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1  Eén-tegen-één (aanvallend)  

Het één-tegen-één duel is de basis van het spel. Om de één-tegen-één situatie te 
kunnen reduceren tot een één-tegen-nul situatie moet de aanvaller vaak lastige 
klippen omzeilen. In de praktijk is het ondenkbaar dat de aanvaller op ieder 
gewenst moment de bal kan krijgen of ongehinderd kan scoren. De tegenpartij zal 
namelijk alles in het werk stellen, om hem de aanval te bemoeilijken.  
 
Om toch het gewenste doel (één-tegen-nul of vrije situatie) te bereiken moet men 
sneller, slimmer en/ of handiger zijn dan de verdedigers. Aanvallers kunnen 
bijvoorbeeld door snelheid- en richtingsveranderingen tegenstanders ontwijken om 
tot een doeltreffende actie te komen. Ook 'schijnbewegingen' dragen bij aan dit 
doel, waarbij ze het best spelenderwijs kunnen worden geoefend. Diverse spelen 
zijn hiervoor bijzonder geschikt. Men kiest die spelen, waarbinnen beweeglijkheid, 
wendbaarheid, snelheid en reactievermogen vereist zijn.  
 
Op hoofdlijnen worden de één-tegen-één situaties, waarbij de aanvaller alleen met 
behulp van voetenwerk de verdediger op eigen kracht kan uitspelen, van de 
situaties onderscheiden waarbij dit gebeurt met behulp van medespelers. In het 
eerste geval wordt bedoeld de één-tegen-één situatie (1-1), waarin de aanvaller 
direct tegenover een verdediger staat en zich met of zonder bal tracht vrij te spelen 
(reductie tot één-tegen-nul:”Ik versla mijn man, ik win!”). In het tweede is er sprake 
van inzet van minstens een tweede speler om vrij te komen (“Ik benut een 
medespeler om vrij te komen!”). 
 
Het slagen van een aanvallende 1-1 actie is sterk afhankelijk van:  

 Positie in het veld; met name de afstand ten opzichte van de basket.  
 Kwaliteiten van de verdediger.  
 Houding, mate van concentratie en positie van de verdediger.  
 Eventuele hulp van andere verdediger(s).  
 Foutenlast van de verdediger.  

 
Het is dus belangrijk, dat de aanvaller vóór de wedstrijd op de hoogte is van de 
verdedigende kwaliteiten van de tegenstander(s). Tevens moet hij in een fractie 
van een seconde kunnen beslissen hoe hij de verdediger kan uitspelen. Is 
eenmaal een 1-1 actie ingezet, dan mag niet meer worden geweifeld, omdat de 
medespelers dan slechter op de situatie kunnen inspelen.  
 
Toepassing aanval één-tegen-één:  
Zonder bal: zich vrijspelen om de bal te kunnen ontvangen; vrijlopen.  
Met bal: zich vrijspelen om te kunnen dribbelen, passen of schieten.  
 
 

Vrijlopen  

 

Zonder bal. 

Vrije ruimtes creëren en leren 
benutten. Plotseling naar de bal toe- 
of van de bal weglopen; dus gebruik 
maken van richtingsveranderingen, 
tempowisselingen, inclusief 
schijnbewegingen.  
 

 
 

Aantekeningen 
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Vrijlopen met behulp van de “in-out beweging” 

De in-out beweging gebruikt men, vanuit de perimeter (gebied rondom de 
driepuntslijn) in de richting van de basket, tegen een verdediger, die de 
rechtstreekse pass onmogelijk maakt. De aanvaller maakt enige passen in de 
richting van de ring. De verdediger is in dit geval verplicht om mee te gaan ter 
voorkoming van een eenvoudige doelkans.  
Plotseling zet de aanvaller af met de voet het dichtst bij de basket en gaat snel 
naar buiten en wel de plaats waar hij de bal wil ontvangen. Hierbij creëert hij door 
een versnelling afstand tussen zichzelf en zijn tegenstander en steekt de hand op 
die het verst van de verdediger verwijderd is (“buitenhand”), ten teken, dat hij daar 
de bal wil hebben.  
 
De aanvaller moet er tevens voor zorgen, dat hij de bal krijgt op de plaats waar hij 
gevaarlijk kan zijn,dus niet te ver naar buiten: en wel op een voor hem geschikte 
schotafstand (“”shooting range”). Vanwege de scherpe hoek in de 
richtingsverandering noemt men deze beweging ook wel de V -beweging (cut).  
 
 

Aanleren van de “in-out” beweging  

 

Eerst droog inoefenen: 
De vleugelspeler maakt een in-out 
beweging, ontvangt de bal in de juiste 
positie, dribbelt naar de basket en 
schiet of maakt lay-up.  
 
Vervolgens als oef. a. Nu met een 
verdediger. Eerst is deze passief, 
later actief.  
 

 
 

Verandering van snelheid en ritme  

Door van snelheid te veranderen probeert de aanvaller zijn verdediger uit balans te 
brengen dan wel op de verkeerde voet te zetten. De beweging kan ingezet worden 
met een lage of direct met een hoge aanvangssnelheid. Tevens kunnen 
schijnbewegingen met het hoofd een mogelijke vertraging voorwenden. Voor de 
versnelling is het van belang, dat krachtig met het achterste been wordt afgezet en 
de eerste passen relatief klein zijn. Bij verandering van ritme wordt getracht de 
verdediger uit zijn evenwicht te krijgen door een onregelmatige pasfrequentie.  
 
Aanleren 

• Steigerung; de snelheid wordt regelmatig opgevoerd tot 3/4 van het 
maximum.  

• Start; vanuit een grove staande starthouding (1), uit een zittende (2) of 
liggende houding (3) plotseling wegsprinten.  

• Versnellen; vanuit gewone pas, op signaal wegsprinten; idem vanuit een 
rustige looppas. Op signaal veranderen van snelheid of ritme.  

• Tweetallen; volg de snelheid en bewegingen van je partner.  
 
 
 
 

Aantekeningen 
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Speler 1 probeert zich vrij te 
spelen om van 2 of 3 de bal te 
ontvangen en deze door te 
passen naar 4; vervolgens passt 
4 de bal terug naar 2 (of 3). 
Hierna verloopt de oefening in de 
richting van de andere bucket; 
speler 4 is nu aanvaller en 1 
verdediger, 5 neemt de plaats in 
van 4.  
 

