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Circulatievoetbal  
 
Toen Van Gaal in september 1991 de leiding van Leo Beenhakker overnam bij Ajax, stond voor hem 
vast dat aan het aanvallende voetbal geen enkele concessie gedaan mocht worden. De aanvallende 
intentie bleef uiteraard gehandhaafd en dus stonden op het wedstrijdformulier drie spitsen vermeld. 
Ook hanteerde de nieuwe coach de uitgangspunten van het 'totaalvoetbal' van Rinus Michels. Maar 
tegelijkertijd wilde hij een dam opwerpen tegen de gevaarlijke counters die de riskante speelstijl van 
Ajax als het ware uitlokte. Het team van Ajax dat Van Gaal in handen kreeg, was doordrenkt van de 
totaalvoetbal-filosofie van Rinus Michels. Iedereen wilde naar voren en met de aanval meedoen, ook 
de keeper. Door het gebruik van de 'meevoetballende' keeper trok de laatste man verder weg van 
het doel dan bij de traditionelere speelstijlen het geval was. Voor de Ajax-aanpak was een keeper 
nodig die niet rustig in het doelgebied de aanval afwachtte, maar ook de ballen onderschepte die 
achter de verdediging vielen. Hij was medeverantwoordelijk voorde aanvalsopbouw en de 
razendsnelle uitvallen. Daardoor ontstond een aantrekkelijke, maar riskante speelstijl. Juist omdat de 
verdedigers zichzelf inschakelden bij de aanvalsopbouw en niet schroomden om naar voren te gaan, 
ontstond achter hen een gapende ruimte waarvan de tegenpartij met snelle spitsen gretig gebruik 
kon maken. Van Gaal moest een tactiek bedenken die de gaten opvulde in de verdediging van een 
elftal dat alleen aan aanvallen dacht. 
 
In de jaren negentig waren voetballers sterker, sneller en beter georganiseerd geworden dan ooit 
tevoren. Van Gaal zag de behoefte aan een nieuwe aanpak. 'In een zo beperkte ruimte is balcirculatie 
het belangrijkst ', verklaarde hij.  Zijn team mikte op een totale beheersing van het spel, waarbij de 
bal 'in de opbouw' blijft, zoals hij dat noemde. Terwijl de spelers de bal lieten 'circuleren', werd de 
ruimte op het veld voortdurend opnieuw ingericht, totdat er gaten vielen in de verdediging van de 
tegenpartij. Het voetbal dat Van Gaal hiermee introduceerde had tegelijkertijd een defensieve 
functie. De eerste maatregel was het zeer gecontroleerd naar voren brengen van de bal. Dit kwam 
later bekend te staan als circulatievoetbal. Van Gaals denkwerk resulteerde in een gecontroleerde 
aanvalsopbouw en het uitputtend rondspelen van de bal. Als een aanval over rechts dreigde vast te 
lopen, moesten de spelers het via de andere kant proberen. Typerend voor het systeem van Ajax was 
dat de vleugelaanvallers het spel breed hielden, dus stijf aan de zijlijn aanspeelbaar moesten zijn. 
Voor circulatievoetbal is immers zo veel mogelijk ruimte nodig. De vleugelaanvallers moesten altijd 
klaar staan om de bal langs de zijlijn naar voren te brengen en zo het spel breed te houden. Iedere 
speler moest weten waar hij stond ten opzichte van zijn medespelers. Hiervoor was een strakke regie 
nodig en het elftal moest zich als een eenheid over het veld kunnen verplaatsen.  
 
De meevoetballende keeper geeft de bal mee aan de verdedigers. Zodra het over rechts dreigt vast 
te lopen, moet de bal weer terug naar de keeper om het over links te proberen. "De bal eruit halen", 
noemde Van Gaal dat. Net zolang totdat er een gaatje viel om de bal bij de spitsen te krijgen. Juist 
doordat zoveel spelers zich vóór de bal bevonden, kon een riskante pass vanuit de verdediging naar 
het middenveld dodelijk zijn. Wie stond er dan nog om te verdedigen? En als er balverlies werd 
geleden, dan moest ervoor worden gezorgd dat dit bij het strafschopgebied van de tegenpartij 
gebeurde en niet rond de middenlijn. Het circulatievoetbal ging uit van controle en van fouten 
uitsluiten. Als er fouten gemaakt werden, moest dat op een plek gebeuren waar het geen gevaar 
opleverde. Van Gaal is de man van de organisatie, de planning en de controle. Zijn credo luidt: 
'Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.' Rinus Michels zegt dat in Van Gaals aanpak de spelopbouw ' tot 
in detail was geperfectioneerd'.  



