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1.0 Een tegen een (verdedigend)  

 
We zullen de voornaamste technieken behandelen die tot de bagage van iedere 
verdediger dienen te behoren. Denk er daarbij aan dat die technieken slechts in 
algemene zin hier aan bod komen. De coach zal op zijn trainingen steeds weer de 
juiste aanpassingen voor zijn individuele spelers moeten vinden. Let er ook op dat 
de verschillende posities van spelers op het veld aanpassing vragen van de 
algemene techniek. De eisen, die aan een speler gesteld worden zullen van positie 
tot positie binnen de tactische context verschillen. Het is aan de coach die 
technieken te scholen die tactisch binnen het kader van zijn verdedigingsfilosofie 
passen. 
 

1.1 Verdedigen van de aanvaller met de bal (ball side)  

Aanvaller in triple-threat position 
We onderscheiden bij het verdedigen van de dribbelstart twee (voeten)standen 

− parallelstand 

− spreidstand waarbij een voet iets voor de andere staat, we spreken hier 
ook wel van heel-toe-alignment.  

 
Ron Adams (head coach Fresno State) noemt deze laatste verdedigingsstand de 
ready stance. Vanuit die stand kunnen snelle bewegingen naar alle zijden worden 
gemaakt terwijl de verdediger goed in balans blijft. Van belang is dat het 
lichaamszwaartepunt laag is voor een stabiele houding en dat de spreidstand van 
de voeten dusdanig is dat de houding stabiel blijft en er toch snel kan worden 
bewogen. 
 
Aandachtspunten: 

 Lichaamsgewicht op beide voorvoeten. 
 Spreidstand ongeveer schouderbreedte. 
 Heel-toe-alignment (zie boven). 
 Knieën sterk gebogen. 
 Voorste hand (trailhand) laag en open, 
achterste hand boven schouder in passlijn. 
Romp rechtop houden. Corrigeer de foutieve 
uitvoering, vaak bij vermoeide spelers, met 
rechte knieën en retreat step en gebogen romp.  

 Blik gericht op de bal. 
Een hand (voorste) wijst naar de bal en probeert aldus tot dribbel te dwingen. 
Handpalm open en onder de bal, andere hand (achterste) bevindt zich op 
schouderhoogte om een langzame (lob) pass uit te lokken. 
 
Blijf niet verder dan armlengte van je tegenstander (maximaal). Hoe dichter op hoe 
meer pressie je kunt uitoefenen. Je kunt dan: 
- De aanvaller bemoeilijken de dribbel te starten. 
- Pass bemoeilijken en hiermee help je je medeverdedigers weer. 
 
Reageren op de schijnbewegingen van de aanvaller  
Retreat and attack step van verdediger.  
De verdediger blijft continu in zijn stance. Aanvaller 
maakt een schijnbeweging. De verdediger zet 
explosief afzmet zijn voorste voet (retreat) en maakt 
daarop een snelle attack step voorwaarts, waarbij hij 
zijn lichaamszwaartepunt steeds laag houdt.  
 
Drop step 
De verdediger wisselt van voorste voet. Dit moet snel 
en laag gebeuren, terwijl de afstand die wordt overbrugd groot dient te zijn. De 
verdediger springt als het ware een slide schuin opzij om zijn verdedigende positie 
te handhaven na de aanvallende richtingsverandering.  

 

Aantekeningen 
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De aanvaller start de dribbel  
Als de aanvaller een dribbel start, is dat  gunstig voor de verdediging.Immers: de 
aanvaller heft de triple-threat position op. Reageer met een side-slide en dwing de 
aanvaller zo lateraal mogelijk te gaan, waarbij het backing-up zo veel mogelijk 
wordt beperkt. Voor de tragere verdediger is veelal een retreat step gevolgd door 
een side-slide aan te bevelen. 
 
Verdedigen tijdens de dribbel  
Vergelijk  de verdedigingshouding met hetgeen is gesteld bij aandachtspunten van 
ready stance, hoewel het nu gaat om bewegende spelers.  
 
Bijkomend: - Voetenbasis breed houden - Voeten niet aansluiten - De voet aan de 
kant van de beweging het eerst verplaatsen - Slides van ongeveer 70 á 80 cm in 
elk geval zo klein mogelijk voor de wendbaarheid - Overspeel de dribbel aan de 
balkant, dit voorkomt penetratie. We houden dus steeds druk op de bal, bij het 
overnemen van de bal op de andere hand belemmeren we door voet- en 
(trail)hand-houding de crossover dribbel en hierdoor wordt de aanvaller 
gedwongen een moeilijkere techniek aan te wenden. Between the legs, behind the 
back en reverse dribbel kunnen 'gemakkelijk' verdedigd worden door drop step met 
volgen.  
 
Extra technieken zijn:  

− Meestappen met reverse dribbel en bal langs achter weg tikken (flick).  

− Met een 'sprong' van richting veranderen (minstens in parallel stand 
blijven) en 'gokken' op charge. 

 
Verdedigen van de dribbelaar die de bal oppakt  
Nu kan de aanvaller alleen nog passen en schieten. Val je aanvaller aan (attack 
step). Let op: - Wijde voetenstand, dicht op aanvaller - Benen meer strekken - 
Lichaam rechtop - Volg de bal met armen en handen. Dit is de belly-up stance of 
sluiten. We pressen dus de aanvaller met de bal. Zorg er wel voor in deze positie 
geen persoonlijke fout te maken. Deze houding bemoeilijkt het passen van de 
tegenstander zeer. Doordat de verdediger dicht op staat wordt ook het omhoog 
brengen van de bal voor een schot uiterst lastig. Houd tijdens het schot ook de 
armen omhoog teneinde het zicht van de schutter op de ring te belemmeren. 
 

1.2 Verdedigen van de aanvaller zonder bal (ball side)  
We onderscheiden twee situaties, de verdediging van de guard indien de forward 
de bal heeft en de verdediging van de forward indien de guard balbezit heeft. 
 
Guard-forward situatie, balbezit van de guard  

In de 'normale' verdediging werd vroeger 
door de verdediger 1 een positie 
ingenomen tussen de man en de basket. 
Nu wordt gekozen om druk op de pass line 
te geven om deze pass in elk geval te 
bemoeilijken.. In de figuur  wordt duidelijk 
hoe de voetenstand van de verdediger is 
ten opzichte van de positie van de 
aanvaller. We noemen dit het overspelen 
van de tegenstander en de houding denial 
stance.  
 