 
 
 

Verandering van richting  

Een plotselinge richtingsverandering weg van een verdediger stelt de aanvaller in 
staat vrij te komen van zijn opponent om de bal te ontvangen. Bij een verandering 
naar één kant, wordt scherp afgezet met het andere been. Het front wordt in de 
nieuwe bewegingsrichting gekeerd. De nieuwe richting wordt ingezet met enige 
felle korte passen.  
 
Aanleren 

 

Organisatie in drie rijtjes;  
a. Korte richtingsveranderingen 
zigzag gewijs naar links en 
vervolgens naar rechts.  
Als oef. a. Korte richtingsveran-
deringen naar links en langere 
naar rechts (of andersom).  
 
Nu met een verdediger.  Speler 1 
maakt richtingsveranderingen om 
zich vrij te spelen.  

 

Insnijden (basket cutting)  

Hieronder moet worden verstaan, het plotseling wegsprinten in de richting van de 
basket. Dit kan achter de verdediger langs maar ook over hem heen. En wel direct 
als verrassingsmanoeuvre maar ook direct gevolgd op een “in-out” (in-out/ 
backdoor) Meestal vindt insnijden dus plaats in combinatie met: veranderen van 
snelheid en richting, pivoteren en stoppen, inclusief de schijnbewegingen.  
 
Een juiste timing en een snelle start zijn zeer belangrijk om één of meerdere 
stappen winst te verkrijgen op de tegenstander, zodat men 'open' komt voor een 
pass. Bovendien verloopt het insnijden in een rechte lijn of in een serie lijnen met 
scherpe hoeken.  
 

Aanleren 

 

a. Insnijden sec, dat wil zeggen 
zonder verdediger. Speler 1 snijdt 
in, ontvangt de pass en doelt.  
 
 
 

Aantekeningen 
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b Vervolgens met tegenstander 
(één-tegen-één). 
 

 
 

Triple threat (drievoudige dreiging)  
Als een aanvaller de bal krijgt aangespeeld, is zijn eerste aanvallende actie te 
pivoteren tot een face-basket positie en de verdediger drievoudig aan te vallen. 
Deze triple threat positie is de bron van het één-tegen-één aanvalsspel met de bal. 
De aanvaller kan vanuit triple threat immers schieten, passen of een dribbel 
starten. In deze situatie moeten we er vanuit gaan, dat de verdediger bijzonder 
attent is.  

 
 
Vanuit triple threat kan de aanvaller beslissen om a. te schieten, b. te passen, c. te 
driven. Bovendien kan de aanvaller middels het maken van een schijnbeweging 
een van de drie opties suggereren en een andere optie hier feitelijk mee inleiden. 
Legio kansen derhalve. De aanvaller moet, om een dreiging te vormen, balans en 
controle houden. Hij zal daarbij effectief dienen te pivoteren tot een face-basket 
positie, terwijl hij daarbij zorgvuldig de bal beschermt. Tevens taxeert de aanvaller 
de afstand tot zijn verdediger en houdt hij bovendien de voetenstand van de 
verdediger in het oog. Door de bal sterk richting grond te brengen kan hij 
bijvoorbeeld een drive suggereren. Door de bal omhoog te bewegen kan hij de 
verdediger verleiden uit zijn stance te komen en vervolgens langs hem driven (up-
and-under). Als de aanvaller vanuit triple threat plotseling opspringt voor een 
jumpshot, is het mogelijk dat de tegenstander wordt verrast.  
 
Om doeltreffend te kunnen werken moet de aanvaller onderstaande fundamentals 
in acht nemen:  

 Snel pivoteren naar een stabiele parallelstand met het gezicht naar de basket; 
face the basket.  

 Taxeren van: positie ten opzichte van de basket, houding, afstand tot en 
voetenstand van de directe verdediger, positie van de andere verdedigers, 
medespelers.  

 
Indien de verdediger te veraf staat: schieten of passen; indien de verdediger te 
dichtop staat: passeren over het voorste been; indien de verdediger goede positie 
heeft: door middel van pivoteren, ruimte creëren voor actie.  

Aantekeningen 
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Foutenanalyse: De mogelijkheden voor de aanvaller worden sterk gereduceerd als 
de bal direct (automatisch) naar de grond wordt gebracht. Dit is een fout, die door 
veel beginners wordt gemaakt.  
 

Toepassing 
In het onderwijs van aanvallend basketball is triple threat de meest kritische 
fundamental.  

A. Speler met bal staat met rug naar basket. Verdediger tussen hem en ring. Op 
het moment dat verdediger de rug van de speler met bal aantikt pivoteert deze in 
triple threat.  

B. Vrijlopen gevolgd door triple threat in één-tegen-één uit pass ontvangst. Per 
drietal één bal. Eerst passief, daarna actief verdedigen. Er wordt gewerkt vanuit 
verschillende posities. De aanvaller heeft de mogelijkheid om te schieten, een drive 
te maken of naar zijn medespeler terug te passen.  

 

Aanleren triple threat 
Pivoteer in triple threat: voor schot, drive of pass. 
Aandachtspunten zijn: bal in “home position” (veilig); schouderas is “Squared-up” 
(90°) op lijn naar basket; voeten schouderbreedte, schotvoet iets voor (heel-toe 
alignement).   
 
 

 

Per drietal één bal. Speler 3 passt 
naar 1 en gaat hem verdedigen als 
deze de bal heeft ontvangen. 
Wanneer de aanvaller na zekere 
tijdslimiet (bijvoorbeeld drie á vier 
seconden niet heeft geschoten of 
een drive heeft ingezet moet de bal 
worden gepasst naar speler 2. 
Hierna wordt gerouleerd. 

 

 
De oefening moet vanaf 
verschillende posities worden 
uitgevoerd. 

 
 
 

Cross-over dribbelstart  

 Voeten in parallelstand. 

 Inzet beweging met als draaipunt tegengestelde voet als pivotvoet. 

 Op heuphoogte wordt de bal in beide handen van ene naar andere zijde van 
het lichaam gebracht (swipe motion), terwijl een balans stap die beweging 
begeleidt (cross-over step); aanvaller zorgt ervoor dat voet en bal gelijktijdig de 
speelvloer raken (timing).  

Aantekeningen 
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In één beweging zet aanvaller dus het ene been naar de andere kant naast de voet 
van de verdediger; de bal wordt snel, vlakbij en voor het lichaam langs ook naar de 
andere zijde gebracht om onder bescherming van de voorste voet en de vrije arm 
een dribbel te starten. 

