

 
 
 
 

 
 

• 3-tegen-2: ‘bouncepasses en jumpstops’ 
Een ‘schone’ 3-tegen-2 situatie komt in het tegenwoordige spel niet vaak meer voor. Toch zijn de 
spacing en timing principes van belang, voor het aanvallend rebounden bijvoorbeeld, maar ook 
voor de passhoeken. 
 
Jumpstops: de grootste vijand van fast-break basketball is balverlies. Met 2 verdedigers terug is 
het vangen van de bal onder controle wezenlijk voor het afsluiten van een overtalsituatie. 
Bouncepass: De eerste pass van het middenuit naar een snijdende speler moet een bounce pass 
zijn, zodat de ontvanger onder controle kan vangen én tegelijkertijd de tweede verdediger lezen 
Twee passes maximaal: Na de opening ‘beslist’ de tweede verdediger waar de open schotkans 
ontstaat. Eén laatste pass maakt het uitspelen dus af. 

 
Snijhoeken: De twee ‘vleugelspelers’ snijden 
naar de basket via de 45 graden hoek. De 
middenman – met of zonder bal – stopt af bij 
de vrijeworplijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weakside snijdt altijd naar de ring. O3 vangt de 
bal met een jumpstop. De hoogste verdediger 
bepaalt welke pass de beslissende wordt, maar 
O2 snijdt altijd hard door naar de ring. In het 
geval van een schotpoging BOXT HIJ DE 
REBOUNDER UIT. 
 
 
 
 
 

 
 



 16 

3-tegen-1: maak een 2-tegen-1 
In zo’n situatie altijd de upcourt pass spelen. 
Dan spelen de twee flyers de 2-tegen-1 (dus 
maximaal één pass) uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 3-tegen-3 
Deze situaties kan in een voordeel omgezet worden. Indien de wedstrijd daarom vraagt moet zo 
snel mogelijk de meest voordelige mismatch (dit kan post-up, een 1-tegen-1, maar ook een 
schutter zijn) geïsoleerd worden. De grootste van de twee off-ballspelers snijdt dan in: 
 

O1 speelt de baseline, schutter in de hoek 
blijft dan altijd staan! 
O5, als ‘langste’ man, reageert op de 1-
tegen-1 door goed getimed in te snijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Post-up mismatch: passer blijft beschikbaar 
voor de kick-out O2 in de hoek snijdt in als 
zijn man double-teamt. O5 valt de basket 
agressief aan. 
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• 4-tegen-3: bind de diepe baseline, weakside grootste snijdt in: 
 

Upcourt pass 
De laagste ballside verdediger moet gebonden 
worden door de bal, vandaar atijd de upcourt 
pass. Altijd een 2-2 tandemspacing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rim cut 
Zodra de ballside baseline verdediger 
gebonden is snijdt de grootste weakside man 
hard naar de ring. Met één pass (soms een 
tweede, bij voorkeur niet) is het overtal 
uitgespeeld. 
 
 
 
 
 
 

 

• 5-tegen-3/4 
5 mans break: Standaard secondary break 
spots. In een voltallige bezetting (dus vijf 
aanvallers) zouden we toch nog middels onze 
drive&kick/dragscreen attack gelijk het 
nummerieke/positionele voordeel kunnen 
benutten. Zoals al vermeld is dit afhankelijk 
van momentum en positie van de verdedigers 
(mismatches). 
Wisselende trailers: O5 2 O4 kunnen de 
rimrunner/trailer-rol wisselen. Dit kan om 
tactische redenen door de coach aangegeven 
worden. 
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2.3 Secondary break 

Bij de secondary break vloeit de fast-break over in een halfcourt-offense, qua snelheid één of twee 
versnellingen teruggeschakeld. Maar ook bij onze walk-up setplays gaan we zoveel mogelijk uit van 
de secondary-break beginsituatie, zodat het aanleren van de aanvallende organisatie zo eenvoudig 
mogelijk blijft. Hierdoor kunnen we meer tijd en aandacht steken in het wezenlijke doel van iedere 
aanval, namelijk het creëren van een voordeel, het voordeel aanvallen en tenslotte en overtal 
uitspelen. 
 
S1 Dragscreen/step-upscreen 

De rim-runner O5 is om welke reden ook 
langzamer en slechts ter hoogte van de bal! 
Hierdoor ontstaat de kans op een open-side 
ballscreen, wat de helpverdediging natuurlijk 
meteen onder druk zet! Op het moment van het 
screen ‘flaret’ de trailer O4. Bij penetratie van de 
bal wordt hij de zogenaamde ‘behind release’: 
 

 
 
 
 

 
 
Behind: de balpenetratie en de harde rol doet de 
verdediging inzakken en roteren. Hoogste man 
beweegt dan spot-up “behind” en roept dat ook. 
Dit is ook een standaard regel van onze 
drive&kick. Het overtal is gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 

 
Step-upscreen: Dit is de tweede, en als de 
balverdediger ver naar binnen verdedigt (ICE), de 
betere open-side optie. Bij een balpenetratie is de 
hoogste weakside speler (O4) weer de ‘behind’-
optie. Zijn run-around is dikwijls tot aan de 
wingspot. 
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S2 Post-up 
We hebben twee opties voor de off ball beweging: backscreen en flarescreen. We zijn altijd in een 
van de twee modussen. 
 

Backscreen: Passer O1 blijft beschikbaar voor 
release Post O5 gaat 1-tegen-1. Weakside wing 
backscreent vanaf de elbow-spot de trailer 
(O2O4). Weakside corner leest de help. Uit de 
balbeweging vallen we weer aan middels onze 
drive&kick. 
 
 
 
 
 
 
 
Flarescreens: Na de entrypass stelt de trailer een 
flarescreen voor de passer (O4O1) en de 
corner ook een flarescreen voor de wing 
(O3O2). “Again”: O4 re-screent O1 terug naar 
de ballside. Post gaat nog steeds uit van 1-tegen-
1. 
 
 
 
 
 
 

 
S3: Downscreen-ballscreen (“2”) 
 

Trailer O5 downscreent O2 op de elleboog, om 
daarna te openen (in het geval van de curl-
attack), en daarna naar de ‘bal’ te sprinten voor 
het top ballscreen. O4 is naar de hoek: de 
spelers lezen de verdediging (zie uitwerking 
ballscreen-attack). 
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Voorbeeld: flat hedge: 
Ballhandler valt helper aan en screener rolt 
hard hoogste man in de rug van het screen lift 
naar de topspot: de help bepaalt de optie(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S4 Staggered/single turnoutscreen (“3”) 

 
O3 beweegt vanuit de hoek naar de baseline-
post. O2 en O5 vormen een staggered, en O4 
een single turnoutscreen. Afhankelijk van het 
positioneel startvoordeel kiest O3 een van 
beide wegen. Hij gebruikt de turnoutscreens 
om te scoren (a) of nog eens de screens te 
gebruiken (b). 
 
 
 
 
 
 

 
O3 gebruikt het screen opnieuw en kiest 
onder de ring voor de stagger of toch weer 
het single screen. Details van de reads 
behandelen we bij het hoofdstuk over 
turnoutscreens. Flarescreen voor de passer! 
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S5 Dribble = cross-screen-downscreen 
 

Cross-screen actie voor O4/O5, wie maar in 
de low post begint. O1 benut ballscreen van 
O5 alleen voor positie. O3 to O4 lezen de 
verdediging bij het cross-screen. Eerste doel 
is de bal inside te krijgen. Vervolg is een 
screen-the-screener actie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Turnoutscreen voor de screener. Val aan en 
speel het voordeel verder uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S6 Shuffle attack (“5”) 

Ballreserval, waarbij de wing backdoor 
snijdt. O1 – naar O4 – naar O3. O5 stapt 
omhoog. O1 maakt een fake basket-cut. 
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O5 gebruikt het shufflescreen en komt vrij 
(a). O1 gebruikt het downscreen en ontvangt 
de bal. Nu zijn we in een downscreen-
ballscreen situatie waarbij O4 popt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S7 Hand-off naar single-single attack (“2-side”) 
O1 swingt de bal naar de trailer. O3 haalt 
de bal op hand-off. O1 to O2 bewegen naar 
de ring voor de single-single 
turnoutscreens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Curls of flares. De screeners ‘callen’ de 
read: “curl” of “flare”. Bij flare volgt een 
pivot + tweede screen, bij curl opent de 
screener zich door in de trailer-defender af 
te rollen. Voor de details van het uitspelen 
verwijzen we naar de “turnoutscreen-
attack” pagina’s. 
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S8 Pistol action (“1”) 
 

O1 upcourt naar O2+ handback & flare. Bij 
een flare speelt O5 ballscreen met O2 (a) 
bij een curl snijdt O2 altijd door naar de 
ring (b). Bij geen voordeel spelen O5 en O1 
een side ballscreen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ballscreen-attack, read the defense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Enkele set-plays: ballmovement naar screens 

Sp1 Ballscreen-downscreen-handoff-ballscreen (“1-side”) 
 

De CSKA weave, uiterst effectief mits op 
de juiste snelheid uitgevoerd. 
De start vormt een hoog side ballscreen 
O4-O2. Tegelijk downscreent O3, O2, die 
versnelt en op tempo de hand-off van O1 
krijgt. O4 en O3 sprinten naar de hoek. 
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O5 sprint omhoog voor het top ballscreen 
met O2: agressief wordt de ring 
aangevallen. O1, als liftspeler in de rug 
van het screen is ‘behind’, op de topspot. 
Optimale spacing, met twee 
cornershooters en de beste screener & 
aanvaller in het ballscreen. 
 
 
 
 
 
 
 

Sp2 Baseline runaround – openside ballscreen – high-low spacing (“2 down”) 
 

O2 gebruikt het flex-screen over de 
baseline. O5 wordt gescreend door O3 en 
sprint naar de weakside wing. O4 screent 
O2 vrij en sprint naar de top. O1 geeft de 
entry-pass en sprint naar de weakside 
wing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open side ballscreen tussen O2 en O5 
met ruimte en een high-low spacing.  
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Sp3 Elevator play (“3 side”) 
 

O1 dribbelt naar de wing waar hij het 
elevator screen wil hebben. Hierdoor kan 
hij kiezen of het voor O2 of O3 gelopen 
kan worden! 
O5 downscreent O2 naar de top 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O1 benut het ‘Iverson screen’ waarna O4 
en O5 de elevator voor O3 plaatsen. Dit 
de optie die we willen. Mocht er geen 
schotoptie zijn dan post O5 en plaatst O4 
flarescreens (of een ballscreen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp4 Postup voor de small-forward (center) (“3 down”) 
 
Post-up mismatches 
We moeten onze lengte intelligent 
benutten, dus als we een mismatch 
hebben op de small-forward, benutten 
we dat voordeel. O4 – O1 ballscreen, 
gevolgd door Iverson-cut en seal; kan ook 
met misdirection 2 cross-screen. 
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O2 ‘faket’ de Iverson-cut en komt vrij op 
de wing, O3 benut het cross-screen voor 
zijn post-up mismatch. We zijn nu nog 
steeds in ‘flare-modus’, dus O4 
flarescreent en rescreent voor O2; O5 
flarescreent voor O1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp5 open side ballscreen met de power-forward (“4 side”) 
 

Start als “2 side”, nu met de top hand-
offmet de power forward. Daarna wordt 
de beste ballscreen-aanvaller (O1) op 
gescreend en O4 naar de weakside 
gescreend vanuit de curl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 popt en ontvangt de pass van O3. O2 
curlt en screent O4, die sprint richting de 
bal. O5 cleart, O2 spot up in de hoek en 
O3 weakside wing. 
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O4 ‘stretched’ de rotatie! Hij rolt dus niet 
naar de ring. Bij een switch post O4 op en 
flasht O5 naar de hoge post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sp6 Misdirection rescreen voor een seal/duck-in (“5 down”) 
 

Dit is precies dezelfde set als “3 down”, 
maar nu screent O3 nadat hij het cross-
screen heeft gekregen onmiddellijk X5, 
die vrijwel altijd aan balzijde verdedigt. 
Directe pass bij lay-up (O2O5). High-
low by switch ( O2 – O4 – O5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horn sets kunnen niet ontbreken, met allerlei kleine variaties in de achterzak van de coach. Onze 
teams worden echter geen ‘Horns-teams’: dan gaat het tempo teveel omlaag en wordt het spel 
statisch. Horns-sets zijn uitstekend na time-outs en voor het isoleren van een mismatch. 
 
Update na ieder seizoen: 
Bij de evaluaties komen de coaches bijeen om de ontwikkelingen te bespreken in het programma en 
ook in het internationale basketball algemeen. Daar vindt en herijking plaats en wordt besloten 
welke sets toe te voegen dan wel te schrappen. 
 

2.5 basis-en-killfase aanval: 4-out drive&kick 

Ondanks dat de kill-fase van de aanval pas na het ontstane voordeel ingaat, toch eerst het hoofdstuk 
over onze standaard 4-out drive&kick. De gedetailleerde uitwerking van het creëren van het 
voordeel door middel van de screens volgt hierop, zoals daaropvolgend de uitwerking van het 
aanvallen van zones komt. 
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De reden voor deze ‘omgekeerde logica’ is dat de 4-out drive&kick de basis vormt voor het 
ontwikkelen van de grondtechnieken (vangen, dribbelen, passen, schieten, coördinatie) van het 
basketballspel, die natuurlijk aangeleerd worden alvorens een tactisch voordeel überhaupt benut 
kan worden. Ze vormt als het ware het cement van het (aanvallende) fundament van ons talent-
ontwikkelhuis. We zien een aantal voordelen die we hier specifiek willen noemen:  
 

- Past goed bij een up-tempo, aanvallende stijl en kan vloeiend benut worden na een primary-
break zonder directe scorekans. 

- 4 out leert principes van spacing en timing goed aan, die spelers later altijd van nut komen in 
hun carriere. 

- Veel decision-making-momenten voor spelers met en zonder de bal. 
- Succeservaringen: Vanwege “1-in” blijft de toekomstig 2.15-speler – die nog niet helemaal 

‘in’ zijn lichaam gegroeid is – basketball leuk vinden (bij ‘5 out’ is voor deze belangrijke 
categorie talent veel meer uitvalgevaar). 

- Sluit aan bij het uitvoeringsniveau van de Europese top. Is in de NBA een groot voordeel. 
- Relatief gemakkelijk uniform te gebruiken in de opleidingslijn. Tijd om aan te leren is relatief 

kort. 
- Optimale spacing waardoor ruimtevoor één-tegen-één ontwikkeling. 