Aandachtspunten bij denial stance:  

 Voorste voet en voorste arm bevinden zich in de pass line.  
 De achterste voet bevindt zich meer op de lijn aanvaller-basket.  
 Lichaamsgewicht rust meer op de voorste voet.  

 
 

Aantekeningen 
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 De handpalm van de voorste hand wijst naar de bal, duim wijst naar tenen.  
 De binnenhand kan gebruikt worden om met de handrug licht contact met 

de aanvaller te houden (brush contact).  
 
Wanneer een forward op deze wijze wordt verdedigd dient hij hard te werken om 
open te komen voor een pass. Dit kan door in-out (v-out) en door backdoor. 
Daarnaast kan hij vrijgemaakt worden doordat een medespeler screent voor hem 
(dit komt aan de orde bij 2-2 en 3-3 verderop in de reader).  
 
Verdediging in-out  
Reageer niet op de eerste stap naar de 
basket. Immers dan verdwijnt de aanvaller 
geheel achter de verdediger en is 
onbereikbaar voor de pass geworden. Gaat 
de aanvaller door naar de basket dan pas 
glijdt de verdediger mee. Hij beweegt als 
het ware in de denial stance die hij had 
aangenomen.  
 
 

 
Als de aanvaller zich  van de basket af 
beweegt, hangt het van zijn capaciteiten  af 
hoever de verdediger in denial stance 
meegaat. Wij adviseren denial stance tot 
het vrije worp verlengde i.v.m. gevaar van 
achterlangs snijden van de aanvaller. 
Grofweg kunnen we stellen dat de denial 
stance moet worden gehandhaafd in het 
gearceerde deel van het veld. 
 
 
Verdediging van de ‘backdoor cut’  
De techniek die gebruikt wordt is een 
combinatie van denial stance  en slide (in 
het gearceerde gebied en het zogenaamde 
openen naar de bal. Dit openen geschiedt 
door middel van een reverse pivot op de 
baseline voet. 
 
Gelijktijdig maakt de verdediger (hier) met 
zijn rechterhand contact terwijl hij zijn 
linkerhand met de handpalm naar de bal 
hoog houdt. Dit ter bestrijding van een 
eventuele lob pass. Hierbij moet hij ook in 
staat zijn om te springen. Duidelijk is dat 
met deze wijze van verdedigen gekozen is 
voor oogcontact met de bal. Bij zeer snelle 
aanvallers kan men op deze wijze het 
contact verliezen waardoor zij open komen 
voor een pass.  
 
 
Oplossing voor dit specifieke probleem is 
dan simpel met blik de aanvaller volgen en 
hoofd snel omdraaien naar de bal.  
 
In aangegeven situatie wordt denial stance met rechter voet voor nu denial stance 
met linker voet voor. 
 

Aantekeningen 
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Guard-forward situatie, forward balbezit  
Op het moment dat de pass guard-forward 
slaagt, springt de verdediger van de guard 
mee met die pass (jumps toward ball). Hij 
springt als het ware naar de forward toe 
(enigszins te vergelijken met verdedigen 
van een give-and-go). De verdediger van 
de guard heeft zowel oogcontact met de 
bal als met de eigen man. 
 
Gelijktijdig valt de  verdediger van de guard 
iets terug naar de basket. Hij is nu in staat 
mee te helpen een eventuele inside drive van de forward te helpen stoppen, 
eventueel terug te vallen op de post wanneer die aangepast wordt en kan zich met 
een slide herstellen  naar zijn eigen man. 
 

1.3 Verdedigen van de aanvaller zonder bal (help side)  

In het kader van deze reader zullen we behandelen:  
1. Platte driehoek (flat triangle). Ook wel genoemd bal-jij-man.  
2. Springen naar de bal. Eerder geven wij dit aan als jump toward the ball.  
3. Help en herstel op eigen man (help and recover).. 
4. Helpen van de helper. We zullen zien en de titel zegt het al dat help and 

recover slechts tijdelijk hulp in de verdediging is. Bij echte penetratie is er 
acuut gevaar voor de verdediging en biedt het helpen van de helper uitkomst.  

5. Rotatie verdediging. Dit sluit het geheel af. De verdedigers die in de rotatie 
meedoen komen uiteindelijk op een andere man. Bij help the helper is dat niet 
zo, want slechts tijdelijk wordt een andere man verdedigd, evenals bij help en 
recover. 

 
Platte driehoek (flat triangle)  
Je zou dit een zone aspect van het 
m-t-m-verdedigen kunnen noemen, 
zoals in feite alle help side 
verdedigingen. De verdediger op de 
help side heeft twee 
aandachtspunten, te weten: de eigen 
man en de bal. Dit vraagt een 
specifieke houding en positie (pistol 
stance). Grofweg kun je zeggen hoe 
verder je man van de bal is hoe 
verder je kunt helpen naar de lijn 
bal-basket. 
 
A Lijn bal-basket  
B Ballijn  
C Afstand help side verdediger tot ballijn  
D Afstand help side verdediger tot lijn bal-basket  
E Afstand verdediger tot zijn man. Voor een trainer is het van belang gedetailleerd 
aan te geven in welke positie een verdediger zich in voorkomende situaties moet 
bevinden. 
 
Amerikaanse coaches gebruiken de’ flat triangle’ als een hulpmiddel bij het 
bepalen van de positie van de help side verdediger. Je ziet hoe bal-jij-man 
ontstaat, dit zijn de hoekpunten van de platte driehoek. De afstand van de 
verdediger tot zijn man hangt af van de afstand van zijn man tot de bal. Hoe groter 
B des te groter kan E zijn. Over de grootte van C bestaat behoorlijke discussie. 
Iedereen is het eens over het feit dat de afstand zo moet zijn dat je een directe 
pass kunt voorkomen en dat je in geval van een lob passje nog kunt herstellen op 
je man. Daarna verschillen de meningen nogal. Enkele gezaghebbende defensieve 
coaches als voorbeeld: Kloppenburg/Clements-één slide afstand; Knight-50 cm en 
Adams-11/2 á 3 stappen.  

Aantekeningen 
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Ton Boot is de mening toegedaan dat de afstand zo moet zijn dat de directe pass 

moet worden voorkomen. Hebben we het steeds gehad over de positie van de 

verdediger dan nu wat aandachtspunten voor de houding van de verdediger. 

Voetenstand evenwijdig aan de ballijn, 
hierdoor kun je ontspannen zowel zicht 
hebben op bal als je man. 
 

 Knieën gebogen in een actieve 
stand. De verdediger moet snel 
kunnen bewegen in alle richtingen. 

