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Wijze lessen van Conte
In dit vakblad laten we zoveel mogelijk trainers aan het woord over hun 

visie op (het coachen van) voetballen. Maar met de internationale elite, 

zoals Antonio Conte, komen we niet zomaar even om tafel. Dit betekent 

niet dat het onmogelijk is om te leren van de werkwijze van een toptrai-

ner als Conte, die dit seizoen ook met Chelsea weer uitstekend presteert. 

De Voetbaltrainer volgde de aanstaande kampioen van Engeland gedu-

rende een serie wedstrijden om de keuzes in balbezit binnen de formatie 1:3:4:3 te analyseren en destilleerde 

daaruit een aantal wijze lessen van de Italiaanse topcoach.

De aanvallende speelwijze van Chelsea, binnen de formatie 1:3:4:3
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Sommige trainers zijn een garantie 

voor succes. Conte is, afgaande op zijn 

laatste zes seizoenen als coach, daar 

absoluut een van. Toen hij het stokje 

overnam bij Juventus, in de zomer 

van 2011, was de club net zevende 

geëindigd in de Serie A. Conte loodste 

De Oude Dame direct naar de eerste 

officiële landstitel sinds 2003. En hoe: 

Juventus bleef het hele seizoen on-

geslagen. Ook in de twee seizoenen 

daarop werd hij met Juventus kampi-

oen. Conte ging de uitdaging aan als 

bondscoach bij het nationale elftal 

van Italië en maakte ook daar indruk. 

Poulewinnaar op het EK 2016, in de 

achtste finale veel te sterk voor Spanje 

en pas na strafschoppen onfortuinlijk 

uitgeschakeld door Duitsland. 

Formatie en bezetting
Bij Chelsea was zijn start, in een 

1:4:1:4:1-formatie, prima: drie wed-

strijden, drie zeges. Maar al snel 

kwam de klad erin. Met één punt uit 

drie wedstrijden maakte Chelsea, dat 

in het seizoen ervoor nog als tiende 

was geëindigd, een slechte serie door. 

Conte daarover, in gesprek met de 

BBC: ‘In dit systeem creëerden we 

voldoende kansen, maar waren we 

defensief kwetsbaar. Dat was eigen-

lijk ook al zichtbaar in de eerste drie 

wedstrijden, al wonnen we die nog 

wel. Door over te stappen op 1:3:4:3 

werden we aanvallend niet minder ge-

vaarlijk, maar in verdedigend opzicht 

veel meer solide.’ Wat volgde was, op 

het moment van schrijven, een serie 

van 23 wedstrijden, waarin slechts 

tien punten werden verspeeld. 

Met de 1:3:4:3-formatie, met de mid-

denvelders op lijn, keerde Conte terug 

naar zijn vertrouwde defensie met 

Tekst: Marco van der Heide
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drie centrumverdedigers, zoals hij ook 

vaak speelde met Juventus en het Ita-

liaanse nationale team. Thibaut Cour-

tois verdedigt het doel, met voor zich, 

van rechts naar links, César Azpili-

cueta, David Luiz en Gary Cahill. Het 

middenveld bestaat uit Victor Moses, 

N’Golo Kanté, Nemanja Matic en Mar-

cos Alonso. Voorin wisselen Pedro en 

Willian elkaar af op de rechterkant, is 

Diego Costa de centrumspits en komt 

Eden Hazard vanaf links, al speelt hij 

net als Pedro zeer centraal (tekening 

1). We gaan in dit artikel voor het 

gemak uit van Pedro als rechter aan-

valler, maar daarvoor kan ook Willian 

worden gelezen, die de rol van Pedro 

op vergelijkbare wijze invult. Cesc 

Fàbregas verloor de concurrentiestrijd 

op het middenveld en moet het doen 

met invalbeurten en spaarzame basis-

plaatsen.

Opbouw eigen helft
Als Chelsea opbouwt van achteruit, 

hangt de positie van de verdedigers af 

van de manier waarop de tegenstander 

drukzet. Doen zij dat tot op de zestien-

meter van Chelsea, dan zakken Azpil-

icueta en Cahill iets in en speelt Luiz 

juist wat hoger (tekening 2). Zo vormen 

zij met Courtois een ruit, die voor een 

tegenstander moeilijk onder druk te 

zetten is. Zakt de tegenstander iets in, 

bijvoorbeeld tot kop-cirkel, dan zijn het 

juist Azpilicueta en Cahill die iets ho-

ger spelen dan Luiz. Regelmatig maakt 

de Braziliaan, als hij in balbezit is, met 

wilde armgebaren duidelijk dat Azpi-

licueta en Cahill moeten inschuiven 
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om tegenstanders uit te spelen. Wat 

vervolgens in bijna alle gevallen volgt, 

is een strakke, lage, verticale pass rich-

ting de spitsen, die in dat geval vaak in 

de bal bewegen. Dat gaat Azpilicueta 

vaak prima af, maar voor de rechtsbe-

nige Cahill levert dat aan de linkerkant 

regelmatig problemen op.

