
 

 

 

 

 

 
 
Informatie KNVB Voetbalaanbod Onder 7  
Voor de pupillen Onder 7 is het belangrijkste dat zij spelenderwijs het voetbalspel (leren) ontdekken. 
Dit betekent dat het voetbalaanbod erop gericht moet zijn om iedere pupil zoveel mogelijk optimaal 
spelplezier en ontwikkeling te bieden in een voor hem/haar prettige omgeving. 
 
Spelregels 
De spelregels voor de wedstrijdvorm 4 tegen 4 zijn samengevat in de infographic op pagina 3 en 4. 
 
4 fasen-model 
De speeldagen worden ingericht via het 4 fasen-model, waarbij in 4 fasen wedstrijden gepland 
worden. Dit houdt o.a. in dat er per fase minimaal 4 wedstrijddagen zijn, dat afgelaste wedstrijden niet 
ingehaald worden en dat de zaterdagen van de vakanties vrij zijn. Meer informatie vind je hier. 
 
Organisatie op de wedstrijddag 
De organisatie op de wedstrijddag is in de vorm van een onderling toernooitje met minimaal vier 4-
tallen en maximaal zes 4-tallen op 1 locatie. Wedstrijdjes duren 7,5 minuut per wedstrijd(deel) en de 
totale speeltijd is maximaal 45 minuten per speeldag.  
 
Als je met vier 4-tallen op één locatie bent, is onderstaande speelschema een optie: 
00.00 - 00.07,5 - Ronde 1 : team A – team B + team C – team D 
00.10 - 00.17,5 - Ronde 2 : team A – team C + team B – team D 
00.20 - 00.27,5 - Ronde 3 : team A – team D + team B – team C 
00.30 - 00.40 - Pauze (ranja, fruit) 
00.45 - 00.52,5 - Ronde 4 : team A – team B + team C – team D 
00.55 - 01.02,5 - Ronde 5 : team A – team C + team B – team D 
01.05 - 01.12,5 - Ronde 6 : team A – team D + team B – team C 
Afsluitende penalty’s (v.a. 7 meter op doel 3x1-meter zonder keeper) 
 
Toernooischema’s zelf aanpassen  
Het kan voorkomen dat er een team minder is of niet aangevuld kan worden of juist dat er extra 
team(s) mee doen. Door de ‘thuis-vereniging’ kan desgewenst snel een nieuw speelschema worden 
gemaakt op basis van de diverse speelschema’s. Je vindt deze speelschema’s hier. 
 
Zelf oplossend en voetplezier centraal 
Aangezien het doel is dat alle jongens en meiden op een passende wijze kennismaken met voetbal, 
doen wij een beroep op de begeleiding om iedereen met plezier te laten voetballen. Als de verschillen 
(in stand) te groot worden, wees dan creatief door gezamenlijk (bijvoorbeeld) de samenstelling van de 
teams aan te passen of een speler meer of minder te laten deelnemen. 
 
Uitslagen 
Er hoeven geen uitslagen doorgegeven te worden. Na iedere fase ontvangt de vereniging een 
evaluatie van de betreffende fase.  
 
Rinus-app voor alle voetbalvormen die je kunt trainen ! 
Naast wedstrijdjes spelen kun je ook gebruik maken van de gratis Rinus app  
waar je honderden leuke oefeningen en schema’s kunt vinden ook voor  
de Onder 7. Download de app via deze link.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/gelijkwaardige-competities
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/over-assist-trainers/download-rinus-de-app
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Meer informatie? 
Indien je meer informatie wil over deze doelgroep, dan is er een specifieke pagina op  de KNVB 
website. 
 
Wanneer de vereniging contact wil opnemen met de afdeling Competitiezaken, kan er door de 
(wedstrijd)secretaris een mail gestuurd worden naar contact@knvb.nl.  
 
Als de vereniging ondersteuning wil over het eigen aanbod voor deze doelgroep, de werving van 
nieuwe leden of andere (voetbaltechnische) vragen, zijn er namens de KNVB diverse functionarissen 
beschikbaar. Kijk hier voor de specifieke personen voor jouw vereniging ! 

https://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
mailto:contact@knvb.nl
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/verenigingsondersteuning


 Meer speelruimte voor clubs om 
toernooien e.d. te organiseren

Mogelijkheid voor clubs om (winter) 
jeugdzaalvoetbal te organiseren

VERANDERINGEN PER 2020/’21

2019/’20 OUDE OPZET 2020/’21 NIEUWE OPZET

Kijk voor meer informatie voor het totale voetbalaanbod op
www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen

NOORD/OOST/ZUID I 

EN ZUID II

WEST I EN WEST II

O8 t/m O12

4 blokken
Minimaal 24 wedstrijden 
in één seizoen

O8 T/M O12 Najaarsreeks: 11 

wedstrijden Voorjaarsreeks: 

11 wedstrijden

PILOT

O8 t/m O10 4 blokken  

(minimaal 24 wedstrijden in één 

seizoen)

O11 t/m O12 3 blokken  

(minimaal 24 wedstrijden in één 

seizoen)

Geen (inhaal)wedstrijden meer 
in schoolvakanties

Meer mogelijkheden om teams eventueel te 
herindelen op het juiste speelniveau

Gehele speeldagenkalender 
vooraf bekend

NIEUWE OPZET 
VOETBALAANBOD 
PUPILLENVOETBAL 
O8 T/M O12
2020/’21

Vanaf het seizoen 2020/’21 gaat het voetbalaanbod van de 

O8 t/m O12 pupillen er iets anders uitzien. In plaats van 

een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen voortaan 

in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. De 

bekercompetitie vervalt hierbij. Na een geslaagde pilot  

en evaluatie in het seizoen 2019/’20 in district West I 

en West II wordt deze nieuwe opzet vanaf het seizoen 

2020/’21 landelijk uitgerold.