 
 
Uitvoering 
Vanuit parallelstand wordt met het linkerbeen diagonaal een stap gemaakt naast 
de linkervoet van de verdediger.  
Aan de buitenkant wordt naast de zojuist geplaatste voet met de rechterhand een 
lage dribbel gestart, terwijl aan dezelfde zijde, tussen de bal en de tegenstander, 
het rechterbeen instapt. Deze stap wordt ingezet door de linker schouder in te 
draaien. De bal wordt hierbij door het lichaam beschermd.  
Aan de totale beweging kunnen andere schijnbewegingen vooraf gaan.  
 

  
 
De snelheid en het ritme van de totaalbeweging moeten zorgvuldig worden 
opgebouwd.  
 
Dribbelstart eerst droog inoefenen. Later onder verdedigende druk toepassen. 
Oefeningen a en b uitvoeren in combinatie met bewegen zonder bal en triple 
threat.   
 
 

 

Fouten  Correctie  

 Optillen van de pivotvoet.  

 Balansvoet wordt niet naast 
de verdediger geplaatst.  

 

 Pivotvoet in kleine cirkel 
plaatsen.  

 Oefenen met een pylon.  

 
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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Aanleren van de Crossover-dribbel start 
 

 

A. Start in parallel stance. Plaats één 
voet schuin naar voor naast een pylon.  
Deze cross-over step zowel naar links 
als rechts uitvoeren. 
B. Idem start, nu met eerste stap als 
schijn en cross-overdribbel start naar 
andere kant (Jab-and-go-opposite). 
 

 

C. Passieve verdediger. Speler 1 
passeert verdediger 2 en passt 
vervolgens naar 3; als 1 gepasseerd is 
sluit speler 2 aan achter 4; 1 wordt de 
nieuwe verdediger ten opzichte van 
speler 3. Zowel links als rechts 
uitvoeren.  
 
Met gezicht naar basket met passieve 
verdediger.  
Met gezicht naar basket met actieve 
verdediger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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2  Twee tegen twee (aanvallend)  

Het één-tegen-één spel is in principe de basis voor iedere aanval tegen een man-
to-man verdediging. We gaan er hierbij vanuit, dat er altijd wel een speler is, die in 
staat blijkt tot een één-tegen-één breakdown. Ingewikkelde tactieken zijn in dit 
geval overbodig. Niettemin is de technische uitvoering ook geen peulenschilletje.  
 
Eenvoud maakt macht.  
Als de verdediging domineert en het één-tegen-één spel problemen kent, kan de 
hulp ingeroepen worden van een medespeler. Er kan dan, net als bij voetbal, een 
één-tweetje worden opgezet. Bij basketball noemen we dit een give-and-go. Als 
het dan nog niet lukt de verdediging te verschalken, kunnen de aanvallers screens 
plaatsen. Dit wil zeggen, dat een aanvaller zich zodanig opstelt, dat de verdediger 
van een medespeler sterk gehinderd wordt in de uitvoering van zijn taak, waardoor 
die medespeler in staat wordt gesteld om verschillende aanvallende acties te 
ondernemen.  
Ten aanzien van het leerproces raden we aan methodisch pas te starten met het 
screen bij spelers die goed vertrouwd zijn met één-tegen-één spel en vervolgens 
give and go. situaties beheersen.  
 

Give and go  

Give and go is simpel 2-manspel. In het samenspel van fundamentals binnen give 
and go is de herkenning van hoe de verdedigers staan belangrijk. Staat de 
verdediger van de speler in balbezit te veraf van de aanvaller? Dan is het vitaal 
minstens te dreigen met een schot. Komt de speler zonder bal in de perimeter vrij 
om de bal te ontvangen, dan vereist dit de nodige passing skill hem daar de bal te 
doen toekomen. Cruciaal wordt dan wat de passer doet met de ruimte die zijn 
verdediger hem biedt.  

 
Door een bliksemstart kan die 
verdediger gepasseerd worden aan de 
balkant (inside cut). De aanvaller kruist 
met zijn lijf tussen zijn verdediger en de 
bal. Inleidend loont het bij de start een 
loop-aktie weg van de bal uit te voeren. 
Een schijnbeweging dus. Hiermee 
wordt gesuggereerd, dat de aanvaller 
aan de niet-bal kant wil passeren 
(backdoor).  
 
Voor de return-pass wordt de vrije hand 

(target hand), die het verst van de verdediger is, opgestoken als aanspeel punt.  
 

Backdoor  

 
Zie give and go  
Vanuit de loop-dreiging van de bal af, 
volgt een plotselinge versnelling in de 
richting van de basket.  
 
Aanleren van de  give and go en de 
backdoor  
 
 
 
 

Aantekeningen 
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Pick & roll  

Pick & roll is een volgend 2-manspel. Hierbij zet een medespeler een screen op de 
verdediger van de bal. Net als bij give & go speelt ”spreiding” een voorname rol, 
nadat er eerst sprake was dat beide spelers elkaar hebben gekruist. Pick & roll 
vereist de nodige technische vaardigheid. Bij pick & roll zijn er meerdere hoeken 
voor het screen op de bal. Voor alle duidelijkheid wordt hier alleen het inside-
screen behandeld van het P & R waarbij de balbezitter vanaf de zijlijn naar het 
midden van het veld dribbelt. Deze naam is ontleend aan het feit, dat men het 
screen zet aan de zijkant van het lichaam van de verdediger van de aanvaller, die 
men wil vrijmaken.  

 
 
Wanneer de balbezitter het punt van het screen is gepasseerd (daar waar spelers 
elkaar kruisten), wordt deze vaak 'overgenomen' door de verdediger van de 
screener. De screener kan hier gebruik van maken door zelf af te rollen richting 
basket en creëert aldus een twee tegen één situatie. De screener maakt meestal 
een reverse pivot met het gezicht naar de bal voordat hij afrolt.  
 

 
 

 
 

Uitvoering van het inside-screen  

 Het screen wordt loodrecht op de schouderas van de verdediger geplaatst.  

 De voeten staan in een kleine spreidstand, die nagenoeg niet breder is, dan de 
schouders. De knieën zijn licht gebogen. Men moet vooral stevig staan.  

 De romp is rechtop en je armen zijn gekruist voor de borst om de verdediger te 
kunnen opvangen.  

 De speler, voor wie het screen wordt gezet, passeert zodanig dicht langs het 
screen, dat de weg van zijn verdediger wordt versperd.  