 
6 standaard spots: 

2 corner spots 
2 45 graden spots 
2 guard spots (elbow extended) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dit zijn de zogenaamde “catch-spots”, dus de spelers zouden te alle tijde minimaal één 

meter achter de spots moeten opspotten. Uitgezonderd de cornerspots natuurlijk, waarvoor 
ook een andere vang-techniek geldt: de laatste twee ‘passen’ zijn slides. 

 
Grondregels voor de uitvoering 

1. Sprint naar de nieuwe spot 
2. ‘stretch the court’: beweeg weg van driepuntlijnrand 
3. Step into the pass, or hop: ‘val de pass aan’. 
4. Beslis voor de bal de in je handen is!! 
5. Off-ball: beweeg bij de eerste penetratiedribbel 
6. Center (“5”) maakt altijd een ‘dive-cut’ als hij op de perimeter is. 
7. Power-forward (“4”) ‘stretches-the-court’ als hij inside staat 
8. Weakside-corner is altijd bezet 
9. Center (“5”) valt altijd de rug van zijn man aan 
10. Perimeter switch = backdoor cut; post-double = 45 graden basketcuts. 
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Drive&kick automatics 
Top middle: 
 

 
 
Top-side: 

 
 
Side-middle: 
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Side-baseline 

 
 
Side-middle II: 

 
 
Side-baseline II: 
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Cornerdrive: 

 
 
Cornerdrive II: 

 
 

2.6 screens, creëer het voordeel 

Zoals al genoemd: een voordeel ontstaat wanneer: 
- Twee verdedigers door de bal gebonden worden 
- Een 1-tegen-1 een duidelijke mismatch is 

 
Eén screen moet in principe voldoende zijn om dit voordeel te doen ontstaan. Het goed uitvoeren 
van een screen is daarom een ‘fundamental’ die in de basisfase van de ontwikkeling van talenten 
uitgebreid en gedegen aanbod moet komen! 
Nu is het zo dat op het beoogde niveau – de Europleague (en EK’s) – de verdedigingen zo goed 
georganiseerd zijn dat een logisch ontstaaan voordeel, die het gevolg is van de verdedigende keuze, 
door middel van positie-inname en helptechnieken zo minimaal als mogelijk kan worden omgezet in 
een overtal. Teams proberen zoveel mogelijk rotaties te ontlopen; wat één van de redenen is dat je 
steeds meer switches ziet of hybride zone-vormen. In ieder geval is het een feit dat het voordeel 5-
tegen-5 verdedigd wordt (in de top), waardoor het dus ook een must is om het aanvallend 5-tegen-5 
uit te spelen! Dit gebeurt in de USA steeds minder (NBA regels werken dat in de hand), waardoor 
‘Amerikaans’ opgeleide spelers steeds minder geschikt worden voor Europees topbasketball. 
Tegelijkertijd is het zo dat je in Europa het voordeel 5-tegen-5 moet leren uitspelen wil je een kans 
hebben om mee te doen met de top 8, zeker als ‘klein’ basketballland. 
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Na deze algemene introductie willen iets meer in detail in het aanvallen van screen duiken. We 
beginnen met het meest gebruikte screen, het ballscreen. 
 
2.6.1 Ballscreens 

*3 belangrijke teaching points: 
A: allereerst altijd proberen: Refuse & Attack 
B: Creëer het voordeel met maximaal twee dribbels 
C: Correcte spacing (keuzes) en val altijd het voordeel aan! 
 
Deze drie ‘main points’ gelden voor alle soorten ballscreens, met welke hoeken- en positiekeuzes 
ook. Vervolgens bestaan er een aantal richtlijnen aangaande de technische uitvoering. 

1. Ren naar de screenpositie 
2. Borst naar heup op schouders gericht (uitzondering: step-up screen) 
3. Gebruik een stilstaande screener (timing van de ballhandler) 
4. Schouder tegen heup van de screener 
5. Roll hard en groot 

 
En dan begint het spel van de snelle herkenning en het handelen: het zogenaamde ‘read the 
defense’. We lopen eerst de meest gangbare situaties door vanuit een optimale spacing in 
downscreen-ballscreen set: dus één speler in de rug van het screen: 
 

Flat hedge veel voorkomende vorm. O5 
duikt in het gat tussen X5 en X2 (hij opent 
en sprint zijwaarts). Voor O1 geldt: eerste 
dribbel: kijken voor de pocket-pass, 
hesitation en val aan met je tweede 
dribbel! Nu moet de helpverdediging 
kleur bekennen: Rug van het screen: lift!! 
Op de eerste dribbel. 
 
 
 
 
 
 
 
Flat hedge, no bump 
De situatie blijft een 2-tegen-2, dus 
spelen O1 en O5 de 2-tegen -1 tegen X5 
uit. O1 scoort of O5 krijgt de hoge pass 
(soms kan een bouncepass achter X5 
langs ook, als X5 erg het midden 
verdedigt. Liftman O2 spot weer in de 
hoek, voor het geval dat zijn man toch 
‘doubled’. 
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Flat hedge, bump 
Altijd in de rug van het screen passen! 
O1: na de pass, sprint naar buiten 
(guardspot) 
O2: eerste optie = O5 seal! “look in!” 
Tweede optie = drive & kick 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seal = eerste optie 
Drive & kick = tweede optie (ook: ritme-
3ptr) 
O1 = ‘behind’ in het geval van een re-
drive 
X3 double-teamt = O3 basketcut voor lay-
up 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flat hedge: bump off double side 
X4 bumpt en X2 zakt om tijdelijk 2 man te 
dekken: 
Lift pass en seal de recovery van X5. O2 
heeft nu 2 killpasses: 
O4 in de hoek indien X4 ‘in’ blijft of O5 als 
seal. 
Derde mogelijkheid is de skippass naar 
O3, die in 1 stap omhoog doet. Dit alleen 
als zijn man over helpt. 
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Er is nog een andere ‘kill’-optie: 
Pocketpass is open! 
Alleen op de eerste dribbel! Nu snijdt O4 
hard naar de ring voor de lay-up. O1  
O5  O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit zijn zo ongeveer de verdedigende help-opties bij een flat hedge. Wat we niet behandeld hebben 
is de help van de diepe man aan ballside. Deze optie vinden we te logisch om nog met een voorbeeld 
uit te tekeken. Wat steeds meer gebeurt is de ballside hoge help/rotatie. We noemen dit de “Flat X”. 
 

Flat X: ‘hoge’ ballside-verdediger is in 
feite de hedge verdediger! Springt in de 
penetratiehoek van O2. In geval van een 
rotatie zou X2 de opengelaten man 
nemen. Zodra O3 leest dat zijn man de 
hoofdhelp speelt maakt hij een basket-
cut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basketcut & lift aan ball-side: 
O3’s basketcut dwingt weer tot een 
keuze: helpt X1 of niet? In alle gevallen 
ontstaat een overtal en zijn we in de 
‘kill-fase’: 
O2  O3 O5 (O4) is een optie 
O2 – O1 schot is een optie 
O2 – O4 (bij overhelp) is een optie 
In alle gevallen is de verdediging in een 
ondertal gezet! 
 
 
 
 

 
Snelle herkenning en counter en timing bepalen het succes! Bij een single ballside flat X blijft de 
schutter in de hoek! 
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Hard hedge 
Als de verdediging dit effectief doet dan 
is de upcourt-pass (naar O4 in dit 
voorbeeld) weggenomen. Meestal 
gebeurt dit. Zo niet dan direct passen en 
overtal uitspelen! Maar in feite is de 
short roll de eerste optie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Short roll: op de eerste dribbel! 
O5 rolt (hier wel!) en opent om de bal 
high-post te vang met een jumpstop.  
O3 blijft op de eerste dribbel diep! 
O5 valt aan: dus hij neemt het schot, de 
drive of hij passt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotatie: X3 beweegt omhoog, dit voor 
O3 het teken voor een basket-cut. 
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Hard hedge: short roll niet vrij 
In deze situatie sprint O3 (de man in de 
rug van het screen) omhoog voor de lift 
pass. O5 rolt hard en sealt de diepe help 
(X1 in dit voorbeeld) wiens man high-
post flasht voor de high-low. De 
eindfase kent nu een zogenaamde  
 
 
 
 
 
 
 

 
Euroswing-spacing: 
 

Als de high-low optie niet beschikbaar 
is dan is er hoogstwaarschijnlijk een 
double-team op de post = overtal. 
Mocht dat niet zo zijn dan biedt de 
Euroswing spacing een weakside-attack 
mogelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Split: dit gebeurt alleen als de 
verdediging een fout maakt. We gaan 
daar in dit playbook niet van uit, maar 
noemen deze optie toch, omdat ze een 
automatische 3-tegen-2 creëert. O1 
probeert de beste schutter te ‘openen’ 
of maakt een lay-up. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit zijn de meest gangbare reads bij een hard hedge verdediging. Deze blijft in de regel slechts twee 
dribbels ‘aan de bal’. Blijft de hedge-verdediger langer, dan spreken we van een “trap”. 
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Stretch the trap 
De 2-tegen-1 is bij de verre verdediger, 
die tot een keuze gedwongen wordt 
door een gekantelde hig-low 
opstelling, die ontstaat als O2 in het 
gat duikt tussen elleboog en X4, terwijl 
O5 hard ‘dived’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder kan de hard hedge met de ‘under’ gecombineerd worden. Wij noemen deze vorm Pick & 
Pop-defense 
 

Pick-and-pop defense:  
Deze verdediging werkt alleen 
wanneer X5 aan de screener ‘kleeft’: 
X1 moet snel ‘under’ kunnen gaan 
want de bedoeling is dat X5 slechts 1 
dribbel hedged! Net als bij een 
normale under-defense spelen we 
een rescreen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pick-and-pop, rescreen: 
O5 moet X1 buitenspel zetten met een 
front-pivot! X5 is al buitenspel en het 
overtal is gerealiseerd.  
Als O4 voor een pick-and-pop screent, 
gebruiken we de screen-pass. 
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Screen-pass: 
O1 maakt een reverse pivot in X4 en 
blokkeert daarmee de snelle recovery, 
omdat X1 diep under gaat popt O4 
helemaal open en is het overtal 
gecreëerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ‘under’-vorm van het verdedigen van het ballscreen kent twee varianten: 
 

Under; slide through 
De verdediger van de screener (X5) 
maakt ruimte en de on-ball verdediger 
(X1), waardoor iedere verdediger 
‘matched-up’ blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit vallen we aan door middel van een 
front-pivot en re-screen: 
Nu lezen we die nieuwe verdedigende 
keuze en creëren het voordeel. 
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Under, squeeze 
De ruimte om te versnellen en aan te 
vallen naar de basket is nu groter, 
omdat O5 zijn man volledig bindt: X5 
speelt geen rol meer in de 
helpverdediging. Mocht dit ‘turn the 
corner’ niet kunnen, dan speelt de 
ballhandler een re-screen. 
- Een zogenaamd ‘spair-ballscreen’ 
waarbij een derde speler een 
backscreen zet (bijvoorbeeld O2) op de 
recovery kan ook functioneren. 
- De squeeze wordt tevens onmogelijk 
gemaakt wanneer O5 zelf 
vrijgescreend wordt vóór het zetten 
van zijn ballscreen. 

 
Een andere veelgebruikte techniek is de zogenaamde “ICE-defense”, waarbij de on-ball verdediger 
de man meteen één kant op dwingt: 
 

ICE: 
X1 ‘springt’ zijn man naar links. X5 speelt 
flat en diep(er). Als O1 nog niet 
gedribbeld heeft probeert hij de refuse 
door middel van een “cross-over rip 
through”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rip-through 
De ‘Sparoulis-beweging’: lage swiep met 
de bal en een grote cross-over step; heel 
vaak lukt het X1 dan te verslaan. O1 
penetreert naar de basket en O5 sealt 
zijn man tijdens het afrollen. Mocht er 
geen driving lane zijn ontstaan dan is er 
goede spacing om de ICE-verdediging te 
verslaan: 
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Rear-screen 
Dankzij de rip-through beweging hebben 
O1 en O5 meer ruimte gecreëerd. O5 zet 
nu een rear-screen met een step-up 
hoek, waardoor O1 hard de basket aan 
kan vallen. De opties zijn te vergelijken 
met een flat-hedge attack met een 
double-side. O4 wordt de lift-man. We 
geven de voorkeur aan een 
conventionele spacing, maar mocht O1 
X5 splitten dan moet O5 dit herkennen. 
 
 
 

 
Split 
O1 speelt X5 met een cross-over uit. O5 
leest dit een trailt aan de andere kant 
van de ring: altijd de ring aan beide 
kanten aanvallen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met levende bal 
O1 dribbelt en wordt geconfronteerd 
met ICE: rip-through is nu niet mogelijk. 
Dus: creëer de ruimte met back-up 
dribbel(s)! Vóór het zetten van het rear-
screen. 
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ICE bij een open side side ballscreen. 
O2 maakt één aanvallende dribbel, maar 
O5 plaatst nog geen screen: we willen 
de pass naar O5 creëren voor een hand-
off/ back door situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Back-cut & basket cut 
O2 snijdt altijd éérst backdoor! Als X2 
echt te laat is, is de pass open. O5 
snijdt na gepasst te hebben 
onmiddellijk hard naar de basket. O1 is 
‘behind’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hand-off 
X2 is op tijd hersteld: nu is de situatie 
ontstaan voor een hand-off naar het 
midden. O2 en O5 lezen de verdediging 
en het voordeel wordt aangevallen. 
 