 Romp is recht. Een arm wijst naar 
de bal, de andere in de richting van 
de man. We noemen dit de 'open 
stance' .  

 
We besluiten deze paragraaf met de posities weer te geven van de verdedigers 
indien de bal zich in een aantal specifieke situaties bevindt. Bedenk daarbij dat: 

 De positie van de help side verdedigers wordt bepaald door de plaats van de 
man en de bal. Daar deze voortdurend in beweging zijn is dit een zware taak. 
Door goed oogcontact en snel voetenwerk kan de verdediger steeds nieuwe 
(goede) posities innemen. Dit vereist training en zowel fysieke  als psychische 
conditie. 

 Voordeel van een goede positie en oogcontact met de bal is dat weggetikte of 
aangeraakte ballen kunnen leiden tot intercepties. 

 
Dan nu op hoofdpunten de met de bewegende bal wisselende posities van het 
buitengebied (perimeter). Staat bekend onder de term collapsing 
 

 
 

Bal bij guard 
 

 

 
 

 
Bal bij forward 

 

Bal bij post 
De basket is nu direct bedreigd, alle 
verdedigers vallen terug op de bal Dit 
is het volledig terugvallen van de 
verdediging bij bal op post (collaps).  
 

Aantekeningen 
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Jump toward the ball  
Dit principe zien we later terug bij het 
give-and-go verdedigen en we zagen het 
al eerder bij de verdediging van de guard 
zonder bal. 
 
 
Indien 1 passt op 2 springt de verdediger 
van 1 schuin achterwaarts naar de lijn 
bal-basket. De verdediger van 2 herstelt 
zich op zijn man. Gevolg is voor 
verdediger van 1 dat hij een bal-jij-man 
positie verkrijgt. Hierdoor kan hij 
nauwelijks worden verslagen met 
inside snijden van C) .  
 
Indien 2 terugpasst op 1 kan verdediger 
van 1 zich direct weer herstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Help and recover  
Het gaat nu om de verdedigende actie om de korte pass in de bucket te 
elimineren. Het probleem is niet zozeer het helpen als wel het herstellen op de 
eigen man. Benadruk als coach dit herstellen, roep nooit vanaf de bank 'help', 
spelers gaan er dan vanuit dat ze toch wel geholpen zullen worden en vertonen de 
neiging om de eigen verdediging te verwaarlozen. Onze stelling is: slechts die 
verdediger heeft recht op hulp die zelf 100 procent zijn man verdedigt. 
 
Het gaat om bedreiging van de basket doordat de bal penetreert in de verdediging. 
Dit kan door middel van een dribbel en een pass. 
 
Dribbelpenetratie  
De verdediger die het dichtst bij de verdediger van de bal is moet in dit geval hulp 
bieden en aldus meehelpen de dribbel af te stoppen. Beter gezegd de drive 
neutraliseren. We onderscheiden: 
 
Help and recover guard-guard 

 

Aanvaller 1 maakt drive inside onder 
druk van zijn verdediger. Vanuit zijn 
(help)positie maakt verdediger 2 slides 
richting bal-basketlijn en tracht zo 
charge uit te lokken én in elk geval de 
drive te stoppen. Hierdoor verliest 
verdediger van 2 zijn man wel uit het 
oog. Zeker wanneer deze ook nog 
backdoor gaat. Bij pass van 1 op 2 
moet verdediger van 2 zich weer 
herstellen op zijn man. 
 

 
 

Aantekeningen 
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Help and recover guard-forward 

 

(In feite ball side verdedigen). Forward 
(3) penetreert en de verdediger van 1 
helpt de drive te stoppen, bij pass van 
3 op 1 herstelt de verdediger zich weer 
op zijn man. 
 

 
Help and recover forward-guard 

 

(In feite ball -side verdedigen). Dit lijkt 
een logische oplossing voor de guard 
dribbel penetratie maar hij is dodelijk 
voor de verdediging. Bekijk die situatie 
eens: 
Nadat de verdediger van de forward de 
verdediger van de guard had geholpen 
was een simpele pass van 1 op 3 
voldoende voor een goede 
scoringskans. Teneinde deze situatie 
te voorkomen dient de verdediger van 
de guard zó'n positie in te nemen dat 
de drive inside mogelijk wordt en die  
moet dan weer worden bestreden met 
-help and recover guard-guard.  
 

 
Overigens zien we hier bij de beschrijving van de technieken sec. Bedenk at deze 
technieken pas dan hun betekenis krijgen wanneer ze samen worden gebracht 
door een verdedigingsfilosofie. 
 
Help and recover op baseline penetratie. 

 

Bij de penetratie over de baseline is 
het vooral de verdediger van de weak 
side forward 4 die naar de lijn 
bal-basket sprint en tracht de charge 
te nemen. Indien 3 zijn dribbel oppakt 
moet verdediger 4 zich weer (snel) 
herstellen op zijn man. 
 

 
Passpenetratie  
We onderscheiden: 
 
Help and recover guard-high post 

 

Bij balbezit van de post 5 vallen de 
verdedigers van 1 en 2 terug op die 
post. Hiermee maken zij manoeu-
vreren met de bal voor die post 
moeilijk, zodat hij de bal weer naar 
buiten zal spelen. Op dat moment is 
snel herstellen belangrijk. We laten de 
verdedigers met voetenstand even-
wijdig aan lijn 1 - 5 en 2 - 5 komen.  
 

 

Aantekeningen 
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Met de hand aan de kant van de post geven zij de druk op de bal. De hand aan de 
kant van hun eigen man is boven schouderhoogte (dit voor druk op de pass). De 
voetbewegingen zijn zeer belangrijk.  

 
Help and recover guard-medium post 

 

In feite ontstaat hier het reeds eerder 
aangegeven collapsing. Herstellen is 
voor de verdedigers van 1 en 2 
uitermate moeilijk. 
 

 
Help and recover van de forward-low post 

 

Dit is een veel voorkomende situatie. 
Vaak start een grote forward naar deze 
low post positie en verslaat daarbij zijn 
man. De pass 1 -- > 5 is over het 
algemeen een lob pass. Deze moet 
onderschept worden! Hoewel we dit 
‘help and recover’ noemen mag 
duidelijk zijn dat herstellen zeer 
moeilijk zal zijn. 
 