 Aan de passage kan een loopdreiging naar de andere kant vooraf gaan.  

 Handel niet te gehaast en kijk goed naar wat de verdediger gaat doen.  
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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Aanleren van het inside-screen  

 

 

 
a. Speler 1 plaatst een screen voor 
2, die na een schijnbeweging langs 
het screen dribbelt en doelt. 
Verdediger 3 is passief.  
 
b. Als oef. a; er wordt door speler 3 
actief verdedigd.  
 

 

 
c. Als oef. b; de screener rolt af en 
houdt speler 3 achter zich 

 

 
d. Als oef. c; de screener rolt af, 
ontvangt de pass van 2 en doelt.  
 

 
Het screen en afrollen wordt in een twee tegen twee situatie geoefend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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3  Eenvoudige tactiek  
In dit hoofdstuk worden de tactische mogelijkheden en aanwijzingen behandeld die 
voor de beginnende basketballer belangrijk zijn. Let wel, het handelt hier om 
basistactiek. In het volgende hoofdstuk wordt wat dieper op sommige tactische 
facetten ingegaan. Ook hier is weer een en ander afhankelijk van het niveau van 
de groep.  
 
Algemeen  
Voor de beginnende basketballer is het woord tactiek misschien enigszins 
overladen, omdat we gezien het technisch kunnen sterk in het aantal 
mogelijkheden worden beperkt. Van de trainer wordt verwacht, dat hij goed inzicht 
heeft in datgene waartoe zijn spelers in staat zijn. Hij moet in begrijpelijke taal 
duidelijk kunnen maken wat van hen wordt verwacht. Het is belangrijk om het spel 
niet nodeloos moeilijker te maken, dan van de spelers kan worden verwacht, zodat 
de behandelde techniek en voor-tactiek (technische tactiek) door alle spelers 
veelvuldig kan worden toegepast en ze de kans krijgen zich te ontwikkelen. Te 
hoog gestelde tactische eisen leiden meestal tot ordeloosheid, onkunde, onbegrip 
en ongenoegen, waardoor het speelplezier zal afnemen. Voor onze jonge spelers 
wordt in dit geval basketball een denksport met de 'coach' als oorzaak, want die 
heeft niet goed nagedacht.  
 
 

Aanval aandachtspunten 

Samenspel; passen en vangen. 
Speler met bal: 

 beweeg de bal, beweeg jezelf. 
 speel de bal niet dwars over het 

veld. 
 als je de bal hebt gevangen, 

pivoteer dan zodanig, dat je de 
basket en je medespelers kunt 
zien;  denk er aan, dat de 
speler, die in een goede positie 
staat om te kunnen scoren de 
bal moet ontvangen. 

 pass na een rebound de bal 
naar de zijkant 

 

Samenspel; passen en vangen. 
Speler zonder bal: 

 zorg dat je aanspeelbaar bent.  
 beweeg: loop vrij om de bal te 

ontvangen. 
 benut ruimte: goede spreiding 

over het veld; niet op een kluitje.  
 zorg ervoor, dat de pass-afstand 

niet te groot wordt.  
 zorg bij het vrijlopen, dat er 

dreiging uitgaat naar de basket.   
 

 
 
Dribbelen 

 het dribbelen moet over het algemeen beperkt worden. Dribbel als de weg 
vrij is naar de basket. 

 dribbel niet als er andere spelers vrijstaan. 
 dribbel niet naar de hoeken van het veld, anders word je gauw ingesloten.  
 kijk tijdens het dribbelen goed om je heen of er medespelers vrijstaan.  

 
 
Schieten 

 niet schieten als je dichtop verdedigd wordt.  
 niet van te grote afstand schieten. 
 ga je schot achterna: als deze mis is kun je de bal afvangen.  
 als er ruimte is voor een lay up, heeft dit schot de voorkeur.  

 
 
 
 

Aantekeningen 
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Aanvalsopstelling 
Voor de beginnende jeugdspeler is passing game het meest effectief. In principe 
moeten alle spelers op alle plaatsen kunnen spelen. Specialisatie is dus nog niet 
aan de orde. Het is wel van belang om de lengte enigszins te verdelen en 
eventueel aan te passen aan de tegenstander.  
 

 

Opstelling 1-3-1, een kleine handige 
speler brengt steeds de bal op 
(spelverdeler of guard). 

 

Opstelling 2-2-1, twee iets grotere 
spelers, liefst met een redelijk schot, 
spelen aan de zijkanten (zijkantspeler of 
forward).  

 

 

Opstelling 1-2-2, de twee langste 
spelers spelen bij de eindlijn (center of 
post).  

 

 
In deze aanval (passing game) wordt de onderlinge ruimte gerespecteerd en 
ontstaan kansen om  één-tegen-één te spelen. Dit houdt in, dat een 'driver' zo min 
mogelijk wordt gehinderd, dat de bucket vrij blijft. Anderzijds, kunnen ook 
insnijdende spelers van passes worden voorzien. Tenslotte kan met behulp van 
een medespeler “give and go” worden gespeeld. Na ieder schot gaan in principe 
de spelers in de rebound. Voor het verdedigend evenwicht echter zouden we de 
speler, die de bal opbrengt en het spel verdeelt hiervan kunnen vrijstellen. Hij is 
verantwoordelijk om in eerste instántie de tegenaanval op te vangen.  
 
Wanneer er redelijk in de passing game gespeeld wordt is het aan te bevelen eens 
een aanval te spelen vanuit een 1-3-1 of een 2-2-1 beginopstelling.  
 
Fast break 
Ná een plotselinge balwinst wordt zodanig snel en verrassend naar voren 
gespeeld, dat de bal al in scoringspositie is voordat de verdediging zich heeft 
kunnen formeren. Door deze overrompeling zal een meerderheidssituatie kunnen 
ontstaan, die eenvoudig en doeltreffend kan worden uitgebuit (één tegen nul, twee 
tegen nul, twee tegen één).  
 
In dit verband kunnen van tevoren reeds afspraken worden gemaakt wie op de 
'break' gaat. Het dynamische element van deze tactiek zal iedere speler zeker 
aanspreken.  .  

Aantekeningen 
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Verdediging  
In het kader van de ontwikkeling van de basketballer wordt alleen de man-to-man 
verdediging toegepast. Technisch goed verdedigen immers leert een speler vooral 
vanuit de één-tegen-één situatie!  
 