Uitgezonderd de switch hebben we de 
belangrijkste ballscreenverdedigen 
behandeld. De uitvoerende technieken 
worden hier niet uitgewerkt, maar het 
staat uiteraard vast dat trainers de 
technieken in detail kunnen ontleden 
en aanleren. Voordat we de switch 
behandelen nog een paar puntjes 
aangaande het open-side ballscreen 
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Rol naar de schaduw 
O5 wil met zijn rol de helpweg lang 
maken. Bij dit ballscreen rol je niet 
direct naar de ring. Bij een ‘pop-screen’ 
met O4 speelt dat nog sterker. Geen 
pass? Up-court en seal! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High-low duck in 
Dat is de eerste optie: O5 moet zijn 
man goed sealen. Mocht de high-low 
pass niet kunnen dan kan: 
- Het weakside overtal uitgespeeld, of; 
- De euroswing gelopen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Switch attack: 

 
Rol diagonaal: 
De meeste switches hebben een 
getrainde trio-switch. De diagonaal 
maakt de rotatie langer. Genoeg tijd? 
Altijd upcourt en seal-optie eerst (A). 
Corner-man is ook een optie (igv. Trio), 
hij lift niet! 
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Trio-switch 
De mismatch is nu O3! Backdoor lob is 
optie #1, dribbel terug en post-up optie 
#2. O5 flasht hoog (high-low). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High-low: 
Geen trio-switch, maar ook geen directe 
passhoek. Weakside (O3) flasht high-
post en guard sprint naar hoge 
weakside wing of naar de middenlijn 
(start positie voor outside-breakdown) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isolation 1-on-1: laat in de shot-clock 
O1 neemt X5 eerst lateraal (veel grote 
mannen zijn zijwaarts zwak) en kiest de 
open kant. Opstelling altijd zo dat één 
kant vrij is, met slechts een schutter in 
de hoek. O1 valt X5 aan en speelt de 
mismatch uit. 
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Double in the post: cut van de 45 
graden! 
O4 trekt de double-team na een switch, 
O5 snijdt op de stretch-dribbel naar 
voorkant ring en O3 lift en samen O1 
‘ziet de bal hem’! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste basket cut niet open? 
Dan snijdt O5 terug naar buiten, O3 
maakt een top basket cut. Hij is vrij of 
anders O1 bij de kick-out. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermee zijn de standaarden van de ballscreen-attack behandeld. Wil een speler een Euroleague-
niveau halen dan zal hij bekend moeten zijn met alle reads. Pas daarna kan hij naar het niveau 
groeien waarop voorbij de reads met nuances gespeeld wordt. We behandelen hierna de turn-out 
screens. 
 
2.6.2 Turn-out screens 

We spelen turn-out screens vanuit verschillende opstellingen, maar om het overzichtelijk te houden 
gebruiken we onze hand-off secondary-set (“2-side”) als aanleervoorbeeld. De spacing- en 
timingprincipes die hiervoor gelden kunnen ook in andere situaties worden gehanteerd.  
 
Belangrijk teaching points: 

1. Screener callt ‘curl’ of ‘ flare’. Eén stap vóór decision-point. 
2. Het screen bestaat in beide gevallen uit twee bewegingen 
3. Screener staat stil (jumpstop) op het moment van contact! Geen moving screens! 
4. Het turn-out screen wordt gebruikt om een voordeel te behalen, wat we aanvallen om 5-

tegen-5 het overtal uit te spelen. 
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Curl 
Verdediger van de cutter volgt en O2 
curlt om het screen. Screener rolt met 
een reverse pivot (1/2) en opent naar 
de bal. Ideale pass is een leidende 
bouncepass. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flare 
Verdediger slipt het screen en O2 
‘flaret’ naar de corner. O5 re-screent 
met een front pivot. Passer gebruikt een 
angle-dribbel om de pass over het 
screen te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curl reads 5-tegen-5: 
 

Flarescreen voor de passer 
O2 penetreert en trekt X1 naar binnen. 
O4 flarescreent voor O1 die helemaal 
vrij staat. O3 sprint naar de corner. O2 
passt niet als hij de ring kan aanvallen. 
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Slip 
X5 hedged zo ver dat O5 een rechte 
baan naar de ring heeft voor een lay-
up. Deze pass kan ook O1  O2  O5 
gespeeld worden, dat gebeurt als X5 
later ‘opstapt’. O3 spot in de corner 
ivm extra pass. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Give & Go ballscreen 
X1 springt direct om de drive van O2 af 
te sluiten. O1 flaret en O2 passt direct 
terug! O4 screent X1’s recovery, 
waarna het overtal is ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Late switch 
O5 switchet op de dribbel. O2 dribbelt 
naar de wing en O5 post de mismatch. 
O4 flasht high-low; O1 & O3: diepe 
weakside. 
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Jumpswitch 
O2 ‘popt’ om de directe seal van O5 
mogelijk te maken! Bij een mismatch-
entry op O2 flasht O4 weer voor de 
high-low. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flare reads; 5-tegen-5: 
 

Shoot 
X2 is te laat; geen recovery mogelijk. 
“Catch in Rhytm & shoot the three”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shotfake & slip 
X5 maakt de close-out op O2’s 
shotfake. O5 slipt naar de ring. Meestal 
leidt de bouncepass tot een dunk. 
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Baseline-drive 
O2 neemt deze optie alleen indien er 
een directe lane naar de ring is! 
Belangrijk is dat O1 op de top blijft. X1 
zal naar beneden/weakside roteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lift dribbel & attack middle 
X2 heeft zich hersteld en de directe 
lane naar de ring is er niet. O2 maakt 
een lift dribbel en penetreert hard de 
bucket in: nu zijn we in de curl-attack 
terug. Dus O4 flarescreent O1 en O3 
spot in de hoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6.3 Cross screen 

 
Begin met de directe post-up 
Als eerste optie om de verdediging te 
binden. Een cross screen spelen we om 
de bal zo dicht mogelijk bij de ring in de 
handen van onze grote man te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 49 

Baseline-cut 
X4 verdedigt hoog en O4 zet hem met 
een front pivot omhoog in het screen 
van O3. O3 moet zijn screen in een 
hoek plaatsen met zijn rug naar de 
hoek van het veld voor de optimale 
spacing. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Over 
X4 verdedigt laag, dus O4 maakt een 
front pivot richting baseline. O3 plaatst 
het screen met zijn rug naar de 45 
graden hoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheat 
X4 anticipeert en slipt het screen. O3 
re-screent en O4 flaret terug. O1 passt 
richting punt van het bord voor de lob 
pass & lay-up. 
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Overhelp I 
Van X3: O5 screent zijn eigen man en 
O3 komt helemaal op een voor een 
‘rhytm-3’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overhelp II 
Van X2: O2 herkent dit meteen en 
snijdt omhoog naar de wing. X2 is nu 
in een close-out situatie = drive & 
kick. O4 kan nog steeds opposten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B6.4 flare-screens 
Betreffende flarescreens eerst een paar toepassingsmogelijkheden. 
 

A: screen the passer: 
In de penetratiefase (soms killfase) 
van een aanval is een flare- of een 
hammerscreen een goede optie om 
de passer vrij te spelen voor een open 
driepunter/shotfake & drive. 
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B: Decoy-curl 
In dit voorbeeld passt O2 naar O3 in 
de post en snijdt met een curl-cut om 
het flarescreen. Deze actie opent 
ruimte voor een ‘simple turn-out 3’ 
voor O1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de curl van O2 moest de 
verdediger van O5 terugzakken om 
een open lay-up te verhinderen. 
Hierdoor is het screen O5  O1 een 
2-tegen-1. O5 moet zorgen dat hij de 
verdediger van O1 goed screent. O1 
is dan helemaal open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: flare voor het ballscreen 
O2 flaret op het screen van O5. X2 
speelt under. O2 ontvangt de pass. 
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X2 herstelt zijn positie met zijn rug 
naar de baseline (in dit voorbeeld), 
waardoor O5 het ballscreen naar 
binnen kan zetten. X2 kan nooit meer 
herstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flare-reads: 
 

Deep curl-cut 
X5 bumpt maar switcht niet. Vaak is 
O2 onder de ring vrij. O1 leest X3: als 
hij helpt is O3 compleet vrij op de 
weakside-wing (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flare & re-screen 
O2 kan schieten, penetreren of een 
topball-screen spelen. O3 blijft diep. 
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Switch: dive to front of rim & seal 
X5 switcht naar de schutter. O5 
maakt een harde dive naar de ring en 
sealt de kleine verdediger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misdirection 
O2 curlt en zet een backscreen of een 
rub-off screen voor O5. O3 lift. 
Meestal ontstaat een voordeel; vaak 
zelfs direct een overtal. 
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2.7: Zone-attack: creëer het voordeel. 

Ook zone-verdedigingen vallen we aan volgens dezelfde volgorde: 
1. Creëer een voordeel; 
2. Val het voordeel aan, dwing de verdediging tot een keuze; 
3. Speel het overtal uit. 

 
Toch zijn er verschillen in de uitvoering met de man-to-man aanval. Met name in de fundamentals 
komt tegen zones het zwaartepunt meer op de dribbel(penetratie) te liggen. Daarmee is ook het 
vangen van de pass belangrijker dan tegen man-to-man. Een paar technische uitgangspunten die 
universeel gelden: 

1. Vang de bal in een “Shooter’s stance”: ‘hop’ in de pass; 
2. Vang de bal in een 1-tegen-2 situatie. Beweeg naar de bump-zones; 
3. ‘One postplayer catches the ball, other postplayer cuts!’; 
4.  

a. Gap-penetration sets up the pass 
b. Slide-penetration sets up the gap 
c. Freeze-dribbel sets up the shot 

5. Mismatch de 1-tegen-1 met je opstelling 
6. Screen de recovery 
7. Skip-skip 
8. Fakes bewegen de zone 
9. Begin weg van de schutter 
10. Zones zijn kwetsbaar voor de bounce-passes. 
11. Zones ‘willen’ snelle, halfverdedigde schoten uitlokken! 

 
2.7.1: 2-3 zone 

 
Match-up the zone 
De PG & wings moeten ernaar streven 
altijd de bal te vragen “tussen twee 
verdedigers”. De PF & C beginnen 
achter de zone (“2-down”). Als het kan 
opent de PG weg van de beste schutter. 
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Lage verdediger stapt op 
In deze situatie ‘stretched’ de ballside 
post de middenman van de zone: O3 
zoekt de baseline-pass. Zodra één 
postspeler de bal vangt, maakt de 
andere een cut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoge verdediger ‘matched-up’ 
O3 probeert met een ‘angle-dribbel’ de 
zone uit zijn voeg te plaatsen. Hoe 
meer de hoge on-ball verdediger mee 
omlaag gaat, hoe groter de ruimte voor 
O1 en O2 voor de 2-tegen-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De freeze-penetration van O1 zet O2 
helemaal spot-up: de lage man moet 
nu wel in een close-out naar buiten 
sprinten, wat allerlei breakdown-opties 
doet ontstaan: 
- O2 drive & kick 
- O2 passt laag naar O5 en O4 snijdt in 
het gat 
- O2 passt naar O4 in de high-post en 
O5 snijdt over de baseline. 
- O3 slide-to-the-corner en creëert de 
2-tegen-1 met O1 
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Een tweede opstelling is met de power forward in de hoge post: 
 
“1-up” 
O1 passt naar O3 (zone shift). O5 
strekt de baseline verdedigers. O4 
moet straks de buitenste topman 
screenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O4 schakelt de topverdedigers uit en 
popt O1 & O2 hebben een 2-tegen-1. 
O5 ‘crosst’ over de baseline. Iedere 
pass leidt tot een drive & kick-situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O4 popt nadat de gescreende 
topverdediger zijn positie probeert te 
herwinnen. De hele zone beweegt 
naar rechts. 
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2.7.2 1-2-2/3-2 zone: 

 
Baseline overload 
Het overtal is tegen een ‘oneven’ zone 
op de baseline te creëren. Daarom 
plaatsen we onze beste schutter, O2 
in een hoek en openen we bij hem om 
de zone te bewegen. O1 gebruikt in 
dit voorbeeld een gap-dribbel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baseline runner 
Na de verdediging ‘vlak’ getrokken te 
hebben. Reversen we de bal en sprint 
O2 over de baseline: de tweede 
screener screent daarbij ‘zijn’ man. In 
de regel komen O3 en O2 in de 2-
tegen-1. In geval er een 
dribbelpenetratie volgt stapt O4 uit de 
hoek. 
 
 
 
 
 
 

 
O3 leest dat de vleugelverdediger de 
pass naar de hoek verdedigt en maakt 
een ‘gap-penentration’: voor O4 het 
signaal om in de corner op te spotten. 
O5 screent zijn man. O1 creëert met 
O4 een nieuwe 2-tegen-1. Is er geen 
overtal voor O3 & O2 dan flasht O5 
naar de pinch-post. 
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Flarescreen weakside 
O3 gebruikt een angle-dribbel om de 
beide topverdedigers te binden. O5 
flasht en ontvangt de bal: hij 
pivoteert naar de ring. O4 
flarescreent de weakside 
topverdediger.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flare OF Duck-in 
Mocht O1 niet helemaal open staan 
(A) dan is de slip naar de ring van O4 
vrijwel altijd een 1-tegen-0 optie (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tweede flare 
Indien de zone snel zijn shifts speelt 
kan O4 een tweede flare-screen voor 
O3 zetten. Nu is de 2-tegen-1 met O1 
ontstaan. 
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2.7.3 1-3-1 zone: 

 
Four corners 
De center heeft een vrije rol. Na 
penetratie moet hij proberen te 
screenen, te sealen of een basket-cut 
proberen te maken. De andere vier 
aanvallers spelen vanuit de hoeken 
van het veld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ball in corner 
Big man seals middle: O5 probeert 
de center te sealen en vraagt de bal 
met zijn inside-hand. Meestal helpt 
de weakside man. 
Opposite corner: basket-cut achter 
de zone 
Geen optie: - lift dribbel of 
o Diagonaal pas: 
 
 
 
 
 
 

 
In dit geval valt O3 de enige 
weakside-verdediger aan met een 
freeze-dribbel. O2 spot-up in de 
corner. O5 sealt de middenman of 
snijdt naar de ring. Eén van de twee 
hoeken komt helemaal open. 
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Lift dribbel 
Gap-penetratie & diagonaal pass 
Daarna een freeze-dribbel en er 
ontstaat een 2-tegen-1 op de 
baseline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.4 Amoeba & trapping zones 

De amoeba wil de wing- en cornerdribbels dubbelteamen. Een overload creëert daarom een 
skippass en drive & kick. 

 
Overload 
De entry is het signaal voor:  
- O4 om naar de hoek te 
sprinten 
- O5 om naar de ballside-post 
te flashen 
Als O2 dribbelt komt de trap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de trap ontstaat de 2-tegen-1 aan 
de weakside. O1 maakt het 
verdedigend veld voor de ene 
verdediger zo groot mogelijk. O2  
O1 of O2  O3. 
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Drive & Kick 
Veel ruimte voor de penetratie. O5 
screent/sealt de recovery. O1, O2 & 
O4 spotten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Out of bounds/special situations/time & score 

In dit playbook nemen we geen standaard out-of-bounds plays op. De keuze daarvan moet afhangen 
van de individuele kwaliteiten in de verschillende teams en zal jaarlijks in onderling overleg worden 
herzien. Over special situations een paar algemene punten: 
 

1. Iedere coach zal voor de volgende situaties een oplossing of play in zijn binnenzak moeten 
hebben: 

o Ball inbounds 1 punt achter (3-10 seconden te spelen) x2 
o Ball inbounds 2 punten achter (3-10 seconden te spelen) x2 
o Bal inbounds 3 punten achter (3-10 seconden te spelen) x2 

- Eén minuut te spelen 1, 2, 3 voor (foutensituatie) 
- Eén minuut te spelen 1, 2, 3 (+) achter (foutensituatie) 
- ‘protecting a lead’: 2, 3, 4 minuten te spelen. 
2. ‘time & score’-situaties zoals hierboven zullen regelmatig in de training behandeld dienen te 

worden. 
3. Bij een comeback game mag geen enkele speler niet willen ‘foulen’! 
4. Ken de regelgeving – tot in detail – aangaande de onsportieve fout en de technische fout. 