 
In feite zien we dat in een aantal van de door ons aangegeven situaties uiteraard 
wel hulp kan worden gegeven, maar dat herstellen steeds moeilijker zo niet vrijwel 
onmogelijk wordt. De antwoorden van de collectieve verdediging op dit soort 
problemen liggen dan ook in de lijn van het tijdelijk helpen (help and recover) naar 
het doorzetten van die hulp (help the helper en rotatieverdediging). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aantekeningen 

Aantekeningen 
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2.0 Twee tegen twee (verdedigend)  

De sleutel van aanvallend succes is gelegen in de fundamenten van goed 
aanvallend voetenwerk:  
- Voldoende meenemen in een richting.  
- Veranderen van richting. 
- Versnellen. 
 
Wil je als verdediger je met enig succes te weer stellen dan dien je opgelopen 
achterstand door middel van veranderingen van richting en versnellingen op te 
vangen. Met name in de vrije spelsituaties kan dit effectief zijn. Voor het 
verdedigen van screens geldt dit principe van verdedigen ook, maar er is meer 
nodig.  
 

1. Goede communicatie tussen verdedigers onderling. Met name de informatie 
door de verdediger van de screener is van belang. Hij ziet wat er gebeurt en 
moet dan roepen: "Screen rechts, switch, go!" enzovoort.  

2. Aanleren van de specifieke technieken die nodig zijn bij de onderscheidende 
screens.  

 
Give-and-go/backdoor  
Spring altijd een stap in de richting van de pass. Je ontneemt de aanvaller zo de 
simpelste mogelijkheid om open te komen. Blijf tussen de aanvaller en de 
bal,handpalm in de richting van de pass.  
 
Screens  
Het screenen op de balbezitter. Hierbij is het van belang druk op de bal te houden. 
Immers indien het screen gelukt, ontstaat er een meerderheidssituatie. 
 
Fighting over the top 
De verdediger van de screener 
waarschuwt bijvoorbeeld: screen links'. 
De verdediger stapt met zijn linkervoet 
op de aanvaller in de aangegeven 
richting in. Gaat de aanvaller nu over 
rechts dan stapt de verdediger met zijn 
linkerbeen om de screener heen en 
zwaait gelijktijdig de linkerarm links naar 
achteren. Hierdoor schep je voor jezelf 
ruimte om te bewegen. Gaat de aanvaller 
over links dan heeft de verdediger zich 
een goede positie verworven om met slides goed door te verdedigen. Let wel: De 
bewegingen van de verdediger moeten snel, krachtig en agressief zijn. 
 
Slide  
Is een voorbeeld van goede 
samenwerking tussen de verdedigers 
onderling: 
De verdediger van de screener roept weer 
'screen links' en stapt op moment van het 
doorgaan van de dribbelaar een stap naar 
de basket en roept: 'slide'. De gescreende 
verdediger schiet door de opening en 
herstelt zich op zijn man. Binnen 
schotafstand is dit een riskante wijze van 
verdedigen. De dribbelaar kan schieten 
van achter het screen  maar de screener kan ook opnieuw screenen en de 
dribbelaar zo ruimte naar de andere kant verschaffen. Buiten de perimeter is deze 
manier van verdedigen geschikt bij voornamelijk  horizontale screens. Van groot 
belang is dat de verdediger van de screener zich onmiddellijk weer herstelt op zijn 
man. Met name in de perimeter zou deze screener gemakkelijk open kunnen 
komen voor een schot. 

Aantekeningen 
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Switch 
Indien het screen slaagt dreigt een 
meerderheidssituatie te ontstaan. De 
verdediger van de screener roept 
dan: "switch" en neemt de dribbelaar 
op. De gescreende herstelt de 
verdediging nu op de screener. Het 
grote gevaar is hier dat er 
mismatches ontstaan. Bijvoorbeeld 
aanvallend een post tegenover een 
guard of forward. Aanvallers kunnen 
ook  voordeel halen door op moment 
van 'switch' de screener te laten afrollen. Later bij de 3-3 en 4-4 situaties zullen we 
benadrukken dat welbewust switchen en dus druk op de bal houden een 
uitstekende verdediging kan zijn, met name tegen verticale screens. Teams 
bestaande uit spelers die ongeveer even groot zijn gebruiken deze vorm van 
verdedigen tegen die verticale screens altijd met groot succes. 
 
 
Going behind / squeeze 
Indien de verdediger van de screener 
dichtop verdedigt, kan de verdediger van 
de dribbelaar snel erg agressief 
achterlangs gaan. Hier kleeft een aantal 
van de zelfde nadelen aan als die gelden 
bij het verdedigen door middel van 
switch. Buiten schotafstand is deze 
methode zeer effectief. 
 
 
Hedging 
Hier gaat de hulp van de verdediger van 
de screener verder. In de eerste plaats is 
zijn voetenstand al bedreigend voor de 
dribbelaar, hij geeft pressie op de bal: 
Zijn lichaamsgewicht is op zijn inside 
voet (hier de rechtervoet). Dit kan al 
ruimte geven voor de gescreende. 
Sterker wordt deze verdediging indien de 
verdediger van de screener met zijn 
linkervoet instapt op de dribbelaar. 
 
 
Mogelijke gevolgen:  
1. De verdediger neemt een charge.  
2. De dribbelaar stopt de dribbel en pakt de bal op, de verdediging kan zich nu 
herstellen.  
3. De dribbelaar wordt gedwongen tot uitwijken, het directe effect van het screen 
gaat verloren. Er ontstaat ruimte voor de verdediger van de dribbelaar om zich met 
een 'jump' op zijn man te herstellen. 

Voor de verdediger van de screener is het van groot belang het 
lichaamsgewicht op de inside voet te houden. Hierdoor kan hij zijn man blijven 
verdedigen. Stapt hij geheel uit op de dribbelaar dan is de screener, na afrollen, 
geheel open (lob pass). De verdediger van de screener reikt met zijn linkerhand 
naar de bal de rechterhand hoog op in de richting van de screener handpalm 
naar de bal. Immers de beste pass voor de screener is de lob.  

 
4. De dribbelaar dribbelt terug met als gevolg automatisch herstel van de 
verdediging met de mogelijkheid van double-teaming! 
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Jump switch 
De switch zal nu een voor iedereen duidelijke en geaccepteerde tactische 
manoeuvre zijn. Er zit echter ook een zeker risico in namelijk de aanvaller wiens 
verdediger overneemt kan open stappen voor een pass. Dit vooral wanneer timing 
en communicatie door de verdedigers (nog) niet voldoende werken. De naam van 
de beweging geeft meteen de uitvoering aan namelijk overnemen met een sprong. 
De verdediger komt zo direct in de baan van zijn (nieuwe) dribbelende 
tegenstander, wat soms kan leiden tot een charge. 
 
