
1

DE NIEUWE 
WEDSTRIJD-

VORM
6 TEGEN 6 



2 3

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste 
aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties 
maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. 
Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, 
voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. 
Daarom starten we dit seizoen met de nieuwe 
wedstrijdvormen bij de O.8 en O.9 pupillen.  
We gaan van een half naar een kwart veld en van 
7 tegen 7 naar 6 tegen 6. Door op kleinere velden 
en in kleinere teams te spelen komen spelers 
vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, 
schieten, samenspelen en scoren. Deze nieuwe 
wedstrijdvorm draagt bij aan het spelplezier én 
de ontwikkeling van ieder kind, op elk niveau.  
En daar doen we het allemaal voor!

Jan Dirk van der Zee,
directeur amateurvoetbal

“ WANNEER KINDEREN 
PLEZIER IN HET SPEL 
HEBBEN, VOETBALLEN 
ZE VAKER EN WORDEN 
ZE STEEDS BETER. ”
JAN DIRK VAN DER ZEE, DIRECTEUR AMATEURVOETBAL
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Wedstrijdvorm 6 tegen 6

Spelbegeleider bewaakt de 
voort gang van het spel

Scheidsrechter

Ja

Handen schudden 
en high five

Advies maat 4 
290 gram

Ja

Positief stimulerend 
langs zijlijn

Competitie

Rituelen

Balformaat

Keeper

Balformaat

Competitie

Rol coach

Aanwezigheid keeper

Nee

Klassement
Klassement Rituelen

Positief stimulerend 
langs zijlijn

Rol ouders
Rol oudersRol coach

Spelduur
Spelduur

90 minuten

6 tegen 6

Aantal spelers
Aantal spelers

Onder 8 en 9

Leeftijd

42,5m x 30m 

Veldafmeting
Veldafmeting

40x30M

Leeftijd

Pupillendoel 
(5m x 2m)

Doelformaat
Doelformaat

7 meter

StrafschopRol arbitrage
Balformaat

2 x 20 minuten 
(time-out na 10 min)
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Speeltijd 
De speeltijd voor onder 8 en onder 9 is  
2 x 20 minuten. 

Time-out
Per helft vindt er bij O.8 en O.9 na 10 minuten 
een time-out plaats van maximaal 2 minuten. 
Hierin heeft de begeleider de mogelijkheid 
om een korte terugblik te doen, tips en 
aandachtspunten aan te stippen en kunnen  
de kinderen even wat drinken.

Rust
Na de eerste helft vindt de rust plaats van 
maximaal 10 minuten.

Spelduur

90 minuten

6 6

42,5 M

SPELREGELS

Aftrap: de aftrap wordt genomen in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf de eigen helft.

Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is 
uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal  
te gooien, passen of uit de handen te schieten.

Achterbal: de achterbal wordt vanaf de grond genomen  
door de bal te passen of te schieten. 

Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen  
of te passen.

Doelpunt: bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het 
midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf  
eigen helft.

Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal 
ingedribbeld. 

Vrije bal: een vrije bal mag ingedribbeld, gepasst of 
geschoten worden. 

Terugspeelbal: een terugspeelbal mag door de keeper niet 
opgepakt worden. 

 Overtreding / scoringkans: bij een overtreding wordt een 
vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van 
een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden 
toegekend.

Afstand: de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand 
bij elke spelhervatting.
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Met de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal 
streven we naar een optimale ontwikkeling en spelplezier 
voor ieder kind op elk niveau. Minstens net zo belangrijk voor 
het spelplezier en de ontwikkeling is ieders gedrag in en rond 
het veld. Als trainer heb je daar ook een belangrijke rol in. 
Positieve coaching langs de lijn zorgt voor positieve beleving 
in het veld. 

Voor de wedstrijd
 Laat je spelers handen schudden met de tegenstanders 
voorafgaand aan de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd
•  Fouten maken mag, leg in de coaching dan ook de nadruk  

op de dingen die goed gaan.
•  Laat de spelers gedurende de wedstrijd zoveel mogelijk 

hun eigen gang gaan.
•  Gebruik de time outs om inhoudelijke  

aanwijzingen te geven.
• Beloon sportief gedrag.

Na de wedstrijd
•  Geef je spelers een high five en benadruk  

de positieve kanten van de wedstrijd.

Rol trainerCompetitie
Er wordt wel een competitie (poule-indeling 
en wedstrijd schema) georganiseerd voor deze 
wedstrijdvorm.

Stand & Klassement 
De KNVB zal geen standen of klassementen 
tonen. Wel worden de uitslagen van wedstrijden 
bijgehouden om de speelsterkte per team te 
bepalen en op basis daarvan eventueel teams  
te herindelen.

Begeleiding
Bij deze wedstrijdvorm is er een spelbegeleider. 
De spelbegeleider staat niet in maar langs het 
veld en neemt bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt de spelregels 
uit. Als het nodig is mag de spelbegeleider wel 
het veld in bewegen.

Balmaat
De KNVB adviseert om met een balmaat 4,  
van 290 gram, te spelen. 

Rituelen 
Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd 
handen te schudden en na afloop een high five 
als dank voor een leuke wedstrijd.

Strafschop (7 meter)
Strafschoppen worden alleen gegeven bij het 
ontnemen van een duidelijke scoringskans.  
Na afloop van de wedstrijd kunnen er door 
beide teams strafschoppen worden genomen.

Balformaat

Balformaat

Competitie

Klassement

Rituelen

Scheidsrechter
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Bij de 6 tegen 6 vorm wordt het spel geleid door een 
spelbegeleider. De rol van spelbegeleider is nieuw in het 
voetbal. De spelbegeleider staat niet in, maar langs het veld 
en grijpt alleen in wanneer de spelregels door de kinderen 
worden overtreden. De spelbegeleider geeft de kinderen de 
ruimte om zo veel mogelijk te voetballen.

TAKEN SPELBEGELEIDER

Voor de wedstrijd
•  Maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken 

teams.
•  Maakt afspraken over ieders rol, positie langs het  

veld, positief coachen en de time out.
•  Stimuleert de spelers voorafgaand handen te schudden  

en elkaar na afloop een high five te geven.

Tijdens de wedstrijd
•  Corrigeert door middel van een fluitsignaal  

wanneer de spelregels worden overtreden en  
wanneer spelers deze niet goed toepassen. 

•  Legt het spel kort stil om uitleg te geven  
wanneer er onduidelijkheid is rondom bepaalde  
spelregels of spelsituaties. 

•  Houdt de stand bij.

Na de wedstrijd
•  Laat beide teams strafschoppen nemen.
•  Vult de uitslag in.

Rol spelbegeleider

Ook ouders/verzorgers leveren natuurlijk een belangrijke  
bijdrage aan een plezierige en veilige omgeving voor de 
pupillen. Positief aanmoedigen langs de lijn draagt hier in 
belangrijke mate aan bij.

Rol ouders

“ POSITIVITEIT LANGS DE 
LIJN ZORGT VOOR MEER 
PLEZIER IN HET VELD”
NATHAN RUTJES, AMBASSADEUR PUPILLENVOETBAL



K N V B. N L / P U P I L L E N VO E T BA L

Meer weten over de nieuwe wedstrijdvorm  
in het pupillenvoetbal?  
Kijk op www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Veel plezier dit seizoen!