 
Doordekken, pressing 
 
Behalve dat het de spelopbouw diende, was het circulatievoetbal dus een middel om in balbezit 
balverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Een manier om te voorkomen dat door eenmaal geleden 
balverlies schade ontstond, was de tegenstander direct vastzetten op het gedeelte van het veld waar 
de bal op dat moment was. Daarvoor gebruikte Van Gaal de termen 'doordekken' en 'vooruit 
dekken'. De spelers die het dichtst in de buurt van de bal waren, gaven druk op de speler in balbezit. 
De posities die zij daarvoor verlieten, moesten worden overgenomen door de spelers die daar weer 
achter stonden.  Van Gaal: 'De vijftien-meterregel geldt van linie naar linie. Als de meest 
vooruitgeschoven speler druk gaat zetten, moet de rest dus meteen mee, maar die vijftien-
meterregel geldt ook voor de ruimte die tussen de spelers onderling mag zitten. De reden: vijftien 
meter kun je altijd dichtlopen.'  Afhankelijk van de situatie moesten de vleugelspitsen ofwel direct de 
man met de bal aanvallen ofwel zich tussen twee verdedigers van de tegenpartij in opstellen om te 
voorkomen dat deze gemakkelijk konden uitverdedigen. De coaching en leiding van deze pressing 
gingen uit van de centrale verdedigers. In de spelopbouw, in balbezit, werd er al geanticipeerd op 
mogelijk balverlies. Werd er toch balverlies geleden, dan werd er 'offensief', naar voren toe 
verdedigd door middel van het pressen op de bal.  
  
Van Gaal: 'Ik benadruk altijd dat het team belangrijker is dan het individu. Dat is ook heel belangrijk.' 
Het tweede principe: 'We willen aanvallen, dus alles is gericht op de aanval. Ook als je de bal niet 
hebt, moet je aanvallen, en dat is de pressing die we ook uitvoerden, dus directe pressing. Die directe 
pressing wil zeggen dat je verdedigers op de middenlijn staan omdat je de ruimte kort moet houden 
en dat bepaalt ook het profiel van de spelers.' Aanvallen is een rekbaar begrip in het voetbal. Voor 
Van Gaal is aanvallen proactief zijn, ofwel de bal hebben of door pressing de bal proberen te 
heroveren. 'Het derde principe is dat, omdat je moet aanvallen, je van tevoren weet dat je 
tegenstander verdedigt, en wel in een kleine ruimte, en dus alleen op de counter kan spelen.' Dat 
betekent dat de filosofie van Van Gaal door pressing, door ver op de helft van de tegenstander druk 
te zetten, het risico loopt achter de verdediging ruimte te laten en daardoor kwetsbaar is voor 
counters.   
  
Positiewisselingen 
 
Van Gaal zei dat hij streefde naar veel positiewisselingen. Hij bedoelde daarmee dat spelers in hun 
zone beweeglijk moesten zijn. Dit sluit aan bij de gedachte dat iedere speler moest weten waar hij 
stond ten opzichte van zijn medespelers. Spelers werden door Van Gaal gekoppeld aan hun positie in 
het veld. Daarmee correspondeerde de numerologie die Van Gaal hanteerde voor de verschillende 
posities. 'Het belangrijkste punt', aldus Van Gaal, 'zijn de posities in het veld.' Hij wilde dat alle 
posities bezet bleven, omdat de te verdedigen ruimte door de aanvallende aspiraties van Ajax toch al 
zo groot was. Een voorbeeld van een positiewisseling van verdedigende aard: zodra de rechterspits 
zijn tegenstander aanvalt, druk uitoefent op de plek waar de bal is, moet de linkerspits iets anders 
doen en niet bij zijn man blijven staan. Hij moet zich laten zakken naar het middenveld. Niet alleen 
om te verdedigen, maar ook omdat hij daar positioneel beter aanspeelbaar is. Bovendien trekt hij 
een tegenstander mee waardoor er een verdediger minder in de laatste linie van de tegenpartij 
staat. Deze defensieve manoeuvre had dus tevens een offensieve functie: doordekken diende 
balherovering en daar werd op geanticipeerd door een positiewisseling. Michels heeft gezegd dat, 
vergeleken met het totaalvoetbal, in Van Gaals aanpak minder plaats was voor opportunisme en 
positiewisselingen. Daarmee doelde hij op positiewisselingen in balbezit, echter zonder beperking tot 
de eigen zone. Van Gaal is de uitvinder van de term 'multifunctionaliteit'. Hij bedoelde hiermee dat 
spelers hun basistaken mogen laten overnemen en met een andere taak mogen opereren. De 
rechtsback mag bijvoorbeeld opduiken als rechterspits en zijn verdedigende taak wordt dan 