Jump switch kan in twee situaties worden toegepast: 
Beide situaties houden risico's in. In figuur A kan de screener door afrollen geheel 
open komen voor een jumpshot of zelfs drive. In figuur B heb je als verdediging in 
feite geen keuze. Opmerking: We beschrijven hier de 2-2 situatie sec. Bedenk dat 
we 5-5 spelen en dat teamverdedigingen met deze situaties raad moeten weten. In 
de situatie getekend in figuur A is de weak side post verdediger samen met de 
weak side guard verdediger van belang. In de situatie getekend in figuur B brengt 
de guard-guard help verdediging goede uitkomst. 
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3.0 Drie tegen drie (verdedigend)  

In voorkomende situaties gebruiken de verdedigers de technieken die zijn 
aangegeven in 2-2 verdedigend. Specifieke verdedigingssituaties bij 3-3 zijn nog: 
1. Verdedigen van screen away. 
a. cross screen  
b. horizontaal screen  
c. verticaal screen (back screen) 
 
2. Splitting the post verdedigen. 
 
Verdedigen van screen away / cross screen  
Er zijn voor de verdediger van de 
snijdende aanvaller twee 
mogelijkheden te weten: 

− Over the top, zeker indien 3 een 
sterke aanvaller is. Met name 
middenafstand schutter.  

− Slide, waarbij aanvaller 3 de 
mogelijkheid heeft om weer terug 
te stappen en een pass van 1 te 
ontvangen.  

 
 
 
 
Horizontaal screen  
Verdediger 1 staat met rechtervoet 
voor in de 'denial stance'. Verdediger 
2 roept 'back screen'. Verdediger 1 
pivoteert op de linkervoet en stapt met 
zijn rechtervoet om de aanvaller 2 
heen. Gooi de rechter arm en 
schouder om die aanvaller (de 
screener) heen. De verdediger 1 blijft 
met gezicht naar de bal! Gelijktijdig 
doet verdediger 2 een stap met zijn 
rechtervoet in de richting van de 
basket, handen hoog op om de pass 
te bemoeilijken. Verdediger 1 versnelt en komt in 'denial stance' met nu de linker 
voet voor. Verdediger 2 stapt weer terug naar zijn man (de screener).  
 
 
Verticaal screen  
We onderscheiden een tweetal 
situaties: 
Back screen 
Verdediger 3 blijft de pass bestrijden, 
door middel van 'denial stance'. Hij 
verdedigt voor het screen langs. 
Verdediger 2 kan nog helpen door met 
de linker voet één stap in de richting 
van de bal te doen. (Je zou dit met 
enige fantasie ook hedging kunnen 
noemen). Als hij over het screen is, 
komt verdediger 3 weer in denial stance 
(nu met rechter voet voor).  
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Hoog/laag screen 
Dit screen zie je vaak aan de weak side van de aanval toegepast worden om een 
speler op de elleboog vrij te maken voor een schot of een pass. Aangezien het 
merendeel van de zogenaamde continuïteitsaanvallen deze pass als 'sleutel' pass 
gebruikt adviseren wij switch van de verdedigers. Je houdt dan voortdurend 
pressie op de bal. Vooral als je zeer dicht op verdedigt is deze vorm effectief, 
ondanks de mismatch die aldus ontstaat. 

 
Op het moment dat verdediger 1 op het screen van aanvaller 2 loopt en aanvaller 1 
over het screen snijdt, springt verdediger 2 in een denial stance en neemt 
aanvaller 1 over. 

 
 
Verdedigen van splitting the post  
Van belang is dat de verdedigers van 
de insnijdende aanvallers op het 
moment van de pass sterk terug 
vallen op de aanvallende post. Zij 
scheppen zich hierdoor een goede 
verdedigende positie. Indien de pass 
op de post wordt gegeven de 
binnenhand laten reiken naar de bal 
zodat de post belemmerd wordt in 
zijn bewegingen. 
 
 
 
 
 
Je zou als verdediger in theorie over 
the top kunnen verdedigen, maar 
gelet op het feit dat er weinig ruimte 
is en veel spelers snel van richting 
veranderen adviseren wij switching 
toe te passen. Op moment dat 
verdediger 1 op het screen van de 
post loopt, snijdt aanvaller 1 naar het 
bord. Verdediger 3 neemt hem nu 
over. Hierna valt verdediger 1 terug 
op aanvaller 3. 
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4.0 Team verdediging  

Hoewel aanval en verdediging natuurlijk van even groot belang zijn kunnen we 
gerust stellen dat als tijdens een wedstrijd de aanval niet loopt dit niet per se tot 
verlies  hoeft te leiden. Wanneer er echter niet verdedigd wordt, zal betrokken 
ploeg vrijwel altijd volkomen kansloos zijn. Wij beschouwen het verdedigen als de 
constante factor in de wedstrijd. Goed kunnen verdedigen is natuurlijk een kwestie 
van scholing van de technieken ervan. Daarnaast spelen fysieke en mentale 
kwaliteiten van het individu een grote rol. Verdedigingen worden vaak 
onderverdeeld in m-t-m-, zone-, combinatie- en pressingverdedigingen. (De laatste 
twee worden overigens niet in dit boek behandeld). Het strikte onderscheid is niet 
zo duidelijk te maken. Je ziet veel overlappingen over en weer. 
 
 
4.1 Verdediging van de fast break  
De fast break is een geducht aanvalswapen en er wordt wel eens gezegd dat die 
ploeg winnaar wordt die de meeste lay-ups maakt. Alle reden om de verdediging 
tegen een fast break team goed te organiseren. Voor een team gelden dan de 
volgende aandachtspunten:  

 Werk voor hoog percentage schoten. Dit geeft veel beweging in de bucket 
van snijdende en screenende spelers.  

 Ga goed georganiseerd in de aanvalsrebound. Heb je die, dan verover je 
een tweede schot. Heb je de bal niet dan:  

− Oefen druk uit op de verdedigende rebounder. Zo voorkom je een snelle 
outlet pass, de basis van een goede break.  

− Oefen druk uit op de sidelane lopers en doe datzelfde op de man die de 
outlet gaat ontvangen.  

 Grote spelers rennen door het midden naar de verdediging. Indien de break 
loopt is het codewoord: 'Sprint in de verdediging' en dan:  
- Direct de dribbelaar oppakken en proberen hem aan die kant te houden. 

