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Tekst: Marco van der Heide

Benutten van 
half-spaces
Waar we in Nederland gewend zijn om drie verticale zones te onderschei-

den - vleugel, as, vleugel - voegde het Duitse voetbal daar, op initiatief van 

de voetbalbond, twee extra stroken aan toe: de Halbraumen. Die term kent 

nog geen Nederlandse vertaling, maar is ondertussen wel in andere landen 

opgepikt onder de naam half-spaces. Erik ten Hag vertelde er al over in het 

hoofdartikel van deze editie van dit vakblad. De half-spaces bieden grote 

tactische en strategische voordelen.

Een nieuwe veldindeling die strategische voordelen biedt

 

T A C T I E K

De half-spaces zijn verticale stroken 

op het veld tussen de as en de vleugel 

(afbeelding 1). De vijf stroken zijn al-

len ongeveer even groot. Op Google 

Earth was te zien dat Pep Guardiola, in 

zijn tijd als trainer van Bayern Mün-

chen, het trainingsveld zo had laten 

belijnen dat de half-spaces zichtbaar 

werden (afbeelding 2). En ook Ten Hag 

traint met FC Utrecht op een veld dat 

vijf verticale stroken onderscheidt. 

Daar is het centrum 15 meter breed, 

de half-spaces beide 13 meter en al-

lebei de vleugels 12 meter.

Bezetting
Een van de stelregels die Guardiola 

hanteert, is dat er één speler in elke 

buitenste strook (vleugel) speelt als de 

bal in de as is. Zo kan er een numerie-

ke meerderheid worden gecreëerd in 

de middelste drie stroken, maar wordt 

de tegenstander tegelijkertijd nog wel 

gedwongen rekening te houden met 

de zijkanten. 

Als Guardiola, die regelmatig van 

formatie wisselt, bij Bayern München 

De half-spaces verdelen het veld in vijf verticale stroken. Het trainingsveld van Pep Guardiola in 

zijn tijd bij Bayern München.
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met twee backs en twee buitenspelers 

speelde, hield dat in dat zij elkaar 

afwisselden aan de zijkant. Vaak was 

het de back die naar binnen kwam, 

soms de buitenspeler (afbeelding 3). 

Anticipeerde de tegenstander daarop 

door mee te lopen, dan kwam de 

passlijn naar de eigen buitenspeler 

open (pass 1). Bleef hij staan, dan kon 

de back aanspeelbaar worden in de 

half-space en het spel naar voren ver-

plaatsen (pass 2). 

Eredivisie
Veel creatieve spelers maken, al dan 

niet bewust, vaak gebruik van de half-

spaces om zich vrij te lopen en van 

daaruit passes te versturen. Hakim 

Ziyech is daarvan een goed voorbeeld. 

Bij FC Twente speelde hij afgelopen 

seizoen meestal als aanvallende mid-

denvelder in een 1:4:3:3-systeem, 

waarbij het middenveld met de punt 

naar voren speelde. Zijn startpositie 

lag dus in de as van het veld. Toch 

was dat niet de plek waar hij de mees-

te voetbalhandelingen verrichtte. Dat 

gebeurde namelijk in de half-spaces, 

zoals goed te zien is in zijn heatmap 

(afbeelding 4). Hoe roder de kleur, hoe 

meer acties hij in dat deel van het 

veld verrichtte. Daarbij is een lichte 

voorkeur te zien voor de rechter half-

space, omdat Ziyech linksbenig is en 

de bal zo kon indraaien richting het 

doel.

Sam Larsson, die bij sc Heerenveen 

doorgaans als linksvoor speelt in een 

1:4:3:3-formatie, maakte vorig seizoen 

eveneens veelvuldig gebruik van de 

De buitenspeler en back wisselen elkaar af in de buitenste strook. 

