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WEDSTRIJD : Hamme – O. Charleroi 

GEANALYSEERD TEAM : Hamme 

RESULTAAT : 0 - 1 

SCOUT : Frank Claeys 

STADION : Gemeentelijk Stadion 

DATUM : 27/01/2008 

 

Spelers SCOREVERLOOP 

1 Baert Nico MIN SCORE NAAM 

4 Petrovic Harko 90 0 - 1 Steens Jeremy (20) 

5 Kestens Kristof    

6 VD Heyden Koen    

7 Butera Jonathan    

9 Van Hyfte Tom    

11 De Ridder Steve    

14 De Meyer Thomas    

15 D’Haeseleer Jorrit 

opmerkingen :   

Spelen in een 1-4-4-2 met ruit 

centraal.  

 

21 Goossens Bart Spelers VERVANGINGEN 

22 De Smet Karel 1 Delferriere Manory MIN TEAM OUT IN 

  2 Niangbo Nassa 58 Charl 6 11 

 Wisselspelers 23 Flammini Nicolas 58 Charl 18 20 

  6 Pedini Nicolas 71 Ham 15 19 

3 Van Herreweghe Steven 8 Stilmant Frederic 75 Ham 9 3 

12 Van Damme Siebe 12 Terwagne Keevin 80 Charl 13 5 

17 Deprez Kristof 13 Bangba Damoi     

19 Rodrigo D. Oliveira D 15 Diawara Samba     

  16 Alibhai Raheem     

  17 Bolou Biboua     

  18 Koudou Alain     

     

 Wisselspelers KAARTEN 

  MIN TEAM NR R of G 

25 Dudas Istvan 50 Charl 16 G 

5 Nieus Kevin 70 Charl 23 G 

11 Rouani Karim     

20 Steens Jeremy     

      

      

      

 

  

opmerkingen : 1
ste

 helft: zeer 

veel balbezit. Begon met 

middelpressie en na 25 min 

lage pressie. 2
e
 helft: Lage 

pressie en countervoetbal. 

Blessures voor Mulisa en 

Reigel. 

 

 

      

 

TEGENSTANDER 

GEANALYSEERD TEAM 
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PLOEG IN BALBEZIT 
ALGEMEEN 

Technisch sterke ploeg met veel beweging en diepgang vooraan. Zakten goed in om 

bij de omschakeling van BV naar BB de snelle en beweeglijke spitsen te bereiken 

waarbij de AM 14 snel bijsloot. No 14 die steeds aanspeelbaar was. Variatie kort en 

lang. Speelden in een 1-4-3-3 waarbij de no 7 iets hoger speelde dan no 5. 

 

DEFENSIEF 

RCV no 22 durft risico’s te nemen en bij bal recuperatie te gaan dribbelen, 

flankverdedigers halen regelmatig de achterlijn en worden constant gebruikt bij de 

opbouw, Er was weinig balcirculatie langs achter maar dat had grotendeels te maken 

met het afsluiten van de speelhoeken achteruit door spitsen van Charleroi. Hierdoor 

werd constant op 1 of andere zijde gespeeld. Bij omschakeling van BV naar BB zoekt 

men snel de diepte zowel over de grond als met de lange bal. Doelverdediger speelt 

niet te ver voor de 16 meter. Tijdens het spel bleek de restverdediging ok. Enkel bij 

stilstaande fases schakelde men niet snel genoeg om en kwam men regelmatig in 

problemen. (6 en 22 mee op stilstaande fases). LFV en RFV halen regelmatig de 

achterlijn (vooral no 4). Verre inworp van beide flankverdedigers 4 en 21. 

MIDDENVELD 
No 5 was de speler die enkel verdedigend dacht. No 14 sloot goed en dicht aan bij de 

centrum spits en was steeds aanspeelbaar. No 14 dook regelmatig in de hoeken en 

zelfs over de spits. Hierbij ging 7 wat dieper spelen en 5 bleef voor de verdediging 

(Zij speelden soms met een omgekeerde driehoek). 7 en 14 technisch sterk. Korte 

combinaties zowel onderling als met spitsen. 14 goede trap uit 2
e
 lijn.  

