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Van pupillenveld naar het grote veld! 
 

 

  



Van JO11/MO11 naar JO13/MO13 
 

2 
Jeugdcommissie BVC’12 

Voorwoord 

 

Beste JO11/MO11 speler maar toekomstig JO13 / MO13 speler,  

Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van  

dit boekje weet je dan bij de eerste wedstrijden alvast wat er allemaal veranderd. Maar 

natuurlijk gaan  we je bij de wedstrijden ook helpen en alles nog eens goed uitleggen. Je 

hoeft het boekje dus niet uit je  hoofd te leren.  En als je bij het lezen vragen hebt mag je 

altijd naar je trainer of leider gaan.  

Spannend hoor op een groot veld. We hopen dat je het net zo naar je zin gaat krijgen als bij 

de JO11 of MO11. Want het belangrijkste bij voetballen is plezier. Als je voetballen leuk 

vindt, ga je het vanzelf vaker doen, ook  thuis of op straat met vriendjes of vriendinnetjes. Je 

techniek wordt dan steeds beter. Veel leesplezier in de zomervakantie en hopelijk heb je er 

wat aan.     
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Andere spelregels 

Bij de overgang van de JO11/MO11 (E) pupillen naar de JO13/MO13 (D) pupillen komen er 

nieuwe spelregels bij. Eigenlijk is het een grote stap voorwaarts, het gaat nu veel meer op 

het echte voetbal lijken. Er wordt gespeeld op een groot veld, je kunt buitenspel staan, de 

keeper mag de bal na een terugspeelbal niet meer in de handen  nemen, etc. Hieronder 

worden de belangrijkste wijzigingen genoemd. Verderop staat meer informatie  over 

buitenspel. Het is een interessante, maar wel een van de moeilijkste spelregels van het 

voetbal. Niet alleen voor de spelers en de scheidsrechter, maar ook voor de toeschouwers.  

Natuurlijk beslissen  scheids‐ en grensrechter tijdens de wedstrijd over het wel of niet 

buitenspel staan.     

 

De verschillen 

 

  



Van JO11/MO11 naar JO13/MO13 
 

4 
Jeugdcommissie BVC’12 

Overzicht 

 

 

 

Buitenspel 

In de JO13/MO13 pupillen kun je afgefloten worden omdat je buitenspel staat. Dit is een 

moeilijke spelregel en  betekent zeker niet dat je buiten het spel (veld) staat. Hieronder 

wordt uitgelegd wat buitenspel  inhoudt.   

Grondregel buitenspel  

Je bevindt je in buitenspelpositie, als je op het moment dat de bal wordt gespeeld, dichter 

bij de  doellijn van de tegenpartij bent dan de bal en de voorlaatste tegenstander. Als je 

gelijk staat met de  voorlaatste verdediger sta je niet buitenspel.   
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Gevolg van deze regel is dat een aanvaller niet tussen de keeper en de verdedigers kan 

blijven hangen en daar wachten tot de bal in zijn buurt komt om een goal te maken. Als de 

verdedigers naar voren  gaan, zetten zij de aanvaller buitenspel. Staat een speler buitenspel 

dan krijgt de