	   Speler	   Key	  passes	   Open	  spel	   Dodespelmomenten	   Speelminuten	  

1	   Hakim	  Ziyech	   94	   40	   54	   2953	  

2	   Sam	  Larsson	   91	   77	   14	   3003	  

3	   Edouard	  Duplan	   84	   36	   48	   2735	  

4	   Lewis	  Baker	   70	   26	   44	   2085	  

5	   Davy	  Pröpper	   66	   46	   20	   2922	  

6	   Luuk	  de	  Jong	   64	   64	   0	   2862	  

7	   Nemanja	  Gudelj	   61	   27	   34	   2989	  

8	   Adil	  Auassar	   60	   35	   25	   2999	  

9	   Andrés	  Guardado	   60	   32	   28	   2190	  

10	   Vincent	  Janssen	   58	   58	   0	   2751	  

 
Tabel 1. De tien spelers met de meeste keypasses (passes waarop een schot van een teamgenoot 

volgde) in de Eredivisie 2015/2016 (data via Opta Sports).

De heatmap van Hakim Ziyech, Eredivisie 2015/2016. Hoe 

roder de kleur, hoe meer voetbalacties in die zone. 
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half-spaces. Larsson is geen traditi-

onele buitenspeler die bij voorkeur 

buitenom passeert en een voorzet 

geeft, maar zoekt vaak de linker half-

space op door zich daar slim vrij te 

lopen of er met de bal aan de voet 

naartoe te dribbelen. Van alle ere-

divisiespelers creëerde Larsson uit 

 

T A C T I E K

De locaties waarvandaan Sam Larsson zijn keypasses (passes waarop een schot van 

een teamgenoot volgde) verstuurde in de Eredivisie 2015/2016. Opvallend is het 

hoge aantal in de linker half-space, op zo’n 25 tot 35 meter vanaf de achterlijn (data 

via OptaSports).

In de as heb je veel keuzemogelijkheden.

5

6

open spel de meeste kansen voor zijn 

teamgenoten (tabel 1). De locaties 

van waaruit hij de passes verstuurde 

die aan de basis stonden van die 

kansen, zijn afgebeeld in afbeelding 

5. Daarin is goed te zien dat het me-

rendeel afkomstig is uit de linker 

half-space.

Waarom brengen trainers als Pep 

Guardiola en Erik ten Hag extra lijnen 

aan op het veld om de half-spaces 

zichtbaar te maken? En hoe kan het 

dat eredivisie-uitblinkers als Hakim 

Ziyech en Sam Larsson zo vaak uit-

wijken naar de half-spaces om daar 

aanspeelbaar te worden? In het kort: 

veel voordelen van het centrum en de 

vleugel worden gecombineerd.

Centrum
Een speler die aan de bal is in de as 

wordt geacht om, binnen het bereik 

van zijn traptechniek, alle stroken te 

kunnen bereiken. De half-spaces zijn 

dichtbij en ook beide vleugels zijn 

prima te bereiken. Hij heeft dus qua 

bereik veel keuzemogelijkheden: een 

groot deel van het speelveld is direct 

toegankelijk met één pass. Bovendien 

kan hij alle richtingen op. Zou je acht 

richtingen onderscheiden (recht en 

diagonaal), dan kan een speler vanuit 

de as acht kanten op. Hij is daarnaast 

vergeleken met de vleugel dicht bij 

het doel (afbeelding 6). 

Op de vleugel is dat anders. De half-

space aan balkant is makkelijk te 

bereiken en qua afstand geldt dat ook 

voor een pass naar de as. De half-

space aan contrakant is al een stuk 

verder weg en de andere vleugel is al-

leen te bereiken met een pass die een 

uitstekende traptechniek vergt en erg 

lang onderweg is. Bovendien kan een 

speler vanaf de vleugel minder kanten 

op, omdat hij wordt beperkt door de 

zijlijn. Op de linkervleugel kan een 

speler de bal naar voren, naar rechts, 

naar achteren en alles daartussenin 

spelen. (Bijna) de helft van de richtin-

gen zijn geen optie zonder een ingooi 

aan de tegenstander weg te geven. 