overgenomen door een middenvelder. Een voorbeeld van een positiewisseling in balbezit, maar dan 
met beweeglijkheid in de eigen zone. 
  
Spelsystemen 
 
Aan het begin van de jaren negentig was Ajax leidend in het internationale voetbal. Op papier 
speelde de ploeg van Van Gaal 4-3-3, maar in werkelijkheid transformeerde die formatie bij balbezit 
in 3-4-3 dankzij de bepalende rol van Danny Blind. Omdat Blind vaak weg was uit de defensie, zorgde 
Rijkaard voor de 'restverdediging'. Hij deed de coaching van achteruit. Vanuit de laatste linie schoof 
Blind als vrije man door naar het middenveld van drie man, zodat je daar vier tegen drie kreeg. De 
vleugelverdedigers Frank de Boer en Michael Reiziger moesten 'naar binnen knijpen' wanneer Blind 
naar voren was geschoven.  Zo hield Ajax de ruimtes klein voor de tegenpartij om aan te vallen. Het 
doel was altijd om een meerderheid te creëren op het middenveld. Vanuit die meerderheid schoof 
de voorste middenvelder, Jari Litmanen, door naar een positie vlak achter de spits. Edgar Davids 
zorgde voor de balans op het middenveld. Hij telde altijd hoeveel spelers er vóór de bal speelden en 
als het er meer waren dan vier, riep hij er één terug. Met vier aanvallers voorin, inclusief de 
schaduwspits, kreeg je overal een-tegen-een duels. Won Marc Overmars of Patrick Kluivert het duel 
met zijn directe tegenstander, dan stond hij direct in een twee-tegen-een situatie in het vijandelijke 
strafschopgebied of zelfs oog in oog met de keeper.   
  
De inschuivende libero vulde het middenveld van achteruit aan en kon zelfs permanent vóór de 
verdediging spelen wanneer de tegenpartij slechts twee spitsen opstelde. De speler achter de spits 
liet zich juist bij balverlies terugzakken naar het middenveld, zodat hij de opbouw van de tegenpartij 
kon verstoren. Hij moest het goede voorbeeld geven door achter zijn tegenstandeer aan te gaan. Als 
Ajax de bal verloor, voerde hij onmiddellijk zijn defensieve taken uit, en als Ajax in balbezit was, koos 
hij het juiste moment om naast de centrumspits als tweede aanvaller op te duiken. Deze twee 
spelers, op '4' en op '10' hadden een schakelfunctie in het elftal. Zij zorgden voor een continue 
bezetting op het middenveld en tevens voor een extra man in de verdediging en de aanval. In een 
vrije vertaling: als je het 3-4-3 systeem van Van Gaal goed uitvoerde, speelde je eigenlijk met zijn 
dertienen - je bezette belangrijke plaatsen dubbel. Van Gaal zette Wim Jonk als spelbepaler op '4' en 
Dennis Bergkamp werd de schaduwspits op '10'. In de ideologie van Van Gaal waren de '4' en '10' van 
cruciaal belang. Hij zei: 'Mijn visie is: op "4" moet je iemand "met inzicht naar voren" hebben. Jonk 
was perfect, die stuurde Bergkamp alle kanten op, blindelings. Met een lijn van drie kun je altijd alles 
verdedigen. We speelden vaak tegen twee spitsen, dus een van de drie mocht gaan. Nee, die moest 
gaan. Dat was mijn sleutel: we hadden altijd een man meer op het middenveld. Ik noemde dat de 
"shuffle". Die is begonnen met Jonk en Blind.'  De '4'en de '10’ waren als het ware aan elkaar 
gekoppeld, in de as van het veld. 
  