Aandachtspunten 

 Houding en positie. 

 verbeter je voetenwerk constant. 

 houd positie tussen man en basket. 

 de afstand tussen de aanvaller en de verdediger is evenredig met de 
afstand bal-basket. 

 volg de bal niet met de ogen, zodat je je tegenstander uit het gezicht 
verliest.  

 trap niet in schijnbewegingen; nooit springen.  

 verdedig 'agressief’ en werk voor de volle 100 %.  

 probeer, als je gepasseerd wordt, zo snel mogelijk weer in een goede 
verdedigingspositie te komen.  

 iedere speler gaat na het schot van de tegenstander in de 
verdedigingsrebound. 

 pass de bal na een verdedigingsrebound naar de zijkant of direct naar een 
wegsprintende medespeler.  

 
Veldverdeling 
We kunnen de MTM uitvoeren over het 
gehele veld, op de eigen 
verdedigingshelft of rond de bucket. Op 
deze wijze zijn we op een simpele manier 
in staat om desgewenst overal pressie op 
de bal uit te oefenen.  
Ten aanzien van het leerproces, is het 
aan te bevelen om in het begin, strikt 
MTM te verdedigen op de eigen 
speelhelft.  
 
 
Hiervoor zijn ondermeer de volgende 
redenen aan te voeren:  

 Als een verdediger al op de 
aanvalshelft wordt uitgespeeld, 
dan komen zijn medeverdedigers 
in een ondertal of man minder 
situatie (5-4). Bij het verdedigen 
op een half veld, is deze kans 
kleiner.  

 Bij een (plotselinge) interceptie is 
er meer ruimte voor aanvallende 
acties. Doordat de tegenpartij 
moet omschakelen van aanval 
naar verdediging zal ze vaak te 
laat komen als er niet alert 
genoeg wordt gereageerd 

 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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4  Collectieve tactiek: Aanval  
De aanval begint op het moment, dat een ploeg in het bezit komt van de bal. 
Balbezit wordt verkregen door:  
 
a. Het winnen van een sprongbal  
b. Een interceptie  
c. Het veroveren van een rebound  
d. Een fout of overtreding van de tegenpartij  
e. Een tegendoelpunt  
 
Er kan nu op verschillende manieren een aanval worden opgezet. Men zou 
bijvoorbeeld kunnen kiezen om in eerste instantie altijd de fast break te spelen. 
Een andere keuze zou kunnen zijn: het set play. Hierbij wordt uitgegaan van een 
bepaalde opstelling waarbinnen volgens vaste afspraken de één-, twee- en 
driemansspelletjes worden toegepast. Er is hier altijd sprake van een rustige, 
weloverwogen aanvalsopzet, waaraan alle spelers deelnemen. Een goede 
samenwerking en beheersing van alle basisvaardigheden is hier een vereiste.  
 
In de praktijk komt het er meestal op neer, dat er een wisselwerking bestaat tussen 
fast break en set play. Trouwens, als een fast breakopzet niet lukt, zal de aanval 
middels een set play moeten worden afgemaakt. In dit kader is het van groot 
belang, dat met de spelers vooraf de speelwijze goed is doorgesproken en 
geoefend. En bedenk hierbij, dat er voor een setplay talloze oplossingen te vinden 
zijn.  
 
De aanvalsmogelijkheden zijn afhankelijk van:  

 Het beschikbare spelersmateriaal.  
 De beheersing van de techniek en voor-tactiek.  
 De onderlinge samenwerking.  
 De aanvalsopstelling.  
 De verdedigende kwaliteiten van de tegenstanders.  
 Het type verdediging waartegen men speelt. 
 De mentale en lichamelijke conditie van beide teams.  

 

De spelers  

Guard: Dit is meestal een slimme kleine, 
snelle, handige speler, die de aanval 
dirigeert. Door zijn positie heeft hij een 
goed overzicht en kan daardoor leiding 
geven aan het team. Van hem wordt 
verwacht een uitstekende pass- en 
dribbeltechniek, een goed afstandschot 
en een groot tactisch inzicht. Tevens 
verzorgt hij het verdedigend evenwicht 
als zijn medespelers in de 
aanvalsrebound gaan.  
 
Forward: De vleugelspeler is meestal iets langer dan de guard. Hij is atletisch 
gebouwd, snel, sterk, en heeft een grote sprongkracht. Van hem wordt verwacht 
een goede pass- en dribbeltechniek, een prima schot, een sterke drive en een 
goede rebound.  
 
Post of center: Dit is de grote, sterke speler, die rond de bucketlijnen en onder het 
bord opereert. Hij moet onder meer de volgende kwaliteiten bezitten: goed 
jumpshot, krachtige drive, sterke rebound. Tevens moet hij rond de bucketlijnen 
zich goed kunnen vrijlopen om samenwerking met zijn medespelers mogelijk te 
maken.  

Aantekeningen 
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Afhankelijk van de veldpositie 
onderscheiden we drie typen 
centers: Low-, medium- en high 
post.  
  
 
 
 
 
 
 

 

Aanvalsopstellingen  

Door de spelers op een bepaalde manier rond de bucket te groeperen kan in 
sommige speelgebieden de verdediging al onder druk komen, zonder dat er één 
bal is gespeeld. De consequentie voor de aanval is, dat ook het oefenen van de 
patronen en het toepassen van de technische-tactiek, geschiedt vanuit de te 
gebruiken opstelling.  
 
Bij enigszins gevorderde basketballers zal men constateren, dat men weliswaar 
uitgaat van een bepaalde beginopstelling, maar dat door ingestudeerde 
verschuivingen deze voortdurend verandert.  
 

 
In het volgende voorbeeld wordt 
uitgegaan van een 1-2-2 
beginopstelling. Wanneer speler 4 
zich aanbiedt als high post ontstaat er 
een 1-3-1.  
 
 
 
 
 
 

 

Fast break  

De essentie van de fastbreak is snelheid, zowel van opzet, uitvoering als afronding. 
Na het veroveren van de bal wordt snel naar voren gespeeld met het doel, om in 
scoringspositie te komen voordat de verdediging zich heeft kunnen organiseren. 
Hierdoor ontstaan er veelal situaties, waarin er meer aanvallers dan verdedigers 
zijn (bijvoorbeeld: twee tegen één, drie tegen twee). Bijkomende factoren van de 
fast break zijn:  
a. Bepalen van het tempo van de wedstrijd.  
b. Het uitoefenen van een constante druk op de tegenpartij.  
c. Door de dreiging ontstaat er in de aanval van de tegenpartij enige onzekerheid. 
Men durft niet veel te riskeren uit angst voor een onderschepping.  
 