Wordt de bal richting de zijlijn ge-

speeld, waar Moses en Alonso stee-

vast de gehele zijkant bestrijken, dan 

vormen zij met de buitenste centrum-

verdediger, centrale middenvelder en 

vleugelspeler een ruit, waarmee ze 

een overtal creëren (tekening 3). Wat 

Chelsea vaak doet, is de tegenstan-

der hiermee naar de zijkant lokken, 

waarna ze via het middenveld of de 

centrale verdedigers het spel ver-

plaatsen naar de andere zijde. Daar 

is zo ruimte ontstaan om het spel te 

versnellen. 

De rol van de centrale middenvelders 

in balbezit is niet bijzonder groot. 

Vaak staan zij in ondertal of in een 

erg kleine ruimte en is het lastig om 

aanspeelbaar te worden. Bovendien 

is het spelen van verzorgd positie-

spel niet iets waarin Kanté en Matic 

uitblinken. Waar mogelijk willen zij 

het spel wel van achteren naar voren 

verplaatsen, maar vaak zijn zij meer 

bezig met het creëren van ruimtes 

voor teamgenoten. Een manier waar-

op ze dat doen, is bijvoorbeeld door 

de twee centrale middenvelders van 

de tegenstander weg te lokken door 

in de bal te bewegen (tekening 4). Zo 

ontstaat er ruimte in hun rug voor Pe-

dro, Costa en Hazard om aanspeelbaar 

te worden. Door vaak controlerend te 

blijven spelen, zorgen Kanté en Matic 

er ook voor dat de restverdediging in 

veel gevallen goed op orde is. Met de 

drie centrumverdedigers, plus de twee 

centrale middenvelders, geldt een 

3+2-regel op het moment dat balver-

lies dreigt.

Wisselwerking aanvallers
Het meest interessante aspect binnen 

de 1:3:4:3-formatie van Chelsea is de 

rol van de buitenste aanvallers, Pedro 

als Hazard. Zij spelen beiden ver aan 
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de binnenkant. Van daaruit zijn ze 

continu op zoek naar de ruimtes die 

er vallen op het middenveld. Zo kun-
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nen ze bijvoorbeeld als verbindings-

speler fungeren als een centrumver-

dediger op zoek is naar een kenmer-

kende lage, verticale pass (tekening 5). 

In vergelijking met de 1:3:5:2-formatie, 

die Conte veel hanteerde bij Juventus, 

is het voordeel dat Pedro en Hazard 

een extra middenvelder wórden in 

plaats van zijn. Bovendien wisselen zij 

elkaar hierin af, waardoor het onvoor-

spelbaar wordt. In bepaalde gevallen 

komen ze zelfs tegelijkertijd in de bal. 

Wat Pedro en Hazard in feite continu 

doen, is verwarring zaaien. 

De vier verdedigers van de tegenstan-

der zijn vaak in eerste instantie gefo-

cust op de drie aanvallers van Chel-

sea. Wat dit voor de defensie erg lastig 

maakt, is dat Pedro en Hazard erg 

centraal spelen. Vooral voor de backs 

worden hiermee continu voor keuzes 

gesteld. Moeten zij ook zeer centraal 

gaan spelen en de hele zijkant prijs-

geven? Dat is haast onvermijdelijk, 

want anders staan Pedro, Costa en 

Hazard met z’n drieën in overtal tegen 

de twee centrumverdedigers (tekening 

6). Het gevolg is wel dat er veel ruimte 

ontstaat in de hoeken.

Een ander veelvoorkomend aspect in 

de wisselwerking tussen de drie aan-

vallers, is dat zij elkaar continu afwis-

selen als het gaat om in de bal spelen 

en diepgaan. Hazard en Pedro zijn van 

nature spelers die de bal graag in de 

voeten krijgen, maar als zij zien dat 

een mede-aanvaller dat al doet en 

daarmee verdedigers meetrekt, sprin-

ten zij in de diepte. Ook Costa speelt 

daarin een belangrijke rol. Soms komt 

Omschakeling na balverlies
Veel teams die bovenin meespelen, zoals Liverpool 

en Manchester City, kiezen er in de omschake-

ling van aanvallen naar verdedigen voor om direct 

massaal druk op de bal te zetten. De spelers die 

dicht in de buurt van de bal staan, jagen op de 

bal om de tegenstander tot fouten te dwingen. 

Conte kiest bij Chelsea voor een andere strategie. 

Is het mogelijk om de bal direct te heroveren, dan 

laat Chelsea dit niet na, maar de focus ligt ergens 

anders. Chelsea wil met elf man zo snel mogelijk 

weer achter de bal komen. Lukt dit, dan wordt van 

daaruit vooruit drukgezet om de bal weer in het 

bezit te krijgen.  
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zet van Mourinho hebben bijna alle 

teams veel moeite met de wisselwer-

king aan de zijkant tussen de buiten-

ste aanvallers (Pedro en Hazard) en de 

vleugelspelers (Moses en Alonso). 
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Balbezit tegenstander
De 1:3:4:3-formatie leent zich er uitstekend 

voor om relatief simpel over te stappen op een 

1:5:4:1-formatie bij balbezit tegenstander (tekening 

9). Pedro en Hazard komen dan naast Kanté en 

Matic, terwijl Moses en Alonso op lijn gaan spelen 

van de centrumverdedigers. Zo vormt Chelsea een 

compact blok, soms vlak voor het eigen zestienme-

tergebied, waar de tegenstander amper doorheen 

kan spelen. Met drie centrumverdedigers is Chel-

sea bovendien goed gewapend tegen voorzetten 

vanaf de zijkant. Ook de zone daarvoor is goed be-

zet, zeker met de specifieke kwaliteiten van Kanté, 

die tegenstanders continu op hoog tempo afjaagt 

en veel ballen onderschept. 