In de 3-4-3 formatie speelde Van Gaal aanvankelijk met een ruit op het middenveld. In de 
numerologie van Van Gaal: de '4' (de voor zijn defensie spelende centrumverdediger, als 
spelverdeler), de '6' en '8' (de buitenste middenvelders) en de '10' als schaduwspits. Naderhand 
keerde Van Gaal weer terug naar 4-3-3, met centrumverdedigers die om beurten inschoven. Hij vond 
dat het nog beter was om twee van zulke spelers in het centrum van de verdediging te hebben, 
omdat dit het team minder afhankelijk maakte van de ingevingen en de vorm van één speler. Van 
Gaal hield er niet van om de 'opbouwende' speler continu vóór de centrale verdediger te hebben. 'De 
tegenstander kan daar een man neerzetten', zei hij, 'en dan moet de andere centrale verdediger 
opbouwen, en die kwaliteit heeft hij niet omdat hij de meer verdedigende centrale verdediger is. Ik 
gaf de voorkeur aan twee opbouwende centrale verdedigers, zoals ik in 1995 met Ajax speelde met 
Danny Blind en Frank Rijkaard, waardoor de tegenstander moet kiezen. En dan kun je een man méér 
creëren op het middenveld, waar op dat moment tijd en ruimte ligt. Dat is voor de tegenstander veel 
moeilijker om te verdedigen.' Van Gaal: 'Bayern speelde altijd 1-5-3-2 met die wingbacks of 1-4-4-2. 
Ik vond niet dat je met die kwaliteit spelers een 1-5-3-2 moest gaan spelen en begon daarom met 1-



4-4-2, ook omdat ze op dat systeem hadden gescout en ingekocht. Ik heb dat systeem binnen een 
jaar omgebouwd. Eerst ben ik van een plat middenveld met vier spelers naast elkaar naar een ruit op 
het middenveld gegaan en later ben ik 1-4-3-3 gaan spelen.' We zien hier dus dat Van Gaal via 3-4-3 
met een ruit op het middenveld, net als bij Ajax terugkeerde naar 4-3-3. 
  
In termen van spelsystemen leidt de meevoetballende keeper (in balbezit en bij balverlies) ertoe om 
niet meer van 4-3-3 enzovoort te spreken, maar van 1-4-3-3 enzovoort. Opvallend is dat Van Gaal 
erop staat om de doelman te betrekken in de vorming van formaties. In de regel wordt er gesproken 
van 4-3-3 of 3-4-3 en wordt de positie van de keeper als vanzelfsprekend beschouwd, maar voor Van 
Gaal is hij een assisterende veldspeler: 'De keeper moet meevoetballen.'  
  
Hoewel Van Gaal in het verloop van zijn carrière steeds flexibel bleek en steeds meer bereid was zich 
aan te passen aan de omstandigheden, is hij er nog steeds volstrekt van overtuigd dat de optimale 
formatie bestaat uit 'het 1-4-3-3 of 1-3-4-3 systeem dat ik met Ajax speelde toen ik begon. Dan heb je 
altijd driehoeken. Dat is wat je wilt bereiken: dat wanneer een speler de bal heeft, hij altijd twee of 
drie opties heeft - vooruit. Je kunt ook achteruit, maar ik ga liever vooruit. Dat is een van de 
belangrijkste principes. Met 4-4-2 is het niet goed als je over de grond speelt. Ja, je kunt het doen 
door vijf meter te lopen en dan ben je vrij, maar dan moet je het ook goed doen en op het juiste 
moment. In het andere systeem (4-3-3/3-4-3) gebeurt dat al op een meer natuurlijke wijze. En je 
kunt je ook verbeteren door de open linies te zoeken, maar dat hangt af van de kwaliteit van de 
spelers.'  
  