Voordelen 

a. Hoog schotpercentage: schoten van dichtbij de basket, onverdedigde schoten.  
b. Het scoren vanuit de fast break geeft de schutter naast veel voldoening, veel 

zelfvertrouwen.  
c. Het bevordert een 'agressieve' en alerte speelwijze van het eigen team.  
d. De eenvoudige scores zijn vaak demotiverend en demoraliserend voor de 

tegenstander.  
e. De organisatie is betrekkelijk eenvoudig.  
f. Een goed gespeelde fast break is meestal erg spectaculair. Het is plezierig 

voor de spelers om te doen en voor de toeschouwers om naar te kijken.  

Aantekeningen 
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Nadelen 
a. Door de hoge snelheid en het niet voor 100% beheersen van de 

basisvaardigheden kan er veel balverlies ontstaan.  
b. In principe moet de organisatie van de fast break eenvoudig zijn. Het starten 

echter vanuit onverwachte en zeer uiteenlopende situaties kan voor de 
organisatie van de break problemen opleveren.  

c. Er is nauwelijks tijd voor het afwegen van de mogelijkheden. Beslissingen 
moeten altijd direct en op topsnelheid worden genomen.  

d. Door de agressiviteit bereikt men sneller de maximale foutenlast.  
e. Als men zich slecht heeft voorbereid op het spelen van veel fast breaks kan 

dit een negatieve invloed hebben op de lichamelijke conditie. Het resultaat is 
dan meestal, dat ook de andere spelonderdelen minder rendement opleveren.  

 
Mogelijkheden 
Situaties, van waaruit een fast break gestart kan worden doen zich soms spontaan 
voor, maar zullen in de meeste gevallen via de verdediging moeten worden 
afgedwongen. Samenvatting van de mogelijkheden:  

 Na een verdedigingsrebound.  
 Na een tegenscore.  
 Na een interceptie of steal.  
 Na een vrije worp.  

 
 

Quick break  

De fast break kent verschillende uitvoeringen. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld: 
klassieke break, sideline break, numbered break en quick break. In dit boek 
beperken we ons tot deze laatste vorm.  
De naam quick break is ontleend aan de korte tijdsduur, die de uitvoering vergt. 
Kenmerkend is het gebruik van weinig en meestal lange passes. Deze break 
vereist slechts enkele 'tussenstations' en resulteert dikwijls in een 1-0, 1-1, 2-0 of 
2-1 situatie.  
 
Omdat de organisatie eenvoudig van opzet is, zal vooral bij de beginners, deze 
fast break veel succes hebben.  
 
Uitvoering van de quick break 
 

 
 

a.De wegsprintende speler (flyer) 
wordt na de verdedigingsrebound 
bereikt door een directe lange pass 
of via een pass van de outletman. In 
het merendeel van de gevallen 
wordt hiervoor de baseballpass 
gebruikt.  
 
De flyer is tijdens de reboundactie 
bijzonder attent. Als hij maar 
enigszins het idee heeft, dat zijn 
partij de bal in bezit krijgt, sprint hij 
langs de dichtstbijzijnde zijlijn of via 
het midden naar voren. Aan de 
rebound zelf doet hij dus niet mee.  
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b. Als de flyer niet direct kan 
worden aangespeeld wordt de bal 
gepasst naar de zijkant ter hoogte 
van de vrije worplijn. Deze pass 
noemen we de outletpass en mag 
nooit de bucket kruisen. Met 
andere woorden: de pass gaat 
naar links, als de bal aan de 
linkerkant wordt gerebound. In 
tegenstelling tot de flyer, doet de 
outletman wel mee met de 
rebound. Afhankelijk van de 
positie van de verdedigers kan hij 
of direct passen naar de 
wegsprintende speler, of dit doen 
na een korte dribbel naar de as 
van het veld.  
 

 

c. Indien de pass naar de flyer niet 
mogelijk is, omdat een verdediger 
zich in de passlijn bevindt, wordt 
de bal door de outletman zo snel 
mogelijk door het midden 
opgedribbeld. In dit geval sprint de 
flyer door tot de eindlijn om de 
verdediger te binden. Aan het 
einde van het veld keert hij scherp 
terug naar het verlengde van de 
vrije worplijn.  
 
 

 
Deze terugkeeractie in de fast break noemen we bouncing. Er zijn nu twee 
mogelijkheden:  

 Als de verdediger zich blijft concentreren op de flyer, dan zet de dribbelaar 
door voor een lay up of schot van korte afstand.  

 Als de verdediger interesse krijgt voor de dribbelaar, dan speelt hij de flyer vrij 
door een pass voor een lay up of schot van dichtbij.  

 
d. Als de fast break mislukt, maar men blijft toch in balbezit, dan wordt de aanval 
vervolgd met een setplay. Dit houdt in, dat de andere spelers de break snel volgen 
en hun posities innemen.  
 
e. Van tevoren kan worden afgesproken, dat steeds met één en dezelfde flyer 
wordt gespeeld. Nu zal een verdediging zich nooit door één man laten verrassen 
en zal deze hiertegen maatregelen nemen.  
Het wordt moeilijker voor de tegenpartij, als er twee flyers zijn. In dit geval zou 
afgesproken kunnen worden, dat de speler, die niet aan de kant van de rebound 
staat de 'echte' flyer wordt en de andere de outletman. Valt de bal aan de andere 
kant van het bord, dan worden de rollen omgekeerd.  
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Aanleren van de quick break 
Voordat begonnen wordt deze break te oefenen zullen eerst de volgende 
technieken volledig moeten worden beheerst:  
 

Beginfase:  
 

Verdedigingsrebound gevolgd door een outletpass; zowel lang 
als kort.  

Middenfase:  Baseballpass.  
1-1, 2-1 en 2-2 over het gehele veld.  

Eindfase:  
 

Lay up op volle snelheid van zowel links als rechts; zowel na 
een dribbel als na een pass.  
Jumpshot van dichtbij de basket.  
 