AANVAL 
3 spitsen waarbij vooral de 11 en 9 zeer beweeglijk waren. Veel diepgang. Wanneer 

11 afhaakte dook 9,15 of middenvelder 14 centraal inde rug. 3 spitsen balvast maar te 

onrustig voor doel. 11 zeer doelgericht, bij voorzet van op de flank koos hij goed 

positie in de 16 m.. No 9 sneed meestal met en zonder bal naar binnen om ruimte te 

creëren voor 14 of 4 die in zijn rug dook. Na inbreng van no 19 werd de rechterflank 

open gelaten en speelde Hamme met 2 centrum spitsen en 1 LFA.  

 
 

 

Opmerkingen 
No 14 speelt dicht bij de spits en is zeer doelgericht. 11 zeer sterk aan de bal, 

beweeglijk, doelgericht en snelheid ! 

 

 

 

CONCLUSIES 

Technisch sterke ploeg met een mix van spelers die zowel kracht, snelheid en 

kopbalsterk zijn. Hamme gaf mij de indruk dat zij zowel de counter als hoge pressie 

konden spelen, maar zij verkozen lage pressie. Een verzorgde opbouw met snelle, 

korte combinaties. Veel infiltratie vanuit het midden en van de flankverdedigers. 
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PLOEG IN BALVERLIES 
ALGEMEEN 

Eérste 25 min  middel pressie, achteraf  lage pressie (ook 2
e
 helft lage pressie). Men 

speelde in balverlies een 4-5-1 (waarbij enkel no 11 vooraan bleef) of een 4-4-2 

waarbij de flanken uitzakten en de 14 dieper ging spelen. Veel spelers achter de bal en 

lage pressie om bij omschakeling van BV naar BB de counter te kunnen spelen. 

 

 

DEFENSIEF 

Spelen in zone en durven op signaal van no 22 de buitenspelval hanteren. Afstanden 

tussen elkaar waren ideaal. 22 durft doordekken en laat ruimte inde rug! 1 ste helft lag 

er weinig ruimte in de rug. 2 de helft werd wat hoger gespeeld en was er veel ruimte. 

Keeper speelt laag. 1 van de 2 flankverdedigers speelt hoog naargelang bal op zijn 

flank. 2 kopbal sterke centrale verdedigers. 

 

 

MIDDENVELD 

2 VM dicht bij verdediging. No 14 AM speelt te ver voor de 2 VM’s. Onderlinge 

afstanden van de driehoek centraal waren in de lengteas te groot. 7 en 5 agressief en 

goed in duel. 14 was een aanvallend denkende speler. AM no 14 stoorde regelmatig 

diep op 1 van de 2 CV van Charleroi. Toen schakelde men over in een 4-4-2 met No 

14 en 11 diep. 

 

 

 

AANVAL 
2 flankaanvallers zakken goed in. Diepe spits 11 blijft steeds vooraan en geeft wat 

negatieve pressie op de 2 centrum verdedigers. Bij omschakeling van BV naar BB 

steeds no 11 die aanspeelbaar wordt. 2
e
 helft na inbreng van no 19 bleven zowel 19 als 

11 vooraan.  

 

 

 

 
 

Opmerkingen 
Overwegend lage pressie in een 4-5-1 of 4-4-2.  

CONCLUSIES 

Lage pressie, bij BV snel veel spelers achter de bal, pressie wanneer bal in blok en 

snelle omschakeling. Laatste 15 min kwam er teveel ruimte tussen verdediging en 

middenvelders. 2 flankaanvallers knijpen snel naar binnen in BV. Centrum wordt snel 

afgesloten. 
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TACTISCHE WIJZIGINGEN 

 
Beschrijving van de veranderingen 
75 min: No 15 (D’Haeseleer) wordt vervangen door no 19 De Oliveira. De 

ridder komt rechter diepe spits en De Oliveira komt linker diepe spits. 