Daarnaast is hij verder verwijderd van 

het doel van de tegenstander (afbeel-

ding 7). 
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Voordelen vleugel
Anderzijds is er aan de zijkant vaak 

wel meer tijd en ruimte. De meeste 

teams staan zo gepositioneerd dat de 

focus ligt op het dichthouden van het 

centrum, omdat die de snelste weg 

naar het doel biedt. De druk op de bal 

is daarom vaak laag in de horizontale 

stroken aan de zijkant. In het centrum 

daarentegen is die pressie op de bal 

groter. 

Bovendien heeft een speler op de 

vleugel een beter overzicht. Hij over-

ziet een groter deel van het veld, 

zeker als zijn gezichtsveld richting de 

hoekvlag aan de andere zijkant is ge-

richt. In het centrum heeft hij minder 

overzicht. Er kunnen tegenstanders 

van alle kanten opduiken en mede-

spelers worden sneller over het hoofd 

gezien.

Een ander voordeel van balbezit op 

de vleugel is dat balverlies minder 

gevaar oplevert in de tegenstoot. De 

spelers aan de contrakant hebben 

relatief veel tijd om nog te kunnen 

knijpen en de tegenstander moet de 

bal uiteindelijk eerst naar de as bren-

gen om te scoren, met een pass dan 

wel een schot. Balverlies in de as is 

gevaarlijker omdat de weg naar het 

doel korter is.

Half-spaces
De half-spaces bieden de ideale mid-

denweg tussen beide uitersten. De 

meeste voordelen blijven behouden, 

zonder dat daar veel van de nadelen 

tegenover staan. In de half-space is 

het bereik relatief groot; alleen de 

vleugel aan contrakant is moeilijk 

bereikbaar. Vanuit de half-space kan 

een speler alle richtingen op en de 

weg naar het doel van de tegenstan-

der is relatief kort. Daarentegen is er 

meer tijd en ruimte dan in het drukke 

centrum, heeft een speler een beter 

overzicht en is balverlies in die zone 

minder gevaarlijk dan in de as.

Diagonale passes
Een ander voordeel van de half-spaces 

is de passrichting. Met een verticale 

pass, van achteren naar voren, wordt 

snel veel afstand richting het doel van 

de tegenstander overbrugd. Een nadeel 

zou kunnen zijn dat de ontvanger van 

de pass de bal meestal met zijn rug 

naar het doel ontvangt en daardoor 

moeilijk kan zien wat er achter hem 

gebeurt. Vaak zit daar een tegenstan-

der, wat het lastig maakt om open 

te draaien en het spel naar voren te 

verleggen. Idealiter komt er op zo’n 

moment altijd een derde man onder, 

waarop de bal kan worden gekaatst, 

maar in de praktijk is die lang niet 

altijd op het juiste moment aanspeel-

baar.

Dimensie	   Zijkant/vleugel	   Half-‐space	   As/centrum	  

Bereik	   Klein	   Groot	   Heel	  groot	  

Richtingen	   Weinig	   Alle	   Alle	  

Afstand	  tot	  doel	   Groot	   Gemiddeld	   Klein	  

Tijd	  en	  ruimte	   Veel	   Gemiddeld	   Weinig	  

Overzicht	   Goed	   Bovengemiddeld	   Slecht	  

Balverlies	   Ongevaarlijk	   Gemiddeld	   Gevaarlijk	  

 

16

Aan de zijkant kan een speler minder kanten op.

Tabel 2.In de half-spaces gelden veel voordelen van zowel de zijkant als de as, en weinig nadelen.

7
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Een horizontale pass kan een effectief 

middel zijn om onder de druk uit te 

spelen of het spel van de ene naar de 

andere kant te verleggen. Een nadeel 

is wel dat de afstand tot het vijande-

lijke doel niet wordt verkleind. Het 

verdedigende blok van de tegenstan-

der hoeft alleen maar in de breedte op 

te schuiven om de defensieve organi-

satie te behouden. Bovendien kan een 

breedtepass gevaarlijke situaties ople-

veren als de tegenstander die weet te 

onderscheppen.