Zorg dat de spelers dit ook kennen. 
5. Bij laatste seconden situaties: één dribbel is één seconde (meer of minder) 
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2.9 Een paar afsluitende punten over creativiteit en aanvallend basketball 

• We willen graag dat onze Nederlandse topspelers uit hun creativiteit kunnen putten in hoge 
druksituaties. We willen spelers ontwikkelen die op het hoogste niveau ‘self-reliant’ en 
‘capable of making great decisions’ (all blacks) zijn. Om daar te komen moeten onze spelers 
eerst in staat zijn om op Euroleague niveau de hiervoor beschreven wetmatigheden omtrent 
spacing en timing te kunnen toepassen! En dat ook nog onder tijdsdruk; en door alle spelers 
op het veld, als vijf vingers aan één hand! Niemand heeft baat bij een ‘creatieve’ speler die 
oliedomme beslissingen maakt en alle logica overboord gooit. Om daar te kunnen komen 
zullen we met ons opleidingshuis moeten werken naar een integrale aanpak. Dit playbook 
dient als een eerste aanzet daarnaartoe.  

• Om onze keuze voor aanvallend basketball te laten postvallen delen we een paar gedachten 
ter inspiratie: 

o Alle jeugdcompetities direct inbounden van de bal na overtredingen mogelijk 
maken, zonder oponthoud van de regels. 

o Alle jeugdopleidingen beginnen als uitgangspunt met het aanleren van: 
▪ Schieten 
▪ 1-tegen-1 
▪ Fast break 

o Ballscreens en dragscreens vanaf U12 toelaten 
o Minicompetities wellicht in een aparte ‘league’ steken, met eigen bestuur en 

organisatie, waar kinderen bij hun eerste ervaring met georganiseerd basketball met 
de volgende indruk naar huis gaan: 

▪ Basketball is FUN 
▪ Nederlands basketball is FUN 

 
Dat vormt de kiemcel van succes 
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Hoofstuk 3: Verdedigende filosofie 

Breek het ritme en rebound 
Om met het tweede aspect te beginnen: Pat Riley noemde rebounden altijd ‘the most important 
thing in winning’. Rebounden wordt in de regel altijd genoemd, maar in de coaching en training 
meer dan dikwijls aan het lot overgelaten. Het loont de moeite om van rebounden een serieus 
thema te maken. Als doelstelling voor de wedstrijd hanteren we de volgende quota: 

- 70% of beter van de verdedigende rebounds; 
- 40% of beter van de aanvallende rebounds. 

 
Hier is de doelstelling voor het verdedigende rebound quotum een keiharde. De doelstelling voor 
het aanvallende deel is in zoverre iets ‘zachter’ dat een wedstrijdbeeld daarin ook rol speelt. Bij een 
tien punten voorsprong met een paar minuten te spelen kan het raadzaam zijn om met minder 
spelers te ‘crashen’ om ervoor te zorgen dat de tegenstander minder snel tot gemakkelijke scores 
komt. 
 
Maar wat de verdedigende rebound betreft geldt dat zonder ‘controle’ er geen fast break basketball 
gespeeld kan worden, een goede stop tenietgedaan wordt en soms een hele momentum. Swing kan 
plaatsvinden door één gemiste verdedigende rebound. Redenen genoeg om er serieus mee aan de 
slag te gaan. 
 
Breek het ritme, wat wordt daarmee bedoeld? 
Bij een optimaal functionerende verdediging gebeurt ‘het ritme breken’ op twee te onderscheiden 
niveaus, te weten op het terrein van de techniek en op het terrein van de tactiek. 
 
De twee dimensies gaan we opsplitsen en wat uitvoeriger in detail bekijken: 
 

3.2 Verdedigen van de techniek 

 
3.2.1 Verdedigen van het schot 

We leven (2018) in het tijdperk van de schutter. In de geschiedenis van het basketballspel is het niet 
eerder voorgekomen dat het shot – en dan met name de driepunter – zo’n sterk zwaartepunt innam. 
Stephen Curry (nu al door velen gezien als de beste schutter aller tijden) heeft in twee seizoenen al 
meer driepunters gemaakt dan Larry Bird (toch ook geen beunhaas) in zijn hele carriere. Schutters 
als Cury, Thompson, Nowitzki, maar ook Spanoulis en Navarro hebben zo’n hoog niveau dat het in 
veel situaties haast onmogelijk is om hun schot met succes te verdedigen. Als Nowitzki op één been 
achteruit stappend met zijn hoge release (en hij meet al 213 cm!) met een boog van over de 60 
graden een driepunter schiet (met dank aan Holger Geschwinder), dan tart hij alle grondwetten van 
de basistechnieken alsmede die van de fysica (de ideale ‘aanvliegroute’ van de bal boven de ring ligt 
eerder rond de 45- tot 50 graden). Dergelijke spelers schieten op een niveau wat de basis ver 
overstijgt! Ze zijn als het ware grootmeesters in het schieten. Een goede technische verdediging is op 
dat niveau ontoereikend en zelfs de hulp van tactiek (bijvoorbeeld: neem bij Spanoulis de hop naar 
rechts helemaal weg) zal er lang niet altijd toe leiden dat de schutter ‘gestopt’ kan worden. Deze 
spelers spelen met teveel gevoel, vrijheid en creativiteit. Dat is alleen maar mooi, topsport op zijn 
allerbest. Maar toch moet de verdediger het altijd proberen. 

1. Breek het ritme van de schot: versnel de release of verhoog de release. 
a. Bij een tweehandige close-out moet de verdediger proberen de schot-hand-

beweging te ontregelen. Zijn doel is om de timing van de release te veranderen of 
het punt van loslaten van de bal te verplaatsen: 
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Twee handen bij de schothand (niet bij de ogen): verdediger wil releasebeweging 
versnellen door op tijd zijn handen hoog bij het releasepunt te plaatsen. Lukt dit dan 
is het daarnaast zijn doel om het releasepunt te verhogen c.q. te veranderen (als de 
verdediger van achteren of opzij komt kan het releasepunt naar omlaag worden 
gedwongen) 

b. Bij een éénhandige close-out (fly-by of niet) moet de verdediger altijd aan de 
schothandkant verdedigen/voorbij springen; dus een rechtshandig schot met de 
linkerarm en vice-cersa: Schutter schiet met links, hierdoor is de rechterarm omhoog 
en de torso van de verdediger chest-to-chest (dus een legaal verdedigende positie), 
maar ook in ‘full-view’ van de schutter. 

 
Breek het ritme van het schot: ontregel de vang- en/of voorbeweging. 
Iedere goede schutter schiet vanuit een bepaald, eigen ritme. Dat ook voor de voorbeweging en het 
vangen van de bal. Een topverdediger weet dit en anticipeert hierop. Dit is een overlap naar tactiek, 
maar moet toch ook even benoemd worden bij de techiek. 
 
3.2.2 Box-out 

Het uitblokken van de schutter begint te verdwijnen uit het NBA-basketball. In Europa gebeurt het 
nog wel (daar wordt in de regel harder gespeeld in de verdediging), dus wij moeten het aanleren. De 
ervaring bij profteams leert dat als je het niet blijft trainen de uitvoering van de techniek verwatert. 
Wat betreft de fly-by: afhankelijk van het intelligent lezen van het momentum kan de coach een 
tactische keuze maken (alleen bij outside schoten): 

- Ren door voor de fast break, of 
- Roteer terug voor de rebound. 

Dit wordt behandelt bij de tactiek. 
 
3.2.3 Verdedigen van de pass en de dribbel 

Zoals gezegd is dit geen handwerk over uitvoering van techniek. We beperken ons tot een paar 
algemene punten en opmerkingen. 

1. Pressie: 
a. Skippass kan nooit een bullet-pass zijn 
b. Eerste stap: iedereen moet de eerste twee dribbels zelf verdedigen: front foot to 

pivot foot 
c. Passlijnen: afhankelijk van het niveau van pressie, maar iedereen kan de chicken-

wing-deny-techniek, alsook fronting-techniek. 
d. Steals: Turn & strip; turn & flick; cross-over flick; lure & dive; upwardflick. Allemaal 

te trainen legitieme technieken. 
2. Positie: 

a. Ball-you-man 
b. Onderscheid tussen: 

i. Pressie (rhytm)-fase verdedigen, en 
ii. Penetration (attack)-fase verdedigen 

c. Early help 
d. Late help (dit zijn verschillende technieken met verschillende tactische implicaties) 

3. Mentaliteit 
a. Nooit opgeven 
b. Nooit tonen dat je niet gelooft 
c. Altijd harder willen gaan dan de tegenstander 
d. Vrijheid = waarheid = eerlijkheid 
e. Duelkracht evalueren en meten! 
f. Communiceer! Verdedigen doe je samen. 
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3.2.4 Verdedigen van screens 

Voor alle screens geldt dat beide verdedigers in positie en op spanning moeten zijn. In het Europese 
topbasketball neemt het verdedigen van screens de belangrijkste plaats in binnen het geheel van 
een teamverdediging. In de NBA ligt het zwaartepunt eerder bij de één-tegen-éénverdediging. 
Opnieuw beperken we ons tot een aantal uitgangspunten: 

- Turn-outscreens: 
o Stuur de cutter ‘naar 1 kant’ 
o Screener defender: communiceer en zie de bal 
o Cutter defender: “be attached” op het decision-point 
o Do not foul! 
o ‘Don’t lay down on the screen’ 

- Ballscreens: 
o Laat de ballhandler nooit toe dat hij ‘refuse’ kan spelen 
o Screenverdediger: laat geen split-dribbel toe 
o ‘Don’t lay down on the screen’ 
o Communiceer luid en vroeg 

- Cross-screens 
o Communiceer luid en vroeg 
o Jam the cutter (tactiek bepaalt in welke richting) 
o Bump the cutter 
o Balldefense: druk op de passer 

- Flarescreens 
o Communiceer luid en vroeg 
o Be attacked (cutter) 
o Zie de bal (screener-verdediger) 
o ‘Derde’ helper (tactiek, maar wel noodzakelijk) 

- Backscreens 
o Communiceer luid en vroeg 
o Laat nooit je rug screenen; hooguit je schouder 
o Bump the cutter; no fouls 
o Derde verdediger is alert om te helpen 

 
Samengevat kan gesteld worden dat de basis van een succesvolle teamverdediging gegrond is in het 
intensief en met cohesie uitvoeren van de fundamentals. Voordat de tactische keuzes in het spel 
komen, moet de basis ingezonken zijn. Veel komt hierin aan op de mentaliteit van alle spelers in het 
team. In de eerste fase van de groepsontwikkeling moet er dan ook gewerkt worden aan een 
ondergrens van wat geaccepteerd is binnen het team. Hoe hoger deze grens komt te liggen, hoe 
sterker de team-norm, hoe beter de verdediging. Dit aspect van ons spel staat op gespannen voet 
met zelfsturing: het komt vrijwel nooit voor dat een sporter voor 100% intrinsiek gemotiveerd is om 
zijn pijngrens op te zoeken of zijn pijngrens te kennen. Bij de motivatie van dit deelgebied speelt de 
trainer/coach de grootste rol. 

 

3.3 Tactiek in de verdediging 

 
3.3.1 “Inside-out of Outside-in?” 

We hebben aan het begin van het playbook al aangegeven dat ons basispsychologisch uitgangspunt 
“uitgaan van eigen kracht” is. Strategisch zijn we daardoor eerder een inside-out (m.a.w. wij doen 
onze eigen winnende elementen goed als grondtoon voor winnen), dan een outside-in team en 
organisatie (m.a.w. wij maken de winnende elementen van de tegenstander 
kleiner/neutraal/minder effectief en putten daaruit onze kansen). 
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Wat is dan die ‘eigen kracht’? Laten we helemaal teruggaan naar het begin (hoofdstuk 2: “waarin 
blinkt een Nederlandse topbasketballer uit?”) en onze onderscheidende kwaliteiten puntsgewijs op 
de verdedigende keuzes projecteren: 

1. Lengte en atletisch vermogen: 
Lengte kan natuurlijk van nut zijn bij het zogenaamde ‘rimprotecting’. Een goede 
verdedigende center trekt het schotpercentage van de tegenstander omlaag, wat de druk op 
het schot van buiten verhoogt. Lengte in een goede zone is van groot belang (Syracuse!). We 
gaan daar dan ook maximaal van profiteren. 
Atletisch vermogen is natuurlijk voorwaarde voor verdedigende pressie, wat ook weer 
voorwaardelijk is voor fast break basketball. Bij de Orange Lions Academy gaan we ons 
atletisch talent optimaal benutten om op verschillende niveaus druk te maken uit onze 
verdediging. Dit past zeer goed samen met een effectieve fast break. 
NB. De USA hebben met name op dit deelgebied nog de bovenhand in het wereldbasketball. 
Hierbij kunnen wij met Nederland grote vooruitgang boeken. Opnieuw is het belangrijk om 
op te merken dat we hiervoor een integrale aanpak in ons opleidingshuis zouden moeten 
benutten. 
 

2. Intelligentie 
Net zoals voor de aanval, geldt ook voor de verdediging dat het momentum te lezen is. 
Hierbij introduceren we het idee van “smart pressure”, wat inhoudt dat de intensiteit van 
verdedigende druk (wat ook niveauverschil in risico nemen betekent) variabel is. Het 
uitgangspunt blijft: druk gebruiken om te ontregelen, en het ritme te breken, maar wat 
betreft risico’s nemen hanteren we dezelfde vijf ‘versnellingen’ als bij de aanval: 
 
SMART PRESSURE: 
++: We zijn op een scoring run: “meer steals en blocks” 
+: We hebben de overhand: “full court pressure, hoge druk op de bal en in de passlijnen.” 
0: Momentum neutraal: “Harde pressure-defense om tegenstander uit te putten, weinig 
gokwerk.” 
-: Momentum verlies: “Geen lay-ups of directe inside-out “Rhytm-threes” toelaten: Get 
stops.” 
--: Scoring run tegen: “Wissel van strategie. Tactische oplossing(en) zoeken en vinden.” 
 