Het komt ons als een illusie voor dat je echt in staat zou zijn als 
verdediger de dribbelaar een door jou gekozen richting op te dwingen. 
Besteed energie aan het pogen hem op de door hem gekozen hand te 
houden.   

- Terug sprintende verdedigers komen van de weak side naar de bal 
 

Bedenk dat een numeriek overwicht van aanval over verdediging bijvoorbeeld 3-2 
slechts van korte duur hoeft te zijn. Die twee verdedigers kunnen de aanval zeker 
twee passes afdwingen en in die tijd kan de verdediging terug zijn en de 
meerderheidssituatie is opgeheven. 
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3-2 Fast break finish  
Verdediger 1 heeft de dribbelaar opgepakt en overspeelt de dribbel. Hierdoor 
maakt hij een pass naar de weak side op 3 zeer moeilijk. Verdediger 2 valt terug in 
de richting van de mogelijke positie van aanvaller 2. Op moment van de pass van 1 
-> 2 valt verdediger 1 terug naar de lijn van aanvaller 2 naar aanvaller 3 en 
verdediger 2 geeft pressie op de bal. Aanvaller 2 kan nu passen op aanvaller 1. 
 

 
Verdediger 1 kan zich nu herstellen op zijn man, indien een verdediger 3 van de 
weak side  zich heeft hersteld. Indien twee verdedigers in staat zijn drie aanvallers 
tot twee passes te dwingen dan hebben zij recht op hulp van hun teamgenoten. 
Die hebben tot plicht in die extra gewonnen tijd terug te sprinten in de verdediging. 
 

 
 
2-1 Fast breakfinish  
Ook hier geldt weer, indien deze verdediger één pass extra kan afdwingen hebben 
de andere verdedigers de tijd #gekregen maar ook de plicht om de 
meerderheidssituatie ongedaan te maken. De verdediger in de aangegeven 
situatie staan twee mogelijkheden tot zijn beschikking: - Hij maakt enkele stappen 
in de richting van de dribbelaar.  Als deze afstopt, valt hij terug op de aanvaller 2, 
die de pass kreeg om bijvoorbeeld het schot van 2 te kunnen blokken. - Indien 1 
toch doorgaat voor een layup tracht hij of een charge te nemen dan wel het schot 
te blokken. 
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5.0 Man-to-man verdediging  

 
Naar ons idee is de m-t-m verdediging de basis van alle verdedigingen. Puur m-t-m 
verdedigen bestaat al lang niet meer, maar men ziet de principes van de m-t-m 
terug in alle andere vormen van verdedigen. Het m-t-m verdedigen heeft een 
ontwikkeling doorgemaakt van strikt m-t-m via floating and sagging m-t-m naar wat 
men noemt help side m-t-m. Kenmerkend is dat principes van het zone verdedigen 
zijn ingebracht met name in het collectieve deel van de verdediging, het hulp 
krijgen van medespelers. We kunnen in de help side verdediging grofweg twee 
varianten aanwijzen. a. Ball side - help side verdediging. Deze vorm is reeds vele 
jaren geleden geïntroduceerd door coach Bobby Knight en sindsdien door velen 
nagevolgd. Wel te beseffen is dat zo'n filosofie continu in ontwikkeling is en dat de 
oorspronkelijke gedachte inmiddels behoorlijke veranderingen (verbeteringen?) 
heeft ondergaan. Dit onder  invloed van de ontwikkelingen in het hedendaagse 
basketball.  
 
Strong side / weak side 
Knight verdeelde het veld met een denkbeeldige 
lijn tussen de baskets in twee delen. De kant 
waar de bal zich bevindt noemen we dat strong 
side (aanval) of ball side (verdediging) en de 
andere kant weak side (aanval) of help side 
(verdediging). De verdedigers die zich op de 
help side van het veld bevinden moeten hulp 
bieden aan de verdediger van de balbezitter. 
Strikt genomen verdwijnt het onderscheid 
wanneer de balbezitter zich op de zogenaamde 
helplijn bevindt. Hierdoor zou het help side 
principe wegvallen. We lossen dit op door: (1) 
De verdediger een kant op te dwingen door hem 
aan een kant te verdedigen en hem aldus van 
de helplijn af te halen. (2) Door de richting 
waarin de dribbelaar beweegt (of kijkt) te 
beschouwen als de ball side. 
 
 
 
 
On the ball - off the ball verdediging  
Nu wordt als hulp bij het collectieve aspect 
van het verdedigen steeds een 
denkbeeldige lijn van de bal naar de 
basket getrokken (ballijn). 
De (grove) afspraken bij deze filosofie zijn:  
- Verdedig je een pass van de bal dan 
overspeel je je tegenstander.  
- Verdedig je twee passes van de bal dan 
verleen je hulp aan de verdediger van de 
man met de bal.  
 
 
Een moeilijkheid is dat door de verplaatsingen van de bal de ballijn, de oriëntatie 
van de collectieve verdediging, steeds verschuift. Deze verdedigingsfilosofie is in 
ons land geïntroduceerd door Bob Kloppenburg (ex-coach van Donar) en 
sindsdien door hem (en anderen) verder uitgebouwd. We gaan in deze reader niet 
één verdedigingsfilosofie kopiëren van welke coach dan ook. Wat wel zal gebeuren 
in de cursus is dat de cursusdocent een filosofie uitwerkt met de cursisten. Bedenk 
echter wel dat die filosofie een keuze is en dat er meerdere keuzes mogelijk zijn.  
 

Aantekeningen 
 



 

 

21 

 

Realiseer je ook dat het kennen van een set van verdedigende ideeën (een 
filosofie) op zichzelf nauwelijks betekenis heeft. Het gaat er om hoe je in de praktijk 
spelers technisch goed leert verdedigen en vervolgens hoe je van een groep van 
goed verdedigende individuen een verdedigend team maakt! Een 
verdedigingsfilosofie kan hierbij richting geven aan het denken en handelen van 
coach en spelers en aldus hulpmiddel zijn bij het langdurige proces dat 
ontwikkelen van teamverdediging heet!  
 
Zoals gezegd, geen uitspinnen van het verdedigend concept van een of andere 
coach maar wel, de cursisten de elementen in handen geven om zelf een 
verdedigingsfilosofie mee op te bouwen. Die benodigde elementen vindt je als 
cursist terug in de onderdelen één-tegen-één, twee-tegen-twee en drie-tegen-drie 
elders in deze reader. De cursusdocent zal je vanuit zijn verdedigingsfilosofie  
duidelijk maken hoe de verschillende technieken tot een consistent geheel kunnen 
worden gesmeed. Tenslotte in algemene zin nog dit: O.i. dient de verdediging 
gedurende de gehele wedstrijd druk op de aanval uit te oefenen.  
 