Een diagonale pass biedt daarom veel 

voordelen. De ontvangende speler kan 

gemakkelijker opengedraaid staan. 

Daarbij verplaatst zo’n pass het spel 

naar voren, waardoor de tegenstander 

zal moeten anticiperen (afbeelding 

8). Moet de laatste lijn iets verder te-

rugzakken of blijven staan? Wie dekt 

door op de speler met de bal? Hoe ver 

halen we de aanvallers terug? 

De half-spaces bieden de meeste 

mogelijkheden voor een schuine bal. 

Een pass vanuit de half-space naar de 

vleugel aan die zijde zorgt ervoor dat 

de speler die de bal ontvangt met zijn 

aanname meteen richting het doel 

van de tegenstander kan bewegen. 

Een schuine pass richting de as geeft 

de ontvanger de kans met zijn gezicht 

naar het doel open te draaien en te 

zien waar de tegenstanders in de 

buurt zich begeven. 

Ook het ontvangen van de bal in de 

half-space biedt voordelen. Een pass 

vanaf de vleugel naar de half-space 

aan balkant is geschikt om open te 

draaien en het spel te verplaatsen 

naar de as of de andere kant. Een 

speler die vanuit de half-space een 

pass vanuit het centrum ontvangt, 

kan direct opendraaien naar het doel 

en staat in de ideale positie om een 

 

T A C T I E K

Een kantwissel van de ene naar de andere vleugel duurt lang en geeft de tegenstan-

der veel tijd om te kantelen.

8 

9

10
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steekpass of een chip over de verdedi-

ging te geven. (afbeelding 9)

Kantwissel
Als de bal in de as is, geldt tijdens het 

verdedigen een andere defensieve 

organisatie dan wanneer een tegen-

stander in balbezit is op de vleugel. 

Als dat laatste het geval is, kantelt het 

team naar die kant en blijft de vleugel 

aan de contrazijde onbemand. Evenzo 

vormt een bal in de half-space ook de 

aanleiding voor een bepaalde defen-

sieve organisatie.

Als de bal aan de zijkant is en het 

verdedigende team is gekanteld naar 

de balkant, dan ligt vaak aan de an-

dere kant de ruimte. Het kost echter 

relatief veel tijd om het spel naar de 

andere vleugel te verplaatsen. De 

bal moet door drie zones heen (half-

space, centrum, half-space) en is daar-

door lang onderweg. Bovendien is er 

vaak een bal door de lucht nodig, die 

moeilijker te controleren is. Daardoor 

heeft de tegenstander veel tijd om te 

kantelen (afbeelding 10).

Het verplaatsen van de bal vanuit de 

half-space naar de andere kant gaat 

veel sneller. Bovendien is een bal 

over de grond vaak goed mogelijk, of 

anders een kleine chip (afbeelding 

11). Toch zal de tegenstander een be-

hoorlijk stuk moeten kantelen om in 

de gewenste defensieve organisatie te 

komen. Ook daarin vormen de half-

spaces een ideale tussenweg tussen 

de vleugel en de as: de tegenstander 

staat bijna net zo ver gekanteld, maar 

de ploeg in balbezit bereikt veel snel-

ler de andere kant.

Bereikbaarheid vleugel-
spelers
Als een speler in de as van het veld 

aan de bal is, en de vleugelspelers 

Bij balbezit in een half-space kantelt de tegenstander doorgaans behoorlijk ver mee 

naar balkant, waardoor een kantwissel snel en éffectief is.