 
Vervolgens worden de verschillende onderdelen en mogelijkheden van de quick 
break afzonderlijk geoefend 
 

5  Aanval tegen man-to-man  

Het grootste deel van de aanval tegen man-to-man is gebaseerd op één- en 
tweemansspelletjes (1-1, 2-2). Het aantal mogelijkheden is onbeperkt. Om te 
kunnen spelen is het dus belangrijk, dat deze 'technisch-tactische vormen' 
(voortactiek) en de daarmee samenhangende techniek, volledig worden beheerst.  
Voor de coach zijn de specifieke kwaliteiten van zijn spelers dus het belangrijkste 
uitgangspunt bij het construeren van de te spelen aanval. Hij moet de toe te 
passen mogelijkheden zodanig coördineren, dat alle individuele kwaliteiten van de 
spelers worden benut. Verder is voor het bepalen van de aanval de volgende 
(grove) indeling van belang.  
 
a. Naar de vorm 
Er wordt gekozen voor een statische of een dynamische aanval De eerste gaat uit 
van een vaste opstelling, waarin de spelers een eigen specifieke functie vervullen. 
In een dynamische aanval daarentegen hebben we te maken met veel 
plaatswissels. De opstelling neemt dan ook steeds een andere vorm aan. Er wordt 
voortdurend volgens vaste patronen gerouleerd, waardoor de functie van de 
spelers minder specifiek wordt.  
 
b. Naar het aanvalsgebied 
Als het accent van de aanval gelegd wordt in de bucket, dan spreken we van een 
inside aanval. Er zal in dit geval veel gebruik gemaakt worden van: schoten van 
dichtbij, drives, insnijden en give and go. Tevens zullen de lange mensen onder 
het bord veelvuldig worden ingeschakeld, terwijl men ten aanzien van de 
aanvalsrebound meestal in een gunstige positie staat.  
Een outside aanval zoekt veel meer de ruimte rond de bucket met het doel om 
elkaar zodanig vrij te spelen, dat van afstand kan worden geschoten.  
 
c. Naar spelerspotentieel 
Als een coach de beschikking heeft over één of twee uitstekende spelers met 
bijzondere aanvallende kwaliteiten kan hij hierop zijn aanval afstemmen. Hij gaat in 
dit geval uit van de individualiteit De overige spelers hebben de taak om situaties 
te creëren, waarin de 'toppers' optimaal kunnen functioneren. Een goed voorbeeld 
hiervan is de clear out. Als er uitgegaan wordt van alle spelers, dan spreekt men 
van een totaliteits-aanval In dit aanvalstype is er een voortdurende samenwerking 
en worden kansen tot stand gebracht voor alle spelers. De mogelijkheden om tot 
scoren te komen zijn dus verdeeld over de totale ploeg.  
Met behulp van bovenstaande gegevens wordt de aanval vastgesteld en met het 
team ingestudeerd. Hierbij moet echter nog worden opgemerkt, dat goede coaches 
altijd eenvoudige oplossingen nastreven. Ingewikkelde patronen moeten dus 
angstvallig worden vermeden.  

Aantekeningen 
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Aanval gebaseerd op één-tegen-één  

a. Open bucket aanval 
Voor het spelen van 1-1 is veel ruimte nodig. Om te voorkomen, dat de spelers 
elkaar in de weg lopen of met hun verdediger het 1-1 pad blokkeren, wordt een 
ruime basisopstelling gekozen rond de bucket.  

 
Men neemt hiervoor een 1-2-2 of 2-
2-1 opstelling. Zonder veel 
poespas kunnen in deze 
opstellingen bijna alle spelers 1-1 
spelen. Met een drive kan men de 
bucket binnendringen voor een 
schot van korte afstand of zelfs 
voor een lay up.  
 
Door in het eigen speelgebied 
voortdurend vrij te lopen, door 
passing  en het maken van de 
nodige schijnbewegingen, wordt de 
verdediging in het ongewisse 
gelaten van het juiste ogenblik van 
de penetratie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Clear out 
Met de clear-out techniek scheppen we extra ruimte voor een bepaalde 
medespeler. In de meeste gevallen is dit een speler, die bijzonder sterk is in het 1-
1 spelen. In een ander geval kan dit een aanvaller zijn, die verdedigd wordt door 
een zeer zwakke verdediger. De clear out kan worden toegepast in iedere 
gewenste opstelling. In het kader van het leerproces geven we twee voorbeelden 
vanuit de open bucket situatie.  

 
Voorbeeld 1:  
Speler 1 is de aanvaller, die 
vrijgemaakt moet worden. Hij krijgt 
de bal toegespeeld van speler 2, 
die tevens het verdedigend 
evenwicht verzorgt. Speler 3 maakt 
ruimte (clear out) door over te, 
steken naar de andere kant. Het 
resultaat is, dat speler 1 de gehele 
rechter aanvalshelft tot zijn 
beschikking heeft om zijn 
kwaliteiten te tonen.  
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Voorbeeld 2:  
Speler 4 moet worden 
vrijgemaakt, omdat speler 5 en 
zijn verdediger het 1-1 pad 
blokkeren. Op het moment, dat 
spelverdeler 2 van 1 de bal 
ontvangt, steekt de center (5) 
over naar de andere bucketlijn. 
Vervolgens wordt de bal 
doorgespeeld naar speler 4, die 
een 1-1 actie start.  
 
 
 
 
In dit patroon concentreren we 
ons op speler 4. Er mag echter 
niet vergeten worden, dat als de  
center oversteekt, hij een 
daadwerkelijke dreiging is voor de 
verdediging. Speler 2 zou dus 
kunnen beslissen om niet door te 
spelen naar 4, maar te passen 
naar 5. Er dreigt dus voor de 
verdediging gevaar op twee 
fronten.  
 
 

 

Aanval gebaseerd op give and go  

In deze aanval wordt de eindactie uitgevoerd door twee spelers. De anderen 
hebben de taak om ruimte te scheppen en de speler, die insnijdt, niet te hinderen.  

 
In plaats van de normale give and 
go kan ook de 'backdoor' worden 
toegepast. Hiervoor is iedere 
aanvalsopstelling geschikt.  
 
Voorbeeld 1:  
In principe kan in deze opstelling 
door iedere speler give and go 
worden gespeeld. We kiezen voor 
de actie tussen 1 en 3.  
 
 
 
 
 
Voorbeeld 2:  
Speler 3 gaat backdoor.  
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Voorbeeld 3:  
Speler 3 speelt give and go met de 
high post (5), die is opgekomen vanaf 
de achterlijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de continuïteit van de aanval is het belangrijk, dat de speler, die insnijdt en de 
bal niet kan krijgen weet waar hij naar toe moet. Om dit duidelijk te maken, gaan 
we uit van voorbeeld 1.  
 