Rechterflank komt open te liggen en wordt afgedekt door No 7. 
 

 

 
Beschrijving van de veranderingen 
82 min: No 9 (Van Hyfte) wordt vervangen door no 3 Van Herreweghe. No 3 

gaat wat meer op het middenveld spelen maar heeft veel steun aan 2 spitsen. 
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STANDAARDSITUATIES VOOR 

 

HOEKSCHOPPEN VOOR 

 
 

 
 

Worden getrapt door No 9 (linkervoet). No 21 staat dicht bij om 

eventueel kort te nemen. No 22 staat aan de 1 ste paal en loopt schuin 

uit. Alle hoekschoppen kwamen in zijn zone terecht. Restverdediging 

werd verzorgd door 7,4 en 14. Inlopende spelers (zie tekening) 5 en 

15. 11 en 6 kruisen aan 1 ste paal. 

 

 
 

 

 
 

Hoekschop genomen door no 9 (linkervoet) Kort genomen met no 21. 

4,7 en 14 zorgen voor restverdediging. No 22 staat terug aan 1 ste paal 

en loopt schuin uit. 6 en 11 kruisten en 5 en 15 komen ingelopen. 

Werd voorgezet met rechtervoet ! 
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VRIJE TRAPPEN VOOR 

 

 

 

 
 

 

Vrije trap voor aan de zijkant. 2 spelers aan de buitenzijde (5 en 6). No 

14 aan de binnenkant. No 9 trapt (linkervoet). No 22,11 en 15 lopen in. 

No 7,21 en 4 zorgen voor de restverdediging. 

 

 
 

Variatie: No 4 trapt de vrije trap (linkervoet) No 21,7 en 9 zorgen nu 

voor de restverdediging. Andere looplijnen voor doel. 
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VRIJE TRAPPEN VOOR 

 

 

 

 
 

Vrije trap voor centraal. Bij de bal no 7,21 en 4. Kopbal sterke spelers 

mee. No 22 loopt achter de muur en bal wordt in zone zone gedropt. 

GEVAAR! Inkomende spelers zijn no 11,6,5,14. Afvallende bal no 9 
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INWORPEN VOOR 

 

 

 
 

 
 

Zowel RFV no 21 als LFV no 4 hebben een verre inworp. 2 centrale 

verdedigers np 22 en 6 kwamen ook hier mee naar voor ! 
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STANDAARDSITUATIES TEGEN 

 

HOEKSCHOPPEN TEGEN 

 
 

 
 

Zone verdediging. 1 speler no 14 aan de paal. 6 man in 1 lijn met de 

éérste man no 7 in de zone wat meer naar binnen. 2 spelers 15 en 9 

voor de lijn in de 16 meter. 1 speler vooraan no 11. Laten een vrije 

zone ! 
 

 

 
 

Hoekschop tegen na vervangingen.  

Zone verdediging. 1 speler no 14 aan de paal. 6 man in 1 lijn met de 

éérste man no 7 in de zone wat meer naar binnen. 1 speler 11 in de 16 

meter. 1 speler vooraan no 19. Speler 3 aan 16 meter. 
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VRIJE TRAPPEN TEGEN 

 

 

 
 

 
 

Vrije trap tegen  vanop de zijkant. 2 in de muur 14 en 15. Terug zone 

verdediging zie tekening. No 9 aan de 16 meter en no 11 vooraan. 
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DOELPUNTEN TEGEN 

 
 

 
 

Lange bal vanop tegenstrever zijn helft. No 2 Charleroi is sneller op de 

bal dan no 4 en 6 Hamme (communicatie fout ?). No 22 stond hoger en 

kan niet meer op tijd terug komen. No 21 dekt naar binnen en in zijn 

rug kwam no 20 (Steens) mee. Trap van no 2 op doel. Keeper red maar 

no 20 is goed gevolgd en scoort. Zie ook beelden www.tvoost.be 

 