Wie ‘schakelt’ er met deze versnellingen? Uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij de 
coach, maar tegelijkertijd blijft het ideaal dat de spelers op het veld hierin een hoog niveau 
van herkenning ontwikkelen en zou zelfsturing ook ruimte moeten krijgen. 
 

3. Ondernemend en creatief 
Dit houdt in dat er bij een spelsport als basketball altijd voldoende ruimte voor “spielerei” 
blijft. Oftewel: straf, binnen de kaders van de doelstellingen, eigen initiatief (vaak ook een 
verrassing) nooit af! Het systeem is niet belangrijker dan het doel! Zodra een speler het 
basisniveau meester is zou hij altijd ruimte moeten krijgen om vanuit de juiste intentie (dat 
is het cruciale punt) eigen initiatief te kunnen nemen. Hij mag zich dan niet ingesnoerd 
voelen binnen te strenge kaders; het klassieke spanningsveld tussen discipline en creatieve 
vrijheid. Maar met het doel (winnen) als leidraad lost alle spanning ook weer op. 
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Belangrijk is wel dat de juiste volgorde van ontwikkelen wordt gevolgd: 
o Eerst afleggen van niet-topsport gewoontes/gedragingen 
o Dan de basisfundamentals leren beheersen 
o Dan herkennen van ‘betere’ topsportgedragingen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- grens voor creativiteit 
o Creatieve oplossingen kunnen ‘ontstaan’ 
o Sporten = directe ervaring en volledige focus 

Het multifunctionele van een dergelijk ontwikkelingsschema is dat ze goed past bij een 
natuurlijke ontwikkeling in de groepsdynamica. Juist in de zogenaamde ‘wederkerigheids-
fase’ ervaren leden van de groep meer ruimte om zich te geven. 
 

4. Anti-autoritair en zelfsturing 
Maak effectief verdedigen inzichtelijk voor de sporter! Dit kan door middel van video-
analyse (noodzaak!), maar ook via statistieken. Beide ondersteunende trainingsmiddelen zijn 
onmisbaar, juist omdat de meeste sporters problemen hebben met de waarheid! 
Want effectieve zelfsturing ontstaat pas dan wanneer de analyse van de prestatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke prestatie in de werkelijkheid. Hierbij vormen 
copingmechanismen een bijzonder uitdaging: falen wordt als bedreigend ervaren en in een 
verklaring gegoten die de pas naar groei afsnijdt. In Nederland gebeurt dit, niet in de laatste 
plaats, onder invloed van ouderlijke druk. Het is al gauw ‘de schuld’ van de medespelers, de 
coach, de scheidsrechters, de belijning of de bal dat de speler slecht presteert. Aan dit soort 
externaliseren heeft het proces van zelfsturing natuurlijk niet veel. Aan alle begeleiders dus 
de dankbare taak om de coping te vervangen door eerlijke aanwezigheid. Om dit cruciale 
ontwikkelproces in te kaderen kunnen we weer een paar stappen onderscheiden: 

o Stel de norm vast 
o Bewaak de norm 
o Maak de norm (wat is goed verdedigen?) zo meetbaar als mogelijk is. 
o Stel het zelfbeeld van de sporter in lijn met de waarheid van de prestatie. 
o Laat de sporter zelf leerdoelen definiëren. 
o Koppel periodiek terug hoe de sporter zich ontwikkelt. 

 
Instrumenten om goed verdedigen meetbaar te maken: 
a. Battle-evaluation: Hierbij meer de video-analyst ieder duel (om de bal of de positie) van 

elke eigen speler. Hierbij kijkt hij naar: 
i. Gaat hij het duel aan (=intensiteit %)? 

ii. Wint hij het duel (=duelkracht %)? 
De battle-evaluation verschaft een heldere analyse van de bereidheid van een speler om het 
fysieke hardheids-element van verdedigen te meten. Voor de groepsnormering is het een 
uitstekend instrument 
 
b. Defensive fieldgoal percentage: Dit kan een collectieve meting zijn, dus welk 

schotpercentage schiet de tegenstander gemiddeld tegen ons – waarbij de richtlijnen 
per prestatieniveau verschillen. In de Euroleague is de kwaliteit van de aanval zo hoog 
dat alles onder de 50% (2+3 bij elkaar) al een voldoende is. In de NBA geldt dat min of 
meer ook, maar daar zijn de regels zo anders dat verdedigen in zijn geheel in een ander 
licht moet worden gezien. Voor een gemiddelde Europese competitie is 42% of lager 
goed. 
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Het kan ook een individuele meting zijn, dus welk schotpercentage schiet de 
tegenstander gemiddeld tegen de individuele verdediger. De video-analist moet wel 
duidelijke richtlijnen hebben om vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van een 
‘schone’ één-tegen-éénsituatie (zones, rotatie, double-teams ed.). Zijn deze richtlijnen 
vastgesteld dan dient deze categorie als uiterst nuttige indicator van effectief 
verdedigen. 

 
c. Blocks of steals per minuut 

Een nuttige parameter voor deze deelgebieden, hoewel er voor shotblockers ook weer 
‘advanced statistics’ bestaan (hoeveel schoten de shotblocker veranderd, bijvoorbeeld). 
Richtlijnen voor onze talenten: 

▪ Shotblocking: 1 per 10 minuten (.10) 
▪ Steals: 1 tot 15 minuten (0.75) 

 
d. Reboundrendement 

Om dit te meten bestaan er verschillende methodes in de markt.  
▪ Het absolute rendement per gespeelde minuut 
▪ Het rendement per totaal aantal beschikbare rebounds: 

Beide meettechnieken geven een goede indruk van de individuele reboundkwaliteit van een 
speler. Wel dient opgemerkt dat het belang van een individueel statistisch opgetekende 
doelstellingen ertoe kan leiden dat de sport zijn oriëntatie op het team uit het oog verliest. 
Dit is in de USA zeker het geval. Bij rebounden blijft de teamprestatie (dus 70% of beter 
verdedigend en 40% of beter aanvallend) altijd prioriteit houden. 
 
e. Points per possession 

Algehele rendement van de complete teamverdediging kan simpel afgelezen worden 
aan de score per aanval. Dit blijft altijd een meting van de totale effectiviteit als team. 

 
3.3.2 Richtlijnen voor de teamverdediging 

1. Geen schoten uit de “rode zone” 
Rode zone: gearceerde deel 
rond de ring. Zodra je team 
bewust is van het taboe op 
schoten uit deze “high-
percentage scoring area” zal het 
focus richten op het tegengaan 
van opties dichtbij de ring. Een 
belangrijke aanleertechniek is 
aftrek van 1 punt bij alle 5-
tegen-5 partijvormen bij een 
(makkelijke) schotpoging uit de 
rode zone. Gebruik ook tape om 
het gebied visueel te 
benadrukken. Dus 1 punt in 
mindering, ‘make or miss’. 
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2. Geen ‘one pass inside-out threes’ 
Deze richtlijn maakt het team bewust van het belang om in breakdownsituaties te blijven 
door roteren. Altijd nog weer een pass (of een redrive) proberen af te dwingen. Het 
‘defensive threepointpercentage’ verbetert aanzienlijk als de zogenaamde ‘Rhytm-threes’ 
minder vaak geschoten kunnen worden. Dezelfde aanleertechniek als bij schoten uit de 
‘rode zone’ kan worden gebruikt: 1 punt aftrek bij een directe inside-out (1 pass) three, 
make or miss. 

 
3. Nooit opgeven: 

Dit is een heel belangrijke mentale richtlijn. Je weet nooit welke fout de tegenstander nog 
maakt, dus knok je altijd weer terug! 

 
4. Het hart van de tegenstander uitschakelen 

Wat, of wie, geeft de tegenstander, als het alleen nog maar om winnen of verliezen gaat, 
zelfvertrouwen? Dat kan een speler zijn, of een bepaalde stijl van spelen, iets wat de coach 
keer op keer erin gehamerd heeft of een deelgebied in de aanval (bv. Post-ups); maar de 
analist van de tegenstander heeft als belangrijkste opdracht antwoord te geven op de vraag: 
“wat vormt het hart van hun zelfvertrouwen/team?” Dit willen we uitschakelen. Dat is het 
hoofddoel. 

 
5. Geen switches 

In het eerste half jaar stellen we: behalve in de laatste minuut als het om winnen gaat geen 
switches. Na een half jaar moet de juiste agressiviteit ingenormd zijn en krijgt de coach meer 
tactische speelruimte. Dit mag echter niet ten koste gaan van de intensiteit. 
 

6. Vecht over alle ballscreens – uitgezonderd pick & pop 
Net als bij punt 5. Eerste de juiste intensiteit als vanzelfsprekend kunnen opbrengen, pas 
daarna meer eigen initiatief. Dus ook een half jaar ‘no guessing’.  

 
7. Communiceer vroeg en duidelijk 

We roepen standaard een aantal termen: 
- “DEEP” = in elke open side – of hard hedge/trap situatie moet de diepste weakside 

verdediger een overhelp positie innemen. 
X2 = deep/diep 
O1 & O5 spelen een openside 
ballscreen. X1 & X5 moeten erop 
kunnen vertrouwen dat de 
help/rotatie gegarandeerd is! X2 
roept “DEEP!”. X3 speelt de 
eerste pass. 
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- “ROTATE!” = bij iedere screen-rotatie of ballscreen rotatie. Zoalng de verdediger dit niet 
hoort, vecht hij zich terug in positie naar zijn eigen man! 

 
- “NO HELP” = Vaak bij passlijnpressie als de bal in het midden is. Signaal maakt de on-ball 

verdediger alert om niet verslagen te worden met een dribbelpenetratie. 
 

- “Screen!..” = vroeg en duidelijk. Ook wie en waar roepen. 
 

8. Herken het verschil tussen ritme & penetratie 
In de ritmefase probeert de aanval door middel van balbeweging een voordeel te behalen 
(en in haar eigen ‘ritme’ te komen): dan werkt pressie uitstekend om passlijnen op te 
breken, screens te verslaan, druk op de bal uit te oefenen. 
 
In de penetratiefase valt de ‘bal’ de basket aan, met als bedoeling makkelijke, open schoten 
te creëren. Dan wordt helppositie en help-verdedigen de prioriteit! Deze twee apsecten 
moeten spelers kunnen herkennen waardoor ze leren schakelen tussen “pressie” en “help”-
defense. 

 
9. Stop twee dribbels (in de penetratiefase) minimaal: 

Stop your own man! (minimaal de eerste twee dribbels, daarna moet er ruimte zijn voor 
help, maar dat betekent niet rotatie! Dit staat niet voor niets tussen haakjes, want we willen 
in geen geval beweren dat de twee dribbels richtlijn een excuus voor ‘help verwachten’ is) 

 
10. Contest all shots, minimum 4 man rebound 

Het is altijd zaak om zoveel mogelijk verdedigende schoten af te dwingen. Als dit eenmaal in 
het bewustzijn van de spelers is vastgezet, is het altijd weer verbazingwekkend hoeveel er 
mogelijk is! Wat betreft de fly-by en cherry-picking: of de wedstrijd dat toelaat wordt 
bepaald door de coach. Als de fly-by weg vliegt moet hij wel omkijken of de rebound 
daadwerkelijk in bezit gekomen is. Zo niet: “Hustle back in.” Vrije worplijn of hoger bepaalt 
of de fly-by ‘mag’. 

 
11. Bij “rotate” is de tweede rotatie de belangrijkste:  

Dit leggen we uitgebreid in diagrammen uit bij de screen-defenses, maar hier alvast de 
richtlijn. Een goede aanval valt de eerste rotatie altijd aan, zoals uitvoerig ook in dit playbook 
beschreven. Het gaat er dus om dat de reactie hierop (= de tweede rotatie) goed te 
verdedigen. In de training zal een zwaartepunt op dit aspect komen te liggen bij 
helpsituaties. 

 
12. Double-team rebounding 

Dit houdt simpelweg in: bij mismatches boxt de helper uit en de vrije rebounder ‘valt de bal’ 
aan om de rebound te pakken. 
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Rotate! X5 roteert en 
verdedigt het schot. X2 blokt 
O5 uit. X1 sprint door en is 
verantwoordelijk voor de bal. 
X2 & X1 double-teamen de 
mismatch in de rebound. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Transition defense: crash met 3, protect the rim, bal uit het midden 
Transition defense begint met aanvallend rebounden. In de regel crashen O3, O4 & O5 op 
ieder schot, regelt O2 de lange rebound en is O1 safety op de middencirkel: 

O3 neemt het schot en volgt 
z’n schot. O5 rebound 
(techniek oefenen!). O4 crasht 
ook (probeer triangle te 
creëren). O1 sprint terug naar 
de middenlijn. O2 sprint voor 
de lange rebound. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu kan het wedstrijd verloop erom vragen dat van deze richtlijn wordt afgeweken. “Protect 
a lead” kan ook inhouden: geen snelle tegenscores. De coach heeft dan de optie om met 
minder spelers te crashen. 
 

• Na de verdedigingsrebound: 
o 1 speler ‘jamt’ de outlet! De andere vier sprinten terug. 
o 1 “Big” beschermt de ring: dit is de non-jammer. 
o 1 guard verdedigt de ballhandler en roept “BALL!”. 
o Het doel is om de ballhandler uit het midden van het veld te dwingen en alleen 

lange(re) passes toe te staan. 
o Bij de match-up gelden de normale verdedigende afspraken. 

 
14. Alle verdedigers bewegen als de bal beweegt: 

Dit geldt zelfs voor pivots! Het maakt nogal verschil als de aanvaller met de bal zijn blik van 
links-naar-rechts zwenkt, door middel van een pivot. Dit kan de hele ballside wisselen. 
Daarnaast kenmerkt een goede teamverdediging zich door constante, gradueel bewegende 
spelers. Niet door schokkende stop & go bewegingen. 
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15. Ballscreen- en screenstrategieën & de tweede rotatie: 
In de Europese top voldoet één, zelfs twee, ballscreenstrategie(ën) niet. We hebben ze al 
behandeld bij de aanval en gaan ze nu meer vanuit de verdediging ontleden. 
 

a. Flat hedge 
X2 laat zijn man niet ‘refusen’ 
en speelt body-up. X5 laat O2 
niet splitten, hij verdedigt 
“de schaduw van het 
screen” afstand is 
afhankelijk van snelheid van 
beiden. X3 speelt ‘up the line’ 
om de rol vroeg te kunnen 
bumpen. Opnieuw geldt de 
‘rode zone’ (gearceerd) als 
grenslijn i.v.m. rotaties. 
 