Er zijn twee mogelijkheden, waarvan er één moet worden gekozen en worden 
ingestudeerd.  In het eerste geval moet speler 1 als hij de bal niet terugkrijgt aan 
dezelfde kant blijven. Hij buigt dan af naar rechts en neemt de positie in van speler 
3, die ondertussen naar de oorspronkelijke plaats van 1 is gedribbeld.  
Een andere mogelijkheid is, dat speler 1 afbuigt naar links en de positie inneemt 
van 4. Hierdoor schuiven 4 en 2 automatisch één plaats op in de richting van de 
bal.  
 
In voorbeeld 3 wordt de opstelling weer hersteld als de center weer een positie aan 
de achterlijn inneemt, 3 op de plaats gaat staan van 4 en de overige spelers één 
plaats opschuiven naar rechts.  
 
Door de aanvallen, die gebaseerd zijn op 1-1 en give and go, te combineren, is 
een ideale, en toch eenvoudige aanval samen te stellen.  
 
 

Aanval gebaseerd op het gebruik van het screen  

In het hoofdstuk twee tegen twee aanvallend wordt alleen gesproken over het 
inside-screen. Er zijn evenwel meer screentechnieken, die niet aan de orde zijn 
gekomen, omdat dit voor de doelgroep wel eens te veel van het goede zou kunnen 
zijn. We beperken ons daarom tot de behandelde stof.  
 
Het aantal mogelijkheden in elke gewenste opstelling is talloos. Iedereen kan voor 
iedereen een screen zetten. De kunst is echter om te voorkomen, dat er een chaos 
ontstaat. Er zullen dus duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.  
Een afspraak zou kunnen zijn, dat alleen de passer mag screenen. Hij mag dit 
alleen doen bij een medespeler, die één plaats van hem in de basisopstelling is 
verwijderd.  

 
Het screen wordt dus gezet naar de 
balbezitter toe (a) of van de 
balbezitter af (b). De afspraak is niet 
van kracht voor een speler, die 
gebruik heeft gemaakt van een 
screen maar genoodzaakt is zijn 
handeling te onderbreken en moet 
terugspelen naar zijn medespelers 
(c), om daarna een zodanige positie 
in te nemen, dat de basisopstelling 
wordt hersteld.  
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Een ander facet in de afspraak is, 
dat er altijd moet worden 
afgerold. Verder moeten de 
spelers, die niet direct bij het 
screen zijn betrokken, zich 
vrijlopen in hun speelgebied. Dit 
om bij een actie die niet kan 
worden doorgezet, aanspeelbaar 
te zijn. En als er wordt geschoten, 
gaan met uitzondering van de 
speler, die voor het verdedigend 
evenwicht moet zorgen, alle 
spelers in de aanvalsrebound.  
 

Enige voorbeelden:  
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Op de pass van speler 1 naar 2, 
steekt 5 over naar de andere kant 
(clear out) en is eventueel tijdens 
deze handeling aanspeelbaar. 
Vervolgens passt 2 door naar 4 en 
zet voor hem een screen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Voor het herstellen van de 
basisopstelling kan het volgende 
worden bepaald: Spelers, die na 
een screen de bucket insnijden en 
de bal niet krijgen, sluiten aan de 
andere kant van de basket aan, 
terwijl, met uitzondering van de 
center(s), de overige spelers in 
tegengestelde richting één plaats 
opschuiven.  
 
 
Voor spelers, die na het screen 
hun actie moeten staken, is de 
plaats waar dit gebeurt bepalend. 
Is dit in de bucket dan passen zij 
snel af en sluiten aan aan de 
andere kant, terwijl de anderen 
één plaats opschuiven. Gebeurt 
dit vrij snel na het plaatsen van 
het screen, dan wordt de open 
plaats meegenomen.  
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6  Aanval tegen zone  

Ondanks dat voor beginnelingen de zoneverdediging niet is aan te bevelen, is het 
toch nodig dat men iets van deze verdediging, en het bestrijden ervan, afweet. In 
het voorbeeld gaan we uit van een 2-1-2 zone.  
 

 
 
Als men beschikt over enige goede 
schutters, dan wordt iedere zone kapot 
geschoten. In dit kader is het belangrijk 
dat de zwakke plekken van de zone door 
aanvallers worden bezet. Het aanvallen 
van een zone komt neer op veel passen 
(in driehoeken) en schieten vanaf de juiste 
plaatsen.  
 
Verder moeten de volgende principes in 
acht worden genomen:  

a. Deformeer de zone door slim te 
passen.  

b. Pass bij voorkeur naar de zijde 
vanwaar men wordt: bedreigd door 
een verdediger. Hiermee wordt 
bedoeld: als 2 naar 4 passt, en de 
verdediger gaat mee om een 
eventueel schot te voorkomen, dan 
moet ogenblikkelijk naar 2 worden 
teruggespeeld. Vergelijk dit met het 
spelletje lummelen.  

c. Schakel de centers in. Als zij de bal 
krijgen in hun posities, dan zal de 
verdediging zich enigszins centreren, 
waardoor er tijd en ruimte ontstaat 
voor de anderen.  

d. Iedere speler, die de bal heeft 
ontvangen moet dreigen met een 
schot om de verdedigers van hun 
plaats te lokken.  

 

e. Dribbel zo weinig mogelijk. Doe dit alleen om een betere passhoek te creëren 
of om in de zone te penetreren. Een dribbel rondom de bucket kan dodelijk 
zijn.  

f. Maak gebruik van het principe van overloading. Dit wil zeggen: creëer in een 
bepaald aanvalsgebied een numeriek overwicht van aanvallers. Dit overwicht 
ontstaat als spelers oversteken naar de andere kant. Ook de verplaatsingen 
van de center(s) kunnen dit bewerkstelligen.  
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Voorbeelden:  
 
Een speler die bij de achterlijn 
oversteekt naar de andere kant 
zorgt voor grote onrust in de zone.  
 
Enerzijds is dit omdat er zich een 
aanvaller bevindt in een vitaal 
gebied van het veld. Anderzijds 
moeten zij zich enigszins 
omdraaien, waardoor de 
verdedigers minder goed de bal 
kunnen volgen.  
 
 
 
Wees tijdens de aanval geduldig en 
wacht vol vertrouwen op de 
gelegenheid voor een goed schot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg steeds voor een goed 
verdedigend evenwicht en een 
sterke aanvalsrebound  
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