11

12

13
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houden het veld breed, dan is het las-

tig om hen te betrekken in het korte 

combinatiespel (afbeelding 12). De af-

stand is dan simpelweg te groot. Daar-

naast is het moeilijk om direct doelge-

vaar te creëren met een pass, want de 

vleugelspelers staan aan de zijkant en 

daardoor ver van het doel af. (Indirect 

doelgevaar creëren kan uiteraard wel, 

bijvoorbeeld als een buitenspeler de 

back passeert in een één-tegen-één-

situatie en een voorzet aflevert.)

Spelen de vleugelspelers verder aan 

de binnenkant, dan worden ze beter 

bereikbaar voor korte combinaties. 

Een nadeel is wel dat er voorin dan 

nog maar drie van de vijf verticale 

stroken bezet zijn (het centrum en 

twee half-spaces), waardoor er minder 

ruimte komt om te voetballen (afbeel-

ding 13). Het wordt voor de tegen-

stander gemakkelijker om compact te 

spelen en toch continu druk op de bal 

te houden.

Als een speler in de half-space aan de 

bal is op de helft van de tegenstander, 

heeft hij met beide vleugelspelers een 

goede verbinding. Een voorbeeld is 

Andrés Iniesta (afbeelding 14). Aan de 

linkerkant kan hij met Neymar kort 

combineren, omdat de onderlinge 

afstand tussen beide spelers klein 

is. Aan de andere kant kan hij met 

een pass op Alves, inmiddels spelend 

voor Juventus, die op dat moment de 

vleugelspeler is aan de rechterkant 

en een loopactie maakt richting het 

doel, direct doelgevaar creëren met 

een schuine (hoge) bal. Dat is een pass 

waar Barcelona de afgelopen jaren al 

vaak uit heeft gescoord. Vanaf links 

was Iniesta vaak aangever, aan de 

rechterkant was het doorgaans Lionel 

Messi die zich in de rechter half-space 

liet zakken om van daaruit de diep-

tepass te verzorgen. De bal vanuit 

 

T A C T I E K

Pass 1 is moeilijker te geven dan pass 2, omdat de keeper de bal eerder kan onder-

scheppen en de bal eerder doorschiet.

14

15

16
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de as (pass 1, afbeelding 15) schiet al 

snel door als die niet perfect op maat 

is, en bovendien kan de keeper beter 

rugdekking verlenen aan de linksback 

door uit zijn doel te keepen. De bal 

vanuit de half-space (pass 2) is mak-

kelijker te geven vanwege de hoek 

waarin wordt gepasst (zie ook ‘diago-

nale passes’).

Vrijlopen
In 1:4:3:3 met de punt naar achteren 

op het middenveld zijn de half-spaces 

erg geschikt voor de 8 en de 10 om 

met een horizontale loopactie in vrij 

te lopen (afbeelding 16). FC Barcelona 

speelt Andrés Iniesta en Ivan Rakitic 

op die manier regelmatig vrij. Zij be-

wegen dan vanuit de rug van hun di-

recte tegenstander en worden op het 

juiste moment aangespeeld, waarna 

zij kunnen opendraaien.

In 1:4:3:3 met de punt naar voren op 

het middenveld kunnen de 6 en 8 in 

die ruimtes vrijkomen. Daarnaast lig-

gen er veel mogelijkheden in de half-

spaces voor de nummer 10 en de bui-

tenspelers. Daarbij is de afstemming 

tussen de 10 en de 7 of 11 belangrijk. 

Als een van de buitenspelers naar bin-

nen trekt om aanspeelbaar te worden 

in de half-space aan zijn kant, is dat 

voor de 10 het teken die ruimte voor 

hem vrij te laten. De buitenspeler kan 

op die manier de back van de tegen-

stander voor de keuze stellen of hij 

wel of niet op hem doordekt (afbeel-

ding 17). 