 
 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Indiviuele eigenschappen 
Naam : Baert No 1 

Voornaam : Nico 

Geboortedatum : 17/10/1976 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten :  

Club: Hamme  

Positie : Doelman 

Naam : Petrovic  No 4 

Voornaam : Marko 

Geboortedatum : 18/04/1983 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: L 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme  

Positie : LFV 

Naam : Kestens No 5 

Voornaam : Kristof 

Geboortedatum : 12/06/1981 

L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : LVM 

Naam : Van Der Heyden  No 6 

Voornaam : Koen 

Geboortedatum : 04/01/1983 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: L 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : LCV 

☺ Reflex, lijnkeeper 

 

 

 

 

☺ Traptechniek, duelkracht, 

loopvermogen, verre inworp 

 

 

 

 

☺ Positiespel, taakovername, kopspel, 

duelkracht 

 

 

 

 

☺ Kopbal sterk, duelkracht 

 

 

 

 

� Te traag bij omschakeling 

 

 

� Positiespel 

 

 

� Aanvallend, technisch de mindere 

 

 

 

 

� Inschuiven, niet zo snel, wendbaar 

 

 

 

 

Naam : Butera No 7 

Voornaam : Jonathan 

Geboortedatum : 14/05/1980 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : RVM 

Naam : Van Hyfte No 9 

Voornaam : Tom 

Geboortedatum : 28/04/1986 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: L 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : LFA 

Naam : De Ridder No 11 

Voornaam : Steve 

Geboortedatum : 25/02/1987 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : DS 

Naam : De Meyer No 14 

Voornaam : Thomas 

Geboortedatum : 02/02/1984 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : AM, spelverdeler 

☺ Loopvermogen, bal recuperatie, 

duelkracht, kopspel, techniek. 

 

 

☺ Balvaardig, traptechniek, wendbaar, 

2 voetig (zie corners) 

 

 

 

 

☺ Aanspeelbaarheid, snelheid, infiltratie, 

balvast, doelgericht. 

 

 

 

 

☺ Aanspeelbaarheid, wendbaar, 

balvast, infiltratie. 

 

 

 

 

� Snelheid 

 

� Duelkracht, snelheid 

 

 

� Kopspel 

 

 

 

 

� Duelkracht, kopspel. 
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INDIVIDUELE EIGENSCHAPPEN 
Naam : D’Haeseleer No 15 

Voornaam : Jorrit 

Geboortedatum : 09/11/1988 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : RFA 

Naam : Goossens No 21 

Voornaam : Bart 

Geboortedatum : 05/01/1985 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : RFV. 

Naam : De Oliveira  No 19 

Voornaam : Rodrigo 

Geboortedatum : 14/09/1985 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : DS 

Naam : Van Herreweghe  No 3 

Voornaam : Steven 

Geboortedatum : 19/08/1976 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : LFA-LFM 

☺ Aanspeelbaarheid, looplijnen, 

duelkracht, kopspel. 

 

 

 

 

☺ Traptechniek, loopvermogen, lange 

bal, verre inworp 

 

 

 

 

☺ Balvast, overzicht, techniek snelheid, 

infiltratie, duelkracht 

 

 

 

 

☺ Snelheid, wendbaar, balvast, 

leidersfiguur 

 

 

 

 

� snelheid 

 

 

 

 

� Dekking op CV 

 

 

 

 

� Negatieve pressie 

 

 

 

 

� Duelkracht 

 

 

 

 

Naam : De smet No 22 

Voornaam : Karel 

Geboortedatum : 21/08/1980 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: R 

Selecties / doelpunten : 

Club: Hamme 

Positie : RCV 

Naam :  

Voornaam :  

Geboortedatum :  

Lengte/gewicht /L-R-voetig:  

Selecties / doelpunten : 

Club: 

Positie :  

Naam :  

Voornaam :  

Geboortedatum :  

Lengte/gewicht /L-R-voetig:  

Selecties / doelpunten : 

Club:  

Positie :  

Naam : 

Voornaam : 

Geboortedatum : 

Lengte/gewicht /L-R-voetig: 

Selecties / doelpunten : 

Club: 

Positie : 

☺ Kopspel, traptechniek, duel 1 vs 1, 

leidersfiguur, techniek. 