 

Early decision: rotate (of recovery) 
 

O2 kan niet meer ingehaald 
worden door X2 en X5 roept 
“ROTATE”. X3 bumpt de 
rollende O5 en roteert naar 
hem. O2 hoort nu de pass in 
de rug van het screen te 
spelen (de “lift-ass”), waarna 
een tweede recovery/rotate 
situatie ontstaat: 
 
 
 
 

Single-side close-out 
 
X2 overspeelt de hoge 
kant/het midden. Dit dwingt 
de drive terug naar de 
baseline, waar X3 zich niet 
mag laten sealen. Nu ontstaat 
een nieuwe (tweede) rotatie. 
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X3 roteert naar de bal. X5 
neemt de ballside post pass 
weg. X1 neemt de eerste 
perimeter kick-out pass. X2 
scrambled en we zijn 
matched-up 
 
 
 
 
 
 
 

Double-side close-out 
 
X2 is de 1-tegen-2 
verdediger: bij zijn close-out 
naar de bal overspeelt hij 
altijd de swing-swing pass! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A: pass naar hoge man 
X2 speelt de swing-swing 
naar de hoek. X4 laat zich 
bumpen en sprint naar de 
hoek. X5 terug naar O5. X1 
close the gap middle!! X3 
speelt twee man (O1 & O3). 
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        B: Pass naar corner 
X2 speelt de swing-swing 
naar de wing en dwingt de 
baseline drive af. X4 wacht 
daar voor de rotatie/trap. X5 
frontdrill tegen O5. X3 heeft 
alles weakside. X1 speelt op 
‘de spijker’(1e pass). X2 
scrambled naar de open 
man/double-team rebound. 
 
 
 

 
Wat we dus in feite proberen te realiseren met deze perimeter tweede rotaties: 

▪ Verijdel de swing-swing pass 
▪ Forceer de penetratie naar de help toe (re-rotate/double team) 

 
Perimeter drive & kick 
X4 heeft O2’s penetratie 
afgedwongen. X2 close-the-
gap. X3 moet omhoog 
roteren. X1 roteert naar de 
hoek. X5 blijft bij de ring. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mocht 4-man niet gaan: 
 

Perimeter 3 mans rotatie 
Dezelfde situatie als 
hierboven, maar nu sprint 
X4 door naar de corner 
omdat de vierde verdediger 
(X1) niet beschikbaar is. Bij 
voorkeur blijft de center de 
ring verdedigen. 
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b. Flat hedge X 
 

Dit is een goede optie als de 
tegenstander ritme heeft 
gekregen uit de lift pass. X1 
en X4 ‘roteren’. X2 hoeft 
niet te bumpen. X5 is 
verantwoordelijk voor zijn 
eigen man. X1 gaat 
‘achterom’: 
 
 
 
 
 

 
 
Rotate: 
X4 springt in de driving lane 
van O1. X1 sprint achterom 
voor de 2-mans rotatie. Als 
o4 een basket-cut maakt 
wordt de rotatie langer: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O4 maakt een basket-cut 
X3 moet de backdoorpass 
wegnemen! X1 sprint door 
naar O3 en probeert weer 
een dribbel náár de help af 
te dwingen; in dit geval 
baseline. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 76 

O3 wordt naar de baseline 
gefuikt. X3 trapt de bal. X5 
help-the-help/body-up. X2 
zit op O5. X4 speelt ‘de 
spijker’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Body-up en twee armen hoog bij de baseline-pass! 
Lukt het de baseline driver om de pass naar de weakside post te spelen (dus als de 
help-the-helper te laat is) dan moet de center met twee handen omhoog proberen 
hem onder het bord te ‘stoppen’. Hierbij kan hij niet contact-schuw te werk gaan. 
Soms moet hij een fout ‘gebruiken’. 
 

c. Hard hedge 
 

Beide spelers contact met 
hun man 
Timing is hier belangrijk: 
X5 ‘springt’ uit op het 
decision-point: niet 
vroeger! Hij wil de split 
vermijden. 
X1 moet heel dicht op zijn 
man ‘jagen’. X5 blijft 
maximaal twee dribbels. 
X3 moet de short roll 
vermijden: steal of foul.  
X2 upcourt pass 

overspelen (sommige coaches doen dit niet: wij vinden de pass te gevaarlijk). X4 
speelt overhelp. 

 
Lift-pass 
‘weakside deep’ wordt 
“tweede bump”(X4). 
Weakside hoog sprint 
omlaag. Hedge verdediger 
sprint voor de recovery. 
Close-out nu naar het 
midden (X3). 
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Skip-skip 
Weakside verdediger 
speelt de close-out zoals 
standaard bij de double-
side. X5 moet nu terug 
zijn en frontdrill ‘doen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seal 
X4 en X5 moeten double-
teamen! Weakside 
verdediger verdedigt 
help-the-help 
topverdediger speelt 
eerste pass (O1 of O2). X3 
speelt tweede pass. X2 
speelt derde pass (full 
rotation). 
 
 
 
 

Dit is ook de volgorde bij een double-team tegen een post-up. Bij een tweede rotatie 
probeert het team altijd ‘size-match-ups’ te herwinnen! Dus terugroteren qua 
positie. 
 
TEACHING POINT: Bij een hard hedge is de single-side close-out omgekeerd ten 
opzichte van de flat hedge. De rotatie channelt naar het midden/top. De double-side 
en de perimeter rotaties zijn gelijk. 
 

d. Under  
Bij de vormen van ‘Under’ hoeven in principe geen rotaties gespeeld te worden/ 
Iedereen blijft in principe bij zijn man. Wel moet er een counter zijn voor het re-
screen. Under kan werken bij hoge dragscreens, hand-offs én in situaties waarin de 
tegenstander erg onder druk staat. De open driepunter – zonder reboundpositie – is 
dan bijzonder zwaar. Het grote gevaar is de versnelling bij turn-the-corner siuaties: 
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Te laat: 
Niemand kan eigenlijk 
tijdig herstellen! X4 
moet de bal stoppen. X3 
moet de eerste pass 
verdedigen, maar met 
tempo heeft O1 een 
relatief makkelijk 
voordeel. 
 
 
 
 
 

Belangrijk is dat de verdediger van de bal zo laat mogelijk afstand neemt! Hij moet 
hierin gestuurd worden door de communicatie van X5. 
 

e. Pick-and-pop 
Hierbij moet de screen 
verdediger contact met 
zijn man blijven 
houden! Hij hedged 
maar één dribbel en 
‘chased’ zijn man. X2 
moet oppassen voor het 
re-screen. Hij moet zich 
bewust zijn van het 
gevaar hiervoor! 
 
 
 
 

 
Chase 
Bij een normale gang 
van zaken popt O4 en is 
X4 in één seconde bij 
hem. De weakside man/ 
deep defender speelt 
hoog, voor het geval dat 
er een rotatie nodig is. 
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               Rotate 
Weakside man/deep 
defender ziet dat geen 
recovery mogelijk is en 
speelt een hoge pass-
double side rotatie! X1 
en X2 samen. X4 sprint 
door voor de pass-pass. 
 
 
 
 
 
 

 
 
O4 rolt. Volledige 
rotatie! 
Dus de diepe man X5 
stopt de bal. X3 helpt 
de helper. X2 neemt de 
tweede help. X4 vindt 
de laatste man (O2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verschillende situaties die kunnen ontstaan als counter op de pick-and-pop 
defense moeten getraind worden, zodat de spelers zonder aarzeling kunnen 
reageren. 
 

f. ICE 
Bij ICE gelden veelal 
dezelfde principes als 
bij flat hedge, waarbij 
de bump het best door 
de hoogste verdediger 
in de rug van het 
screen gedaan kan 
worden (X3). On ball 
sprint tot boven de 
heup van de 
ballhandler. 
 
 
 

 



 80 

Bij step-up screens is 
ICE een uitstekende 
techniek. De bedoeling 
blijft de de on ball 
verdediger zijn positie 
herstelt X5 probeert 
alleen maar de 
ballhandler af te 
remmen in zijn drive 
naar de basket. In geval 
van rotatie (bij een 
pop) komt de hoogste 
man (X3) en blijft de 
center “in”. 

 
Wij trainen alle technieken, aangezien we ook de technieken aanleren om de 
screens aan te vallen. Voor de wedstrijden zal wel altijd één standaard afspraak 
moeten  gelden, die dan tijdens time-outs weer veranderd zou kunnen worden. In 
het moderne topbasketball is één techniek niet meer toereikend. 

▪ We starten wedstrijden in de regel met: Flat in het midden; ICE aan zijkant. 
 

g. Diepe help op een open side ballscreen 
“DEEP”: Bij iederen 
open side-situatie staat 
de diepste weakside 
verdediger zogenaamd 
“DEEP”en 
communicaeert dat 
ook. Hij staat in 
extreme helppositie. Bij 
een rotatie spelen we 
een volle 4 mans-
rotatie. Alleen X2 
matched weer met O2. 
 
 

 
Turnout-/backscreen/cross-screens: 
Voor het verdedigen van deze screens gebruiken we de ‘rode zone’ opnieuw als 
richtlijn voor de help. 
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Rode zone 
Komt een snijdende 
speler in deze zone vrij 
dan ALTIJD OPSTAPPEN 
en helpen! Meestal is 
er sprake van een 
rotatie, altijd van een 
bummp of een hedge, 
soms van een double-
team. *Uitzondering: 
shotblocker! Die kan 
wachten. 
 

 
Bij het opstappen: stap in het lichaam van de aanvaller met beide armen gestrekt! 
Body up! 
 

TEACHING POINTS 

Turnout screen: 
1. Stuur de snijdende man naar één kant 
2. Contact hebben op het screen, ‘decision point’: ‘Outside shoulder chase’. 
3. Contact verloren? ‘Fake outside, step through’. 
4. Screener verdediger ‘leest’ hoever hij moet helpen, derde verdediger anticipeert: 

 
Curl attack 

X2 kan middenpenetratie niet tegengaan. X5 
verdedigt rode zone. X4 roteert op de 
dumpdown naar O5: Body up, block the shot of 
use a foul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flat curl attack 
X3 close the gap. X1 bepaalt of er geroteerd 
wordt (=afhankelijk van gevaar van O3!); geen 
call = recover 
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Flare 

Als X5 roteert (ROTATE!) dan moet X2 de 
post-up van O5 fronten! Bij een lob 
double-teamt X4 (body-up!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lob 

X4 is er ‘on the catch’ 
X1 helpt the helper 
X3 speelt de spijker 
X5 speelt 2 man 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backscreen: 
1. Communiceer luid en vroeg! 
2. Laat nooit je rug screenen 
3. Vecht je over het screen, ga nooit liggen. 
4. Altijd bumpen en rode zone aanhouden. 

 
Cross-screen 

1. Jam the cutter high! 
2. Vecht je over het screen. 
3. Bump en lees de situatie 

 
 
 
 
 
 
3.3.3 Wat betekent ‘smart pressure’? 

Onze basisverdediging is pressure man-to-man, maar willen we met de ‘pressure’ kunnen variëren 
afhankelijk van het momentum. Hoe kan dat? We hanteren als hulpmiddel onze vijf niveaus van 
momentum en stellen daar richtlijnen voor de spelers bij: 
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++ = “we are on a scoring run” 

1. Full court press(ure) 
2. Jaag op de turnover (zeker in het backcourt) 
3. Trap aan de zijkanten/middenlijn; run & jump in het midden, indien mogelijk. 
4. Boven vrije worplijn afstandschot: altijd fly-by 
5. Deny of double-team de leider (hij zal zijn team willen ‘dragen’) 
6. Big plays bevestigen het momentum. 

 
+ = “we hebben de overhand” 

1. Harde pressie, full court pick-up 
2. Dwing slechte schoten af, bestraf fouten 
3. Gok minder, maar blijf gebruik maken van kansen op steals 
4. Fly-by kan nog steeds 

 
O = “momentum is onbepaald” 

1. Harde pressie, nog steeds druk 
2. Varieer meer om ritme te breken 
3. Geen onnodige risico’s, ‘fundamentals first’. 
4. Fly-by kan nog (afhankelijk van moment) 

 
- = “momentum verlies” 

1. Pressie, maar koste wat het kost de rode zone dichthouden en op iedere inside-out 
driepunter een extra pass/redrive afdwingen. 

2. Tweede rotatie moet functioneren 
3. Gebruik slim fouten om ritme te stoppen 
4. Fly-by zelden 
5. Focus op “stops”: nog meer passie in defense & luider communiceren 

 
-- = “run tegen” 

1. ‘change the look’ 
2. Neem dat wat de aanval zelfvertrouwen geeft compleet weg 
3. Focus op “stops” en rebound.  
4. Benut Plan B (“ORANJE” = 2-3 zone) 

 
Wat de sturing van de verschillende niveaus van pressie betreft ligt de eindverantwoordelijkheid bij 
de headcoach, maar daarnaast streven we ook hiermee naar zelfsturing en moedigen we eigen 
initiatief aan. 
 
3.3.4 2-3 zone 

“ORANJE” is de call voor deze verdedigingsvorm. Hij kan voor ons juist effectief zijn vanwege onze 
lengte. Het is een agressieve zone, waarbij twee hoofddoelstellingen gelden: 

1. Stop lay-ups 
2. Stop open driepunteres 

 
Om dit een realistische grond van slagen te geven moeten alle verdedigers goed beseffen dat ze op 
de bal goed 1-tegen-1 moeten spelen. De dribbelpenetratie is namelijk de gevaarlijkste aanvallende 
counter tegen deze zone. 
 