Alternatieve speelwijzen 
  
AZ 
Bij AZ borduurde Van Gaal aanvankelijk voort op de weg die Adriaanse had geplaveid. AZ stond voor 
aanvallend voetbal, verticale pressing. Van Gaal daarentegen was steeds meer een winnaar aan het 
worden. Dus bouwde hij langzaamaan AZ om tot een ploeg die in een 4-4-2 systeem horizontale 
pressing gaf. Een seizoen later schakelde Van Gaal zelfs over op 4-4-1-1.  
Van Gaal: 'Ik wilde met een ander systeem spelen: 1-4-4-1-1 vanwege de kwaliteiten van de weer 
doorgeselecteerde spelersgroep. Wat meer provocerend, inzakkend en met een belangrijke rol voor 
Mounir El Hamdaoui die ik wat meer vrijheid wilde geven vanwege zijn specifieke kwaliteiten. 
Vandaar de 1-1, wat inhoudt dat hij om een diepe spits heen mocht voetballen in plaats van twee 
spitsen naast elkaar.' Bij AZ heb ik de provocerende pressing toegepast om ruimte te creëren voor 
mijn spitsen, die dan veel meer in de kracht van hun kwaliteiten konden spelen, zoals El Hamdaoui 
die dat jaar topscorer werd van de eredivisie.' Een nieuw begrip dat Van Gaal introduceerde, is de 
provocerende pressing. Dit betekent dat de pressing niet onmiddellijk op de zestienmeterlijn van de 
tegenpartij begint, maar dichter in de buurt van de middenlijn. Het idee hierbij is dat je bij 
balverovering direct ruimte voor je aanvallers hebt achter de laatste linie van de tegenpartij. Van 
Gaal: 'Op het WK had ik een variant van pressen bedacht: de provocerende pressing. Je laat ze eerst 
komen en dan ga je pressen. Maar ik liet ons wel variëren daarin, dus soms gingen mijn backs veertig, 
vijftig meter dieper al pressen.' 
  
Nederlands elftal (WK 2014) 
Vanaf de start van zijn bondscoachschap nam Van Gaal afscheid van het systeem van zijn voorganger. 
Speelde het Nederlands elftal onder Van Marwijk nog standaard 4-2-3-1, onder Van Gaal werd dit 4-
3-3. Dit systeem vormde tijdens de hele kwalificatiereeks de basis van de speelwijze onder Van Gaal. 
De bondscoach zag twee belangrijke voordelen. Ten eerste wordt het veld groot gehouden. Dit is een 
voordeel voor de aanvallende speelwijze van het Nederlands elftal. Daarnaast is verdedigend de 
veldbezetting optimaal om overal waar nodig druk te kunnen zetten op de tegenstander. Van Gaal 
brak niet alleen met het oude systeem, maar hij paste ook de profielen van de buitenspelers en de 
middenvelders aan. Zo gaf hij de voorkeur aan buitenspelers die hun tegenstander buitenom kunnen 



passeren om vervolgens met een voorzet de spits te bedienen. En was er onder Van Marwijk nog 
ruimte voor twee controlerende middenvelders (De Jong en Van Bommel), in het team van Van Gaal 
is er slechts plaats voor één controlerende middenvelder. Gedurende de kwalificatie 
experimenteerde Van Gaal met twee varianten van het 4-3-3 systeem. In 2012 begon hij met de punt 
naar achteren. In deze variant heeft de centrale middenvelder een controlerende taak. Naast deze 
controlerende taak in de verdedigende fase is de 'controleur' gedurende de aanvallende fase het 
aanspeelpunt voor het centrale verdedigingsduo. Hij zal dan ook trachten een driehoek te vormen 
met deze twee medespelers. De verdediging kan hierbij helpen als de backs dieper gaan staan en het 
centrale verdedigingsduo verder uit elkaar gaat staan - daarmee de spitsen van de tegenpartij uit 
elkaar drijvend en de controlerende middenvelder vrij makend. Als de controlerende middenvelder 
vervolgens in balbezit is gekomen, kan hij verder de opbouw verzorgen. In een later stadium gaf Van 
Gaal aan dat hij niet tevreden was over het gekozen systeem. Hij stapte dan ook over op 4-3-3 met 
de punt naar voren. Hierdoor kwam de nummer 10-positie in beeld.  
  