 

 

 

 

☺  

 

 

 

 

☺  

 

 

 

 

☺  

 

 

 

 

� Snelheid, risico’s. 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  
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CONCLUSIES 
TECHNISCH Een goed en technisch team met individueel zeer technische spelers (11,14,9). Ook achteraan voldoende voetballend 

vermogen. Veel variatie in het spel. Spelen snel diep zowel over de grond als met lange bal. Goede opbouw en korte 

combinaties op het middenveld en vooraan. Balvaste spitsen. 

 

 

 

 

 

FYSISCH Veel beweging, zowel de 1
ste

 als 2
de

 helft. Veel loopvermogen en snelheid. Enkele kopbal sterke spelers, vooral achteraan. 

Enkel No 14 en no 9 waren in het duel wat licht, maar dit werd gecompenseerd door hun technische bagage. Laatste 20 min 

zakte het tempo van de wedstrijd. Geen aansluiting meer van de linies naar voor toe. 

 

 

 

TACTISCH Speculeerden op hun snelheid vooraan door grotendeels lage pressie te spelen en er snel uit te komen. Veel en goede looplijnen 

van zowel aanvallers, verdedigers als no 14 op het middenveld. In BB werd een 4-3-3 gespeeld met een verdedigende driehoek 

waarbij 7 iets hoger speelde dan 5. In BV werd een 4-5-1 of 4-4-2 gespeeld. Goed blok en kantelen snel naar de bal toe. 

Collectieve pressie wanneer bal in het blok. 

 

 

 

 

MENTAAL De wil om te winnen was zeker aanwezig, want de 2
e
 helft werd met nog meer druk naar voren gespeeld.  Toch kon men de 

negatieve spiraal niet stoppen. Ik weet zeker als zij hadden gescoord dat het niet bij de 1-0 had gebleven. Grote ontgoocheling 

van zowel spelers als supporters. Ondertussen werd trainer ontslagen! 
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Het benutten van de zwakke - en het neutraliseren van de sterke punten. 

 

ZWAKKE PUNTEN en het benutten ervan. 

 
1. Bij BV in een 4-5-1 zijn de onderlinge afstanden tussen 2 VM’s en AM te groot.  

Aanspeelbaar zijn in die gevaarlijke zone centraal achter de AM door af te haken of in de rug te lopen. 

2. Doordekken van no 22 centraal en het niet sluiten van de flankverdediger (ruimtes onderling zijn dan te groot) 

Flankaanvaller laten snijden naar binnen in die ruimte of AM in die ruimte laten infiltreren. Spelen van de lange bal. 

3. Bij stilstaande fases zijn ze kwetsbaar achteraan doordat 22 en 6 mee gaan om te koppen 

Snel omschakelen van BV naar BB. 

4. Snelheid en wendbaarheid van de 2 centrale verdedigers. 

Snel omschakelen en diepgang in de rug van de centrale verdedigers. (zie ook punt 2) ! 

 

STERKE PUNTEN en het neutraliseren. 

 
1. Snelheid en infiltratie van de diepe spits no 11 

Ruimtes in de rug klein houden. Hoog spelende keeper, indien u ziet dat de lange bal zal getrapt worden dekking geven ! 

2. Aanspeelbaarheid en technische kwaliteiten van no 14 

In uw zone no 14 kort en agressief aanpakken, laat hem de bal niet aannemen, anticipeer. Passlijn afsluiten 

3. Opkomende flanken 

Snel kantelen naar de kant van de bal. 

 