 
 
 



 84 

 
Organisatie: 

Point of pick-up 
X1 speelt man-to-man pressie op de bal. 
X2 staat tandem (neemt eerste pass 
kant). X5 midden. X4 & X3 in de 45 
gradenlijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pass naar wing 
X4 maakt close-out wanneer schutter in 
range is. X2 close-out voor bump. X1 on 
top van de high-post. X5 1 step richting 
ballside post. X3 ziet de diepe man en de 
bal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bump 
X2 bumpt X4 naar beneden (maakt fysiek 
contact). X5 meer in het midden, klaar om 
close-out te maken naar high-post. X1 on 
top, armen breed 
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Pass naar de hoek  
X4 maakt close-out. X2 één stap naar 
binnen, maar niet te ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pre-bump 
X5 maakt zich lang als O4 niet direct 
voor de kill spot-up staat en X4 bumpt 
hem terug (A). X5 close-out als O4 
spot-up staat, X4 “X-move” naar 
midden, X3 “deep”. X1 weakside 
shooter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

High post-entry van de top 
X5 close-out, verdedigt de bal. X4 
pinch-in om de low post te verdedigen 
& beweegt mee. X1 en X2 armen hoog 
om pass naar wing te bemoeilijken, ze 
kunnen ‘swipe’ spelen. Lees corners! 
(shooters). 
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Highpost entry + overload 
Rotatie: X5 verdedigt bal, X4 pinchet 
in. X1 moet de hoek nemen. X2 speelt 
top: kan O1 spelen. X3 neemt positie 
van X2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baseline trap 
X5 en X4 trappen op de vang. X2 
neemt de ballside release weg. X3 
overspeelt alles high post/basket-cut. 
X1 speelt twee passes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weakside skip 
X1 en X2 sprinten volle bak. X3 sprint 
om de ‘next pass’ te belemmeren. X5 
terug in het hart van de zone.  
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Lowpost-highpost-weakside corner 
High X-move: X1 sprint naar de 
schutter in de corner. X2 speelt 
topspot. X3 wisselt met X1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trap the wing 
X3 en X2 trappen op de eerste 
dribbel! X5 overspeel de basline-
release. X4 overspeelt de high 
postrelease. X1 staat klaar voor de 
korte pass: shoot the gap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotatie bij een skippass 
A) Schutter staat hoog: X1 rent 
hem van de driepuntlijn naar beneden 
(help) 
B) Schutter in de hoek: X4 of X5, 
de dichtstbijzijnde rent hem van de 
driepuntlijn naar omhoog.  
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Wing-to-wing pass: 
Zoals bij een normale wing-entry. 
Bump zo snel als mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballscreen defense 
ICE: Nooit de middenpenetratie 
toestaan! X5 speelt al een flat hedge. 
X2 wordt de 2-on-1 rebounder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit zijn algemene richtlijnen. Spelers dienen hun gezond verstand te gebruiken en initiatief nemen 
om match-ups te garanderen in verrassende situaties. De X-move moet tot automatisme getraind 
worden. 
 
Hiermee sluiten we het hoofdstuk over de verdediging af. 
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Hoofdstuk 4: Training, opbouw en methodes 

Onze benadering van het trainingsproces is  eerder een holistische dan een opgesplitste: doorheen 
de ontwikkellijn is het ons streven de techniek, tactiek, fysieke ontwikkeling, individuele mentale 
begeleiding als ook de groepsdynamica in een geïntegreerd geheel – met overstijgende richtpunten 
aan te reiken aan de talenten. Om het overzichtelijk weer te geven, hebben we onze indeling in 
fasen in een schema gezet: 
 

Maand Fase Richtpunten 

September Basis I Techniek en skills 

Oktober Basis II Tactiek en skills 

November Ontwikkeling I “perfectie-proef” 

December Ontwikkeling II “excellence-verrassing” 

Januari Basis I & II Techniek herhaling – tactiek uitgebreid 

Februari Ontwikkeling I Perfectie-test 

Maart Ontwikkeling II Excellence-verrassing & groei 

April Basis III Verhoogde snelheid & druk 

Mei Ontwikkeling III Perfectie leidt tot excellence 

Juni Herstel Evaluatie 

Juli Nationaal team Piek/groei 

Augustus Nationaal team Piek/groei 

 
Dit jaarmodel in onder andere geïnspireerd door Vince Lombardi: “Gentlemen, we will strive for 
perfection… and in doing so we shall attain excellence”. 
En ook door Gregg Popovich’ principe van “Don’t skip any steps”. Het idee is om vanuit basistechniek 
te werken naar complexiteit, om in die complexiteit perfectie te trainen door goed gebruik te 
kunnen blijven maken van die basistechniek, om daarna chaos en verrassing in de trainingssituatie te 
leggen, stress en hoge druk ook, om daarmee te bevorderen dat de jonge sporters vanuit een 
gezonde eigenheid hun natuurlijke creativiteit leren te benutten, zowel individueel als collectief.  
 
Deze cyclus doorlopen we twee keer. De eerste tot de kerst en de tweede, verbeterde, tot het einde 
van het speelseizoen.  
 
Nationale teams: We gaan ervan uit dat al onze sporters voor het nationale team uitkomen. Daarom 
is het voor de jaarperiodisering de richtlijn om dan, tijdens de EK’s, te pieken. Dat kan dus ook 
betekenen dat sommigen bij de seizoensstart (basis I) nog in hun herstel van het EK zitten. Uiteraard 
wordt hiermee rekening gehouden.  
 
We gaan de kalender iets nader beschouwen. 

- September (basis I): techniek en skills 
Eerste week: dit noemen we de overzichtsweek. Hier trainen we het eindplaatje in zijn geheel. Dit 
geldt voor techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal. 
 
3 weken: basistechnieken. Mentaal: de individuele ontwikkeltrajecten uitzetten. Techniek: 
positiespecifiek (altijd: driepunters & finishing). Tactiek: 3-on-0/3-on-3 (1 5-on-5 partijvorm). Fysiek: 
basis, individueel. Sociaal: teamgedrag streng en consequent stimuleren. 
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- Oktober (Basis II): Tactiek en team 
Het trainingsdoel verschuift naar 5-tegen-5 en de groepsdynamica. Basistactiek: 

• Mentaal: begin maken met oplossingen onder druk eerste ‘pubertijds-verschijnselen’ 
(rumite laten) 

• Techniek: Veel 3-on-0 + finishing & driepunters 

• Tactiek: Standaard spacing & timing 

• Fysiek: max tests & basketballspecifiek (dynabands?) 

• Sociaal: eerste conflicten 
 

- November (ontwikkeling I): “perfectie-proef” 
Het trainingsdoel is “perfection in execution”, waarbij we in eerste instantie nog met gecontroleerde 
situaties werken en naast herkenning als prioriteit ook met tijdsdruk een begin maken. Zelfsturing 
gaat hier voor het eerst een grote rol spelen. 

• Mentaal: focus onder druk, team: nonverbaal & verbaal 

• Techniek: situatie specifiek + driepunters en finishing 

• Tactiek: 3-on-0 naar 5-on-5 

• Fysiek: Power + individuele ontwikkeling 

• Sociaal: experimenteerfase 
 
In deze fase gaan we aanvallend optekenen hoever de spelers vorderen met lezen van de 
verdediging en met verdedigend duelleren (battle evaluation) 
 

- December (ontwikkeling II): Verrassing en groei 
In december wordt in training vooral veel gespeeld, waarbij ook de eerste ‘gecontroleerd 
ongecontroleerde’ settings worden gebruikt. Daarnaast bekijken we of de eerste leer effecten van 
de individuele programma’s zich beginnen af te tekenen.  

• Mentaal: leiders en rollen, stressmodel, skills, risk-taking 

• Techniek: variatie in methodiek + driepunters en finishing, risk shots 

• Tactiek: meest 5-tegen-5; uitbreiding keuzemogelijkheden (beginfase) 

• Fysiek: power + individuele ontwikkeling 

• Sociaal: Let op privésetting, ouders en familie, nat. Teams, school/studie 
 
Break: Na deze fase maken we een tussenbalans op om nieuwe doelen te kunnen stellen voor na de 
kerstvakantie. Het is tevens een moment van terugstappen om te evalueren en kort uit het systeem 
te stappen. 
 

- Januari (basis I & II): techniek herhaling, tactiek uitgebreid 
De aangescherpte leerdoelen zijn neergezet. Iedereen heeft een verfrissende ‘adempauze’ gehad, 
dus we gaan er weer vol in! 
Techniek herhaling is het speerpunt van de eerste helft van deze periode. Alles gaat sneller en 
harder. Tactiek uitgebreid is het steekwoord voor de tweede fase. Afhankelijk van het niveau van 
vóór de break wordt de moeilijkheidsfactor verhoogd. 

• Mentaal: back to basics 

• Techniek: back to basics, maar uitvoering op snelheid; finishen & driepunters. 

• Tactiek: 3-on-0 naar 3-on-3 breakdowns; op tijd 

• Fysiek: nieuwe doelen en programma’s 

• Sociaal: Lezing(en): 2 of 3 van (ex)-topsporters: thema door kids laten bepalen. 
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- Februari (ontwikkeling I-test)  “perfectie-test” 
In deze fase voeren we de druk op. Collectief oplossingen vinden in hoge druk situaties is het 
hoofddoel. We fluiten minder fouten af. We spelen internationaal…. 

• Mentaal: EQ, teamgedrag onder stress, reflectie op eigen stressgedrag 

• Techniek: snel en effectief handelen na herkenning; finishen en driepunter 

• Tactiek: chaos fastbreak, situaties trainen killfase iedere dag. 

• Fysiek: power & speed (richtlijn: individueel programma) 

• Sociaal: basketball inhoudelijke input aangaande de leeromgeving. 
 

- Maart (ontwikkeling II): Excellence verrassing en groei 
Net als in december, dus veel spelvormen en veel (meer) verrassingselementen. Decision-making en 
ook snelheid van handelen verbetert. 

• Mentaal: skills, communicatie onder druk, momentum herkennen 

• Techniek: snel passen, hard finishen, driepunters 

• Tactiek: 5-tegen-5, double teamen, hybride verdedigingsvormen 

• Fysiek: Power ++ 

• Sociaal: Team komt in wederkerigheidsfase 
 

- April (Basis III): “verhoogde snelheid en druk” 
Nog een keer (kort) terug naar de fundamentals, maar nu alles op de hoogst mogelijke snelheid 
uitgevoerd. Dan op dezelfde trainingsdag transfer naar de wedstrijdsituatie. Nu weer 
gecontroleerde(re) setting.  

• Mentaal: individueel verschillend, FUN = mindful = execution, creatief 

• Techniek: eerste stap, passen finishen & driepunter: 2-on-0 

• Tactiek: per dag maximaal twee thema’s  

• Fysiek: power 

• Sociaal: plezier in leren 
 

- Mei (Ontwikkeling III): Streven naar perfectie leidt tot excellence 
Uitvoering op basis van synergie, de ‘klik’, ritme en collectief herkennen van situaties en flexibel met 
oplossingen kunnen omgaan. 60-70% van de scores volgen uit de assist. 

• Mentaal: afhankelijk van groei (collectief en individueel) 

• Techniek: louter individueel bepaald 

• Tactiek: 5-tegen-5 veel afwisseling 

• Fysiek: laatste piek, voor juni-herstel 

• Sociaal: “Jazz-ketball” 
 

- Juni (herstel): evaluatie 
De maand van de opmaat. Hier bepalen we het traject voor het volgende jaar, nemen afscheid, 
maken zomerplannen en kunnen de talenten afstand nemen om zich op de zomer voor te bereiden 
(EK’s ). 
 

- Juli & Augustus (nationaal team): “Piek en groei” 
‘Piek’ geldt voor de NT-spelers: ze zijn fit en fris (mentaal hersteld!) 
‘groei’ geldt  voor de ‘vrije periode’: per speler wordt een individueel zomerprogramma opgesteld, 
met name wat betreft fysiek en skills. 
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De driepunter, trainen en meten: 
In het moderne basketball, dus ook in het basketball wat we bij de OLA aanleren, neemt de 
driepunter een dominante plaats in. Voor de point guard tot aan de power forward geldt dat als je 
geen driepuntersschot in je bagage hebt, je het voor een internationale top carrière wel kan 
vergeten! De enige uitzondering zou uitzonderlijk atletisch vermogen gepaard met geweldige 
balvaardigheid kunnen zijn, maar dergelijke spelers zie je nauwelijks meer.  
 
Het trainen, dus, van de driepunter is een constante in onze trainingspraktijk. Herhalen tot het schot 
‘automatisch’ en dus consistent qua techniek geschoten kan worden. 
 
We testen op een standaardwijze, met twee verschillende proeven: 

1. 100 vrije driepunters 
2. 10 driepunters onder druk 

 
Ad. 1.  

- 60 inside out driepunters; 10 van iedere perimeter-spot 
- 24 outside-out driepunters; 4 van iedere perimeter-spot 
- 16 shotfake, escape dribbeldriepunters; 2/3 van iedere spot 

 
Ad 2.  

- Alle 10 schoten zijn verdedigend 
- Alle 10 schoten worden voorafgegaan door een burpee en een 10 meter sprint. 
- Sprint naar de basket, flare naar de cornersport (= 2 schoten) 
- Sprint naar de basket; curl naar de wing en stepback (= 4 totaal) 
- Dribbel naar de stoel (top), fake en ‘versla’ de stoel met een laterale dribbel, 1 rechts, 1 links 

(=6 totaal) 
- Sprint naar een wingspot, catch, fake en schiet een jumpshot (= 8 totaal) 
- Sprint naar de vrije worplijn, catch, fake lateraal 2 keer, dan 2 back-in dribbels en schiet een 

“deep NBA three” (= 10 totaal) 
 
Scorekaart driepunter (voorbeeld) 
Naam: Pieter (2018/2019) 
100 schoten:    Totaal:   Makes:  Pere: 

55/55 45/100 60/160 71/231 50/281 58/339 44/383 72/455  

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Nb: Pieter “staat” op 455 ‘makes’ uit 800 schoten = 57%. Dat is dus maar net voldoende. 
Voor de driepunters onder druk hanteren we hetzelfde systeem. 
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10 schoten 

8/8 6/14 3/17 9/26 5/31 8/39 7/46 6/52 

        

        

        

        

        

Hier staat Pieter op 52 uit 80 = 65% 
 
We streven ernaar om voor ons hele opleidingshuis hetzelfde meetsysteem te gebruiken. 
 

Hoofdstuk 5: mentale begeleiding: een cultuur van leren en plezier 
ontwikkelen. 

 

5.1 De paradox 

Het fascinerende van winnen is dat een sporter pas echt leert winnen wanneer hij geleerd heeft het 
niet te proberen, maar het eenvoudig te doen. De wil om te winnen heeft de jonge sporter op een 
weg gezet – door zijn doelen, ambities, etc. – waarop hij gaandeweg meer en meer leert om los te 
laten, zichzelf te vertrouwen, zijn omgeving te vertrouwen, in de situatie te blijven en in optimale 
prestatie-‘toestand’ met al zijn vermogens (fysiek, cognitief, intuïtief en instinctief) te kunnen 
handelen, met als doel: winnen. 
 