Van Gaal had altijd gezworen bij het spelen van aanvallend voetbal met drie spitsen, maar hij maakte 
tijdens de intensieve trainingsuren voorafgaand aan het vertrek naar Zuid-Afrika een opvallende 
keuze: Nederland ging voetballen in het 5-3-2 systeem. Van Gaal voelde zich daartoe gedwongen 
nadat zijn elftal in maart 2014 een oefeninterland tegen Frankrijk met 2-0 verloren had. In Parijs had 
de score voor de veel sterkere Fransen nog een stuk hoger kunnen uitvallen, want Nederland was 
daar weggevaagd. Wat betreft het nieuwe spelsysteem zou het in Van Gaals eigen terminologie om 
1-3-1-4-2 zijn gegaan: de keeper, drie centrale verdedigers, kort daarvoor één controlerende 
middenvelder, dan vier middenvelders, waarbij de buitenste twee de hele zijkant moeten bestrijken, 
en daarvóór twee spitsen. Van Gaal: 'Op het trainingskamp in Portugal heb ik de spelers laten zien 
hoe je van een 1-5-1-2-2 naar een 1-3-1-4-2 gaat. Dat laatste is veel beter, dan speel je met een 
zogenaamd plat middenveld in plaats van met een ruit, omdat een ruit altijd veel ruimte geeft. Je 
kunt zelfs schakelen naar een 1-3-1-2-4, met wingbacks die helemaal doorschuiven, zoals Kuyt deed, 
waarmee je druk op de backs van de tegenstander zet.'   
  
Basisprincipes 
 
Van Gaal: 'Door de jaren heen kenmerkt de speelwijze van mijn teams zich door de volgende 
aspecten: 1. Er wordt een aanvallende speelstijl gehanteerd, die zich kenmerkt door een goede 
veldbezetting, hetgeen inhoudt dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte die het veld en 
de tegenstander bieden. 2. Om de organisatie van de tegenpartij kapot te spelen is het noodzakelijk 
om gebruik te maken van een goede veldbezetting. Dit kan alleen wanneer de bal in een hoog tempo 
verplaatst wordt. 3. Bij het verplaatsen van de bal gaat het er vooral om dat de bal zo vrij gemaakt 
kan worden dat hij op het juiste moment diep gespeeld kan worden. Van groot belang is dat de 
speler de mogelijkheid van diep spelen herkent en de juiste keuze maakt. 4. Bij balverlies is het in 
principezaak om de bal zo snel mogelijk te heroveren.'  
  
Hoofdmomenten 
 
Van Gaal: 'In de analyse van het voetballen onderscheiden we vier hoofdmomenten. Eén: balbezit 
tegenpartij. Je hebt de bal niet, er moet verdedigd worden. Twee: moment van balverovering. Je 
verovert de bal en moet kiezen: balbezit houden of snel de tegenaanval zoeken. Drie: het moment 
van balverovering is overgegaan in het bezit van de bal. Vier: moment van balverlies. Je raakt de bal 
die je in bezit had kwijt en je moet weer kiezen: of de bal direct terugveroveren of zo snel mogelijk 
achter de bal komen en terugkomen in de teamorganisatie. Ik heb de drie hoofdmomenten van 
Michels (balbezit, omschakelen, balbezit tegenstander) omgezet in vier hoofdmomenten, een 
structuur die je kunt aangeven in een cirkel: balbezit tegenstander, omschakeling naar balbezit, 
balbezit, omschakeling naar balbezit tegenstander. Ik heb met mijn verhaal over het omschakelen 
een nuance aangebracht in de voetbaltheorie. Ik heb getracht het hoofdmoment “omschakeling" in 



twee hoofdmomenten om te zetten. Door het benoemen van de twee omschakelmomenten van 
balbezit naar balbezit tegenstander (wij ongeorganiseerd) en van balbezit tegenstander naar balbezit 
(tegenstander ongeorganiseerd) probeerde ik mijn spelers duidelijk te maken wanneer zij compact 
moesten pressen of diep moesten spelen om van de desorganisatie van de tegenstander te 
profiteren.' 
  
Slot 
De vraag is hoe Van Gaal in het restant van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 gaat spelen. De 
voorgeschiedenis wijst uit dat er twee fundamenteel verschillende speelwijzen: 1-4-3-3/1-3-4-3 of 1-
5-1-2-2/1-3-1-4-2 door hem zijn toegepast. 
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