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP!

Snellere instroom van nieuwe 
teams mogelijk

Meer mogelijkheden voor 
gemengd voetbalaanbod



 

4 tegen 4 

Aantal spelers Balformaat

Maat 3, 290 gram

Voetbalaanbod

1.   binnen de eigen  
vereniging

2.   samenwerken andere 
verenigingen

3.  KNVB Voetbalaanbod

(z.o.z. voor meer info)

Leeftijd

Onder 7  
geboren 2014

Veldafmeting

30m x 20m

WEDSTRIJDVORM
4 TEGEN 4

SEIZOEN 2020/’21 - ONDER 7

KENNISMAKEN MET VOETBAL

 

Veldorganisatie

4 teams – 2 speelveldjes
6 teams – 3 speelveldjes

 

Keeper

geen

*in overleg kan er langer gespeeld worden en na de reguliere wedstrijdvorm extra ook in andere wedstrijdvormen gespeeld worden 

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Mini toernooi

Minimaal 4 en maximaal 6 
teams spelen onderling  

toernooi van 6 wedstrijdjes.

Voor en na de wedstrijd

Spelers begroeten  
elkaar voor de wedstrijd 

met een ‘boks’.

Rol ouders

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/

afrastering) langs zijlijn

Doelformaat

3m x 1m

 

BegeleidingSpeeltijd

 Ieder wedstrijdje duurt 
7,5 minuut. Teams spelen 

maximaal 45 minuten  
(6x 7,5 minuut) op een 

wedstrijddag.

Geen spelbegeleider/scheids-
rechter. De teambegeleiders 
zorgen gezamenlijk voor een 

goede voortgang van het spel.

Rol coach

Positief coachen  
langs zijlijn



Aftrap: De aftrap van het wedstrijdje wordt genomen 
door één van de teams in het midden van het veld. Dit 
gebeurt door middel van een dribbel of een pass. De 
tegenstander staat op minimaal 3m afstand.

Achterbal: De achterbal wordt door een speler naast 
het doel ingedribbeld.

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoek-
punten van het speelveld genomen door de bal in te 
dribbelen in te passen of in te schieten.

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te 
dribbelen.

Doelpunt: Nadat er is gescoord dribbelt een speler van 
het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen de bal 
in naast het eigen doel. Spelers van de tegenpartij 
beginnen op de eigen helft.

Vrije bal: Een vrije bal wordt alleen bij hoge uitzonde-
ring gegeven. Deze mag genomen worden door de bal 
in te dribbelen, in te passen of te schieten vanaf de 
plek waar de vrije bal is gegeven.

Afstand: De tegenstander staat op minimaal 3 meter 
afstand bij elke spelhervatting.

Coachvak

Voetbalaanbod onder 7
De KNVB vindt het belangrijk dat de Onder 7 
pupillen het voetbalspel (leren) ontdekken. Dit 
spelenderwijs (leren) ontdekken kan op 
verschillende manieren:

1.  Binnen de eigen vereniging 

2.  Lokaal of regionaal, waarbij met een aantal 
verenigingen gezamenlijk overleg het voet-
balaanbod wordt ingericht.

3.   Deelname aan het KNVB-voetbalaanbod, 
waarbij de pupillen regionale toernooitjes 
spelen

  Bij onvoldoende teamopgaves zal de KNVB 
de verenigingen altijd helpen /adviseren bij 
de opzet van een passend voetbalaanbod 
binnen de eigen vereniging. eventueel samen 
met verenigingen in de regio.

Invulling KNVB Voetbalaanbod
Per fase worden er 4 wedstrijddagen georgani-
seerd door de KNVB. Er wordt met minimaal 4 
teams (4-tallen) en maximaal 6 teams op één 
locatie gespeeld. Wedstrijdjes duren 7,5 minuut 
per wedstrijd(deel) en de totale speeltijd is 
maximaal 45 minuten per speeldag.  

Wat te doen bij groot verschil in doelpunten?
Als het verschil in doelpunten in één wedstrijdje 
groter wordt dan 3 (bv. 4-0, 5-1 etc), dan gaat 
dit ten koste van het plezier en de ontwikkeling 
van beide teams.

Advies: De samenstelling van de teams aanpas-
sen om zo meer evenwichtige wedstrijden te 
realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door:  
doorwisselen van spelers, uitwisselen spelers 
met andere /eigen teams en onderling contact 
met begeleiding van de andere teams.

Voor en na wedstrijd
De coach zorgt dat spelers voor en na de 
wedstrijd contact maken met de tegenstander 
en spelbegeleider. “Bijvoorbeeld door het geven 
van een ‘boks’ met de tegenstander. 

Begeleiding 
Bij deze wedstrijdvorm is geen specifieke 
arbitrage rol. Één of meerdere begeleiders van 
de kinderen bewaken de voortgang van het spel 
op een positieve en stimulerende manier en 
laten de kinderen zelf oplossingen ontdekken.

Dispensatie 
De KNVB verleent een dispensatie voor 1 speler 
per 4-tal

SPELREGELS

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

20 M

2m obstakelvrije ruimte:
Hou deze ruimte vrij van materialen,  
reservespelers, staf of ouders voor een   
zo veilig mogelijke speelomgeving

4 mtr. obstakelvrije ruimte:
Hou 4 meter obstakelvrije ruimte 
tussen 2 speelveldjes in, vrij van 
materialen, ouders, staf of  
wisselspelers

Organisatie met 6 teams Organisatie met 4 teams