Deze optimale prestatie-toestand (de school der fenomenologen noemt dit ook wel ‘flow’) kent voor 
het basketballspel twee verschillende vormen: 1. De individuele- en 2. De collectieve “OPT”. De 
paradox van deze toestand (wij noemen haar dus “OPT”) is dat de wil om haar te bereiken alleen aan 
het begin van het proces, om haar op te roepen, van nut: om in te zoemen, de aandacht te richten. 
Daarna leidt ieder grijpen en controleren van de toestand én de situatie altijd tot een verlies:  

- van openheid (leidt tot zgn. ‘tunnelvision’)  
- van instinctief handelen (vloeiend bewegen)  
- van subtiel ontvangen van belangrijke signalen (intuïtie) 
- van verlies van vrijheid en creativiteit. 

 
De sporter verstart fysiek én mentaal en het team communiceert alleen nog maar formeel. 
Verstarring en formalisering zijn de doodsteek voor de optimale prestatie toestand. 
 
Ten aanzien van de leeromgeving is het dus noodzaak om op twee hoofdpunten te letten bij de 
inrichting: 

- De individuele sporter moet in staat zijn om het ‘loslaten van de grijpreflex’ te kunnen 
oefenen. Naast een basis garantie van geestelijke vrijheid moeten situaties gecreëerd 
worden waarin de grijpreflex zich voordoet.  

- De hele leercultuur moet doordrenkt zijn van een atmosfeer van teamgedrag en 
topsportgedrag. Hierbij richten wij ons op het ideaal van een familie. Vanuit een veilige basis 
streven naar ontmoetingen op basis van maximale openheid en gevoelde loyaliteit. De 
ontmoetingen gelden voor alle leden van de ‘familie’, dus tussen spelers onderling, tussen 
trainers en spelers, tussen trainers onderling, tussen begeleiders en trainers en tussen 
spelers en begeleiders.  
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5.1.1 de leeromgeving: teamgedrag, familie als ideaal, topsportgedrag 

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de inrichting van onze omgeving. Met ‘onze omgeving’ 
bedoelen we de fysieke ruimtes waarin de talenten zich mogen ontwikkelen, als ook de cultuur 
waarin de ontwikkelprocessen zich voltrekken. Met cultuur doelen we op gedeelde (kern)waarden, 
rituelen die de waarden bestendigen, helden die de cultuur personificeren en symbolen die de 
eenheid uitbeelden. De gedachte achter de keuzes voor de inrichting van de leeromgeving is dat we 
voor de topsporters een zo veilig mogelijke ondergrond voor groei willen garanderen. En een 
gezonde familie is de meest natuurlijke basis voor groei. Daarom streven we ernaar om een ‘familie 
weg van de echte familie’ voor onze talenten te zijn.  
 
In een gezonde familie overheerst zorgzaamheid; zorg voor elkaar en zorg voor de eenheid. Om 
Lombardi aan te halen: 
“There’s a great – a great closeness on a football team, a rapport between the men and the coach 
that’s like no other sport. It’s a binding together, a knitting together. For me, it’s like father and 
sons.” 
 
Om een ‘broederband’ op te bouwen maken we gebruik voor een paar richtinggevende uitspraken: 

1. Teamplay leidt tot vriendschap 
Basketball is een teamspel. Bewezen teamgedrag leidt tot vertrouwen. Vertrouwen leidt ertoe 
dat je te vertrouwen bent voor je teamgenoten, wat tot een positief zelfgevoel leidt. Onderling 
vertrouwen leidt tot een positieve band en pas daarna kan de steeds verder versterkende 
onderlinge verbintenis leiden tot wat wij “jazz-ketball” hebben genoemd: de allerhoogste vorm 
van samenspel, waarin spelers elkaar blind lijken te vinden. 
 
2. Trainen leidt tot groei 
We plakken een oranje streep tape op de grond vlak voor de ingang van de trainingsruimte. 
Voordat een jonge sporter over de oranje streep stapt vragen we hem stil te staan en een 
bewuste keuze te maken: “Ik ben hier om een Euroleague- of NBAspeler te worden!” Kan hij 
deze bewuste stap niet zetten dan willen we dat hij die dag niet gaat trainen. 
 
3. Leren buiten de comfortzone 
Vanuit een basis van vertrouwen helpen we de jonge sporter nieuwe ontdekkingen te doen, ook 
over zichzelf. Iedereen wordt als een uniek individu gezien en net als bij het fysieke 
ontwikkelprogramma wordt ook voor het mentale leren een op het individu toegespitste leerlijn 
ontwikkeld. Het doel is om de optimale prestatie toestand bij de individuele sporter te laten 
‘ontstaan’. Omdat alle kinderen verschillend zijn qua mentale gewoonten, qua habitus, qua 
leerstijl, sjabloneren we niet: we kijken eerst wat voor ontwikkelpunten we gezamenlijk kunnen 
definiëren en daarna zoeken we samen een geschikte methode. 
 
Waar werken we naartoe? Dat de jonge sporter vanuit zijn eigenheid in staat is om onder de 
hoogst denkbare druk in het moment (mindfull) te kunnen blijven en dat hij een mentale basis 
houdt voor het leveren van een piekprestatie. 
 
Een belangrijk ondersteunend punt is de richtlijn van perfectie. Op training moet het leuk zijn 
om te excelleren. Kinderen moeten het plezier van het perfecte nastreven ontdekken en gaan 
omarmen. 
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4. Mentale hardheid is onze levensader 
“A commitment to excellence and to victory and that is what life is all about.” 
 
“Mental toughness is spartanism with it’s qualities of sacrifice and self-denial, dedication, 
fearlessness and love. The love I’m speaking of is not necessarity liking or the love that a man 
may have for his wife. The love I’m speaking of is loyalty, which is the greatest of loves”. 
 
Twee quotes van Vince Lombardi. Topprestaties worden gedragen door mentale hardheid. Een 
onbreekbare, steenharde gerichtheid op het doel van topsport, winnen is wat ons verenigt. 
Sport zonder de spanning tussen winst en verlies is geen sport meer. Het is juist op de ‘lading 
van die spanning’ dat de topsporter zijn wezen toont, waar hij zichzelf kan vinden, waar hij 
ervaringen beleeft die hem laten groeien. Winnen en verliezen vormen de ziel van sport. 
Iedereen die dat relativeert heeft er niets van begrepen. 
 
5. Vrijheid betekent in de waarheid staan 
Terugkeren naar de optimale prestatie toestand: alleen wanneer een sporter deze kan ‘laten 
gebeuren’ kan hij haar bereiken. Het is geen toeval dat bij de Golden State Warriors 
“mindfulness” één van de vier pijlers van de succesfilosofie is! Als een speler in staat is met 
iedere situatie open en aanvaardend om te gaan, slaat hij die weg in. En ook alleen dan! 
Attributie voor falen buiten zichzelf plaatsen, leidt tot/of is; coping. Coping betekent proberen te 
overleven, dus niet meer open staan, in de waarheid (van de directe werkelijkheid) staan. Coping 
leidt dus tot een verlies van vrijheid. Zonder vrijheid kan je moeilijk nog van zelfsturing spreken. 
 
Mindfulness heeft intussen ook ondersteuning van wetenschappelijk bewijs. Het is altijd goed 
om bij mentale begeleiding dergelijke technieken (“a biceps-curl for the brain”) in te zetten. 
Want het doel is dat de jonge sporter leert open en aanvaardend te blijven onder hoge druk: 
alleen dan kan hij creatief en optimaal in het moment blijven. Dan schakelt zijn brein niet op de 
automatische piloot. Stress-presteren is dus een belangrijk trainingsaspect. Nederlandse 
kinderen zijn hier in het algemeen niet zo goed in getraind vanuit hun cultuur. Dit onderkennen 
we. 
 
Een laatste punt betreft de houding. Een gesloten hand kan niets ontvangen. We streven dus 
naar openheid, die zijn weerslag vindt in een bepaalde mate van respect en nederigheid (dus 
niet: onderdanigheid!). Vanuit dit respect voor elke situatie volgt eerlijkheid, die vervolgens de 
poort opent haar vrijheid (=OPT!). 
 
6. Team- en topsportgedrag en loyaliteit: 
Teamgedrag: het doel daarvan is te omschrijven als “building a authentic community.” 
Teamgedrag houdt dus in dat je je teamgenoten altijd helpt. In een omgeving waarin iedereen 
heel druk is met zijn persoonlijke ontwikkeling kan dit wel eens een knelpunt zijn. Maar als je 
teamgedrag omschrijft als gedrag ter versterking van de groep (“wat is je bijdrage aan winnen?” 
als hoofdvraag), dan is het criterium ook meteen helder. 
 
Teamgedrag mag echter nooit topsportgedrag in de weg staan. Topsportgedrag laat zich 
omschrijven als “altijd willen groeien en altijd willen winnen.” Als de teamnorm deze drijfveer 
dreigt te ondermijnen moet de hoofdcoach ingrijpen. Wat ons verenigt is een gerichtheid op 
topsport. Winnen, dus groeien, is ook plezierig. Het is FUN, maar dan niet de goedkope, 
gemakzuchtige variant van plezier, maar een diepe vorm van vervulling vanuit de wetenschap 
dat je iets overwonnen hebt. Winnen, het overwinnen van jezelf, leidt tot verdieping van 
zelfvertrouwen en het is op dat pad van groei dat een band ontstaat met je teamgenoten, die 
ook hun versie van hetzelfde pad begaan. De herkenning van elkaar op dat pad, de 
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ontmoetingen tussen leden van de groep die zichzelf helemaal geven, leidt tot een band die 
loyaliteit versterkt. Vanuit deze loyaliteit kan een collectieve optimale prestatie toestand 
ontstaan. 
 
7. Winnen en verliezen doen we samen 
Bij winst laten we alle teamleden delen in de euforie. Bij verlies stellen we onszelf allen de vraag: 
“wat kan ik de volgende keer beter doen?” 

 

5.2 Groepsdynamiek 

 Groepsdynamiek vindt altijd plaats. Juist in de basketballsport, waar samenspel zo belangrijk is voor 
succes, is de juiste begeleiding van groepsprocessen enorm ondersteunend voor de groei van 
spelers. 
 
De twee fundamenten vormen de groepstaak en het groepsproces. Waarbij de stelregel “het proces 
dient de taak” luidt. En voor de trainer/coach is het wezenlijk dat hij herkent welke structuur 
elementen de taak of het proces dienen: 
 
Taak: 

1. Wie 
2. Wat 
3. Waarom 
4. Doelstelling 
5. Hoe te analyseren 
6. Omgeving inrichten naar doel 
7. Groepsregels 

 
Proces: 

1. Cohesie (= gevoel van samenhang) 
2. Relatiepatronen (= interactie) 
3. Ontwikkelingsfasen 
4. Normen 
5. Rollen 

 
Cohesie wordt bepaald door de eenheid (werkzaamheid en veiligheid) van de groep en de 
aantrekkingskracht (vóór de individuele leden). De coach heeft op deze krachten een bepalende 
invloed bij de inrichting van het klimaat. Als er eenmaal groepsnormen bestaan dan versterkt 
cohesie deze normen. Daarom zijn de startwaarden ook wezenlijk. 
 
Groepsontwikkeling: 

1. Is een natuurlijk proces 
2. Is een groeiproces van differentiatie en integratie (evolutieleer) 
3. Loopt van afhankelijk naar zelfstandig 
4. Verloopt circulair: van opstart naar groei naar beëindiging 
5. Een groep ontwikkelt zijn eigen taakstructuur 
6. Groepsontwikkeling stimuleert het individuele leren. 

 
Model van Levine (1982): 

1. Parallelfase: (verticale cohesie): veiligheid komt van trainer/coach, geen eigengroepsnorm, 
geen rollen. 

2. Opnemingsfase: (aanvaardingscohesie): subgroepen, machtstrijd, inzet is de norm van de 
groep, experimenteren met rollen. 
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3. Wederkerigheidsfase: (cohesie is optimaal voor de groep): iedereen heeft interactie, rollen 
zijn bekend en flexibel. Hiërarchie in hoge denksituaties geaccepteerd. 

4. Beëindigingsfase: omgekeerde van hechting vindt plaats: loslating. 
 
In de overgangszones tussen fases vindt dikwijls een ontwikkelingscrisis plaats. Dat is een relatief 
instabiele periode waarin de groep in beslag wordt genomen door voornamelijk één 
ontwikkelingsthema: 

1. Autoriteitscrisis (vgl. puberteit) 
2. Intimiteitscrisis (vgl. strijdende familieleden) 
3. Scheidingscrisis 

 
Een crisis hoort verruimend te worden opgelost. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de 
trainer/coach. Hij dient zijn leiderschapsstijl aan de situatie aan te passen. Doet hij dat niet dan 
vallen teams vaak uiteen en wordt de wederkerigheidsfase nooit bereikt. 
 
Normen en normeren: 

- Een groepsnorm is een gemeenschappelijke opvatting over wat wel en wat geen goed 
gedrag is. 

- In de parallelfase speelt de trainer/coach een sterk bepalende rol in het normeren (proces 
dient de taak!): regels en afspraken worden normen! 

- De groep bepaalt of de norm ontstaat. 
 
De leider (trainer/coach) moet bij normloosheid ingrijpen! Hij dient de taak te stoppen en de 
destructieve norm uit te bannen. Pas daarna kan de taak weer opgepakt worden. 
 
Rolgedrag:  
Een rol is een kenmerkende combinatie van gedragingen die de groepsleden na verloop van tijd van 
een bepaald groepslid verwachten. Er bestaan taak- en procesgerichte rollen en de trainer/coach 
zou oog moeten hebben op de formele- én de informele rolverdeling. Volgens het model van Brusa 
(1994) bestaan er 4 noodzakelijke rollen:  

1. De taakleider 
2. De emotionele leider 
3. De zondebok 
4. De deviant 

 
TOT SLOT 
Hiermee sluiten we het werkboek van de OLA af. Het is onze uitdrukkelijke wens dat al onze 
activiteiten leiden tot een topopleidingscultuur in het Nederlandse Basketball. 
 
Ons hoofddoel is: Euroleague- en NBA spelers in eigen land opleiden 
 
Daarom stellen we dit playbook openbaar ter inzage beschikbaar. Iedereen die mee wil helpen met 
het ontwikkelen van deze eigen cultuur is van harte welkom om mee te denken, mee te werken en 
mee te bouwen. Wij stellen ons open op en beschouwen dit werkboek als een aanzet tot verder 
ontwikkeling. 
   
 

 
 
 

 