Bedenk bij je teamopbouw dat je daarbij aan de ene kant afhankelijk bent van de 
verdedigende kwaliteiten van de spelers en aan de andere kant van het aantal 
spelers dat je echt in kunt zetten in de wedstrijd. Immers continue druk uitoefenen 
vraagt veel energie van de spelers en door het risico wat er in steekt levert het veel 
persoonlijke fouten op. Wil je echt druk uitoefenen op de tegenstander dan moet je 
dit kunnen over het hele veld, in het zogenaamde outside gebied en in de bucket 
(het inside gebied). Veel druk op de verdediging buiten de bucket houdt risico in 
zich.  
 
Daarom beperken veel ploegen zich tot sterk verdedigen inside. Ze geven zo de 
zogenaamde laag percentage schoten weg en concentreren zich op het 
voorkomen van hoog percentage schoten. Naar onze mening wint een team 
verdedigend geweldig veel aan kwaliteit indien het en inside sterk verdedigt en 
daarnaast veel druk verdedigend legt in het outside gebied. Het zal voor een coach 
en zijn spelers een lange weg zijn een verdediging op te bouwen die zowel druk 
kan opbouwen in als buiten de bucket, maar als het eenmaal lukt heb je als team 
een constante factor in je spel aangebracht namelijk een agressieve 
teamverdediging, collectief sterk op basis van individuele verdedigende kwaliteiten. 
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6.0 Zoneverdediging  

 
Ondanks, dat tactisch gezien er niets op de zone valt aan te merken, moet 
beginnelingen deze collectieve verdedigingsvorm sterk ontraden worden. Want, is 
er sprake van 'echt verdedigen' wanneer de zone wordt toegepast op middelmatig 
niveau? Meestal wordt in deze situatie (onbewust) in een afwachtende houding 
gespeculeerd op de technische tekortkomingen van de aanvaller, die niet of 
nauwelijks in staat blijkt van halve afstand te kunnen schieten of een drive in te 
zetten, terwijl deze ook nog eens machteloos moet toezien hoe de 'zone' de 
rebound verovert. Is dit goed verdedigen? En wat te bedenken van spelers, die de 
zone gebruiken om uit te rusten! Voor een goede zone komt meer kijken. Het eist 
naast veel energie, dekkingssamenwerking, goed speloverzicht en een goede 
individuele verdedigingstechniek.  
 
De zone is een bal-ruimteverdediging.  
Enerzijds wordt de ruimte voor de eigen basket (plusminus zes meter) zodanig 
afgeschermd, dat doorbraken onmogelijk zijn en schoten van dichtbij kunnen 
worden tegengegaan. Anderzijds oriënteren alle spelers zich op de bewegingen 
van de bal. In een aaneengesloten collectief volgen de verdedigers de bal en 
handhaven voortdurend hun posities ten aanzien van de eigen basket in het hun 
toegewezen gebied, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Eventueel ontstane 'gaten' 
moeten door naburige spelers automatisch worden opgevuld. Gevaarlijke bal 
acties worden door de zich het dichtst bij de bal bevindende verdediger in de 
eerste linie individueel beteugeld. Belangrijk is, dat de overige spelers als eenheid 
hier op in kunnen haken en elkaar blindelings aanvullen.  
 
Over het algemeen kan de zoneverdediging op twee manieren worden gespeeld:  
1. Verdedigend: alles is gericht om na het schot de bal te veroveren.  
2. Aanvallend: men tracht door 'jagen' voor de aanvallende actie in balbezit te 
geraken. 
 
Voordelen Nadelen 

Indien de tegenstander beschikt 
over:  
goede drivers/ matige 
afstandsschutters  

a. een gevaarlijke center  
b. een zwak (midden) afstandsschot  
c. matige balbehandeling  
d. een sterke aanvalsrebound  
 
Verder: 
e. de verdedigingsrebound is beter 

te veroveren 
(verdedigingsdriehoek)  goede 
uitgangspositie voor de fast break  

f. na balverlies is snelle organisatie 
mogelijk 

g. minder kans op persoonlijke 
fouten  

h. een speler kan steunen op 
collectiviteit van het team  

i. een slechte verdediger wordt in 
het totaal opgenomen  

j. indien aan enkele 
basisvoorwaarden is voldaan, 
snel aan te leren 

 

a. zwak tegen een tegenstander 
met een goed schot  

b. iedere zone heeft zijn zwakke 
plekken  

c. tegen snel passen is het moeilijk 
om de eenheid te bewaren  

d. doordat de verdedigingsgebieden 
elkaar overlappen, kunnen 
problemen ontstaan ten aanzien 
van de bevoegdheid  

e. e. de tegenpartij kan rustiger een 
aanval opzetten  

f. men kan een sterke buitenaanval 
slecht controleren  

g. de zone wordt ontwricht, wanneer 
aanvallers oversteken en 
daardoor meerderheidssituaties 
creëren  

h. bij een achterstand heeft men 
minder vat op de wedstrijd  

i. bij een score voelt een speler 
zich minder verantwoordelijk  

j. weinig spectaculair 
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Uitvoering. 
 de kleinere spelers spelen voorin de zone, de langere achter  
 de lichaamshouding is rechter op dan bij man-to-man  
 het verplaatsen gebeurt economisch; nooit rennen  
 zwaai met de armen (windmill) om het passen en vangen moeilijk te maken  
 de balbezitter wordt 'man-to-man' verdedigd  
 kijk voortdurend naar de bal en houdt tevens de andere aanvallers in het oog, 
die zich in de buurt van het dekkingsgebied bevinden door agressieve spelers 

 beweeg je in overeenstemming met de positie van de bal  
 na een verdedigingsrebound bieden de voorste spelers zich direct aan om de 
outletpass te ontvangen. 

 de bal is gemakkelijker te volgen en te onderscheppen 
 het dwingt de tegenstander een ander soort aanval te spelen.  
 gunstiger voor trage spelers 

 
Zone-typen  
 We onderscheiden de volgende zones: 2-1-2,  2-3,  3-2,  1-3-1,  1-2-2. Hierbij 
geeft het eerste cijfer aan hoeveel verdedigers zich vóór in de zone bevinden. Een 
3-2 zone wil dus zeggen: drie spelers voor, twee achter. Verder komen nog voor: 
1-1-3, 1-2-1-1, 1-4, 2-2-1.  
Deze zone-typen worden echter sporadisch toegepast.  
 
Kwetsbare plaatsen:  
De gearceerde delen geven de zwakke plaatsen aan. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aantekeningen 



 

 

24 

 

Twee-een-twee zone 
Voordelen Nadelen 
a. sterk onder het bord en bij de vrije 

worplijn 
b. goede fast break mogelijkheden op 

het moment van het schot  
c. tegen goede centers en 'inside' 

spelende teams  
d. prima reboundposities, doordat de 

plaatsen voor de verdedigings-
driehoek bij voorbaat al zijn 
ingenomen 

e. schothoek van 45 graden 
 

 

a. kwetsbaar aan de weak side tot 
aan de eindlijn en middenvoor de 
vrije worplijn  

b. schutters van dichtbij of halve 
afstand (hoek van 45 graden ten  
opzichte van de ring) 

 

 
Spelers: 
1 en 2 guards; snel en agressief 
3 center 
4 forward met de grootste   
reboundkracht 
5 : meest beweeglijke forward  
 
 
 
 
 
 

Twee-drie zone 
Voordelen Nadelen 
a. sterk onder het bord, aan de 

baseline en in de hoeken. 
b. goede verdediging tegen een 

sterke low-post. Bal in front 
c. tegen matig schietende guard 
d. uitbreekmogelijkheden voor 1 of 2 

tijdens een doelpoging 
e. veel mogelijkheden voor een 

team-break 
f. uitstekende reboundposities 
g. double-teaming mogelijkheden 

voor agressieve voorspelers 
 

a. zwak aan de zijkant, het 
high-postgebied en middenvoor 
de bucket cirkel  

b. zwak tussen twee 
verdedigingslijnen  

c. nadelig ten aanzien van spelers 
met een goed schot van halve 
afstand  

 
Spelers: 
1 en 2 : agressieve guards 
3 en 4 : forwards 
5 : center 
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Posities ten opzichte van de bal in 2-3 zone 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Drie-twee zone 
Voordelen Nadelen 
a. kracht ligt in de beweeglijkheid van 

de frontlijn, die de tegenstander 
agressief moet aanvallen; 
eventueel double-teamen 

b. schieten van buiten de bucket is 
tegen deze zone moeilijk 

c. mogelijkheden voor 
georganiseerde fast break 

d. zeer bruikbaar tegen onervaren en 
technisch zwakke teams 

a. zwak tussen de twee linies en in 
de hoeken  

b. reboundposities kunnen vaak 
minder goed bezet worden  

c. overloading in de 
hoek/zijkant-gebieden is 
gevaarlijk zwak tegen een goede 
center 

 

 
Spelers: 
Voorin staan de snelste spelers; aan de 
achterlijn de langzaamste en langste. 
Uit de voorlinie assisteert 1 bij de 
verdedigingsrebound. De spelers 2 en 
3 zijn verantwoordelijk voor de weak 
side, als de bal aan de andere kant is. 
1  : snelste forward 
2 en 3 : snelle guards 
4  : tweede forward 
5  : center 
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Posities ten opzichte van de bal in 3-2 zone 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Een-drie-een zone 
Voordelen Nadelen 
a. er bevinden zich altijd drie 
verdedigers op de lijn bal-basket 
b. sterk in alle center gebieden 
c. goed tegen schutters van halve 
afstand 
d. levert voor een overloading veel 
moeilijkheden op 
e. veel mogelijkheden voor double-
teaming 

a. kwetsbaar in de hoeken 
b. gecompliceerde reboundsituatie 
c. matige fast break mogelijkheden 
d. spelers moeten grote vlakken 
verdedigen 
e. drives over de baseline 
 

 
Spelers: 
Twee mogelijkheden: 
a. speler 5 verdedigt de gehele 
achterlijn van hoek tot  hoek  
b. spelers 4 en 5 spreken van tevoren 
af wie welke hoek voor zijn rekening 
neemt 
 
Speler 1 kan na of tijdens een schot 
ongemerkt wegsprinten om een lange 
pass te ontvangen. 
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1 guard; snel, creatief, brutaal, 

agressief 

2 kleinste forward; snel, actief 
3 : guard; snel, actief 
4 langzaamste en langste forward 
5 center; goede rebounder 
 
 
 
 
 
 
 

Posities ten opzichte van de bal in 1-3-1 zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een-twee-twee zone 
Voordelen Nadelen 
a. sterk in de medium en low post 

gebieden  
b. simpel te gebruiken  
c. centrum van de bucket is lastig te 

bepalen  
d. veel onderscheppingskansen bij de 

vrije worplijn 
e. goede fast break mogelijkheden  
f. redelijke reboundkansen 
g. geen drives 

a. zwak tegen een goed schietend 
team 

b. kwetsbaar aan de baseline, 
omdat de achterspelers de low 
post moeten volgen als deze de 
bucket binnengaat 

 

Aantekeningen 
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Spelers 
Speler 1 kan na of tijdens een 
doelpoging plotseling wegsprinten voor 
een lange pass. Door deze actie zal hij 
zeker de aandacht trekken en spelers 
van de tegenpartij 'meenemen', 
waardoor de kansen voor de rebound 
worden vergroot. Indien de high post de 
bal ontvangt wordt deze door speler 1 en 
één van de andere voorspelers belet de 
bucket binnen te dringen. 
1 : guard; snel, creatief 
2 en 3 lang, snel, lenig 
4 en 5 : beste rebounders 
 
 

Posities ten opzichte van de bal in 1-2-2 zone 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
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7.0 Rebound-driehoek  

Na het schot stellen de twee rebounders en een derde verdediger zich zodanig op, 
dat geen enkele aanvaller onder het bord kan komen voor een 'second shot' of om 
de aanvalsrebound te bemachtigen.  
 
Het gestelde doel kan het best bereikt worden als de verdedigers zich voor het 
bord in een driehoek opstellen. Het is daarom noodzaak, dat iedere speler, 
onverschillig welk zone type gebruikt wordt, weet welke verantwoordelijkheden hij 
heeft ten aanzien van de verdedigingsrebound. 
 
Mogelijkheden: 

 Drie spelers vormen de driehoek, de twee overige verzorgen de verre 
rebound. 

 Drie spelers vormen de driehoek; één speler voor de verre rebound; één 
speler voor de fast break. 

 Drie spelers voor de driehoek; twee spelers voor de  fast break. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantekeningen 
 
 