Omschakeling na balverovering
Conte staat erom bekend veel dingen tot in detail 

te trainen, maar heeft naar eigen zeggen nog nooit 

een oefensessie gewijd aan de snelle tegenaanval. 

Een counter is in zijn optiek moeilijk te trainen, 

omdat de situatie op het veld bijna altijd anders is. 

Hij wil de spelers daarin vooral de vrijheid geven 

eigen keuzes te maken. Met name Hazard en Pedro 

zijn levensgevaarlijk in de counter, omdat ze snel 

zijn en een goede dribbel in huis hebben. Een situ-

atie waarin Chelsea vaak gevaarlijk wordt uit de 

counter, is na het onderscheppen van de bal vanuit 

een defensieve standaardsituatie. Soms sprinten 

er op zo’n moment wel vijf spelers van Chelsea op 

volle snelheid richting de helft van de tegenstan-

der.

Lessen van Contes Chelsea
•  Binnen de 1:3:4:3-formatie, met de middenvelders op lijn, vormen zich veel driehoekjes en 

ruiten op het veld, bijvoorbeeld aan de zijkant (tekening 3). 

•  Chelsea maakt het de tegenstander moeilijk om hoog druk te zetten door een brede ruit te 

vormen met de doelman en centrumverdedigers (tekening 2).

•  Door met drie centrumverdedigers en twee controleurs te spelen, beschikt Chelsea over een 

blok van 3+2 spelers die voor de restverdediging zorgen.

•  Omdat de drie centrale aanvallers elkaar continu afwisselen tussen diepgaan en in de bal 

spelen, zorgen ze voor veel verwarring bij de tegenstander.

•  Door centraal te spelen, trekken de aanvallers van Chelsea de backs ver naar binnen. Daar-

door ontstaat er ruimte in de hoeken voor diepgaande vleugelspelers (tekening 7).

•  De formatie in balbezit leent zich uitstekend voor een snelle omzetting in een 1:5:4:1-sy-

steem zonder bal, waarbij de ruimtes zeer klein worden gehouden (tekening 9). 

hij ver in de bal om als verbindings-

speler te fungeren, bijvoorbeeld als 

een centrale verdediger in balbezit 

is. Op andere momenten kiest hij de 

diepte. Zo worden de verdedigers con-

tinu voor keuzes gesteld. Kan ik door-

dekken, met als nadeel dat ik achter 

me een gat laat vallen? Of blijf ik 

staan, met het risico dat een aanvaller 

open kan draaien en met zijn gezicht 

naar de goal aan de bal komt? Chelsea 

weet dat de tegenstander hierin vroeg 

of laat een keer een verkeerde keuze 

maakt en versnelt dan het spel.

Vleugelspelers
Zoals gezegd stelt het positiekiezen 

van Pedro en Hazard de defensie van 

de tegenstander voor keuzes. De backs 

zijn vaak geneigd om ver naar binnen 

te trekken, waardoor er veel ruimte 

vrijkomt in de hoeken van het veld. 

Om daarvan te profiteren, is er een 

belangrijke rol weggelegd voor Moses 

en Alonso. Als zij hun loopacties goed 

timen en de bal op het juiste moment 

meekrijgen, kunnen zij op die manier 

achter de defensie van de tegenstan-

der komen (tekening 7). 

De backs van de tegenstander staan 

dus continu voor dilemma’s. Om dit 

probleem te tackelen is de steun van 

de buitenste middenvelders belang-

rijk. Als zij veel defensief werk ver-

richten en Moses en Alonso opvangen, 

kan de defensie zich bezighouden met 

het tegenhouden van de driemans-

voorhoede van Chelsea en het dicht-

metselen van de as van het veld. In 

veel gevallen staan aan de zijkanten 

van het middenveld echter spelers ge-

posteerd die aanvallend beter zijn dan 

verdedigend. 

José Mourinho had daar iets op be-

dacht. Hij stelde daar Ashley Young 

en Antonio Valencia op, twee spelers 

met snelheid die ervaring hebben als 

vleugelverdediger. Zij bleven Moses en 

Alonso schaduwen, hoe diep die ook 

speelden. Daardoor leek de formatie 

van Manchester United in defensief 

opzicht soms meer op 1:6:2:2 dan op 

1:4:4:2 (tekening 8). Toen Ander Her-

rera na 35 minuten van het veld werd 

gestuurd met een tweede gele kaart, 

viel het plan van Mourinho overigens 

in de soep. Los van de tactische tegen-
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