Overbrengen
Theorie over half-spaces is leuk, uit-

eindelijk gaat het erom dat het een 

middel wordt om de spelers op het 

veld beter te laten spelen. Een moge-

lijkheid daartoe is ze bewust maken 

van de voordelen die half-spaces 

bieden en ze te adviseren daarvan 

20
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gebruik te maken. Videobeelden 

kunnen daaraan bijdragen, evenals 

visualisaties. Een middenvelder kan 

bijvoorbeeld aan de hand van beelden 

van Iniesta (afbeelding 16) en de heat 

map van Ziyech (afbeelding 4) conclu-

deren dat hij vaker aanspeelbaar kan 

worden als hij de half-spaces vaker 

opzoekt. Een buitenspeler kan met 

beelden van Messi (de Iniesta-pass uit 

afbeelding 14, maar dan vanaf rechts) 

en de locaties van beslissende pas-

ses van Larsson (afbeelding 5) tot de 

conclusie komen dat hij op die manier 

vaker gevaar kan stichten voor team-

genoten.

Spelers bewust maken kan ook door 

de half-spaces zichtbaar te maken op 

het veld. Erik ten Hag en Pep Guardi-

ola doen dat door extra lijnen aan te 

brengen op het trainingsveld, maar 

dat is niet overal mogelijk. (Kleine) py-

lonen kunnen daarin uitkomst bieden. 

De vleugel loopt dan van de zijlijn tot 

de breedte van het zestienmeterge-

bied. Het centrum bestaat uit de ene 

kruising van het zestienmetergebied 

met de halve cirkel tot de andere. 

Daartussen bevinden zich dan de 

half-spaces, die kunnen helpen in de 

oriëntatie van de spelers.

Half-spaces kunnen ook worden ge-

bruikt om defensieve compactheid in 

de breedte te trainen. Stel dat de kee-

per de bal aan de voet heeft (afbeel-

ding 18). Een mogelijke afspraak in die 

situatie is dat het verdedigende team 

de middelste drie zones bezet (het 

centrum en beide half-spaces). Als de 

20

21

Dit artikel is voor een gedeelte gebaseerd op een ar-

tikel van René Maric, die in een vorige editie van dit 

vakblad al aan het woord kwam over counterpres-

sing. Maric werkt als consultant voor verschillende 

Duitse profclubs en is voetbalanalist voor Spielver-

lagerung. Op de website van dat tactische blog is (in 

het Engels) een uitgebreid stuk van Maric te vinden 

over het benutten van half-spaces. Hij duikt daarbij 

nog dieper in de theorie, terwijl dit stuk ook bedoeld 

is om de directe vertaling naar de praktijk te maken. 

De data en passlocaties die in dit stuk gebruikt zijn, 

zijn afkomstig van OptaSports en geraadpleegd via 

WhoScored.

bal naar de rechtsback gaat, kantelt 

het defensieve team naar die kant. 

De rechterflank komt naar binnen tot 

in de middelste zone (het centrum), 

waardoor er opnieuw drie zones wor-

den bezet (afbeelding 19). Hierin geven 

de half-spaces sturing aan de onder-

linge afstanden in de breedte van het 

veld.

Het is ook mogelijk spelers beter ge-

bruik te laten maken van half-spaces, 

zonder dat zij zich hiervan bewust 

zijn. Een voorbeeld daarvan is een 

pass- en trapvorm richting de goal (af-

beelding 20). De opbouw verloopt via 

schuine passes, waarbij de nummer 

10 zichzelf aanspeelbaar maakt in de 

rechter half-space. Nummer 11 doet 

datzelfde in de linker half-space, wat 

voor 7 en 9 en signaal is om in bewe-

ging te komen: 7 via een loopactie in 

de diepte, om de hoge bal binnen te 

werken, 9 om via een kaats aanspeel-

baar te worden. In een vervolgvorm 

(afbeelding 21) zijn de buitenspelers 

weggelaten en volgt de diepte zon-

der bal door 9 en 10 als 8 in de linker 

half-space in balbezit komt. Hierin 

kan worden gevarieerd met andere 

sjabloonvormen waarbij het accent 

ligt op het vrijspelen van spelers in de 

half-spaces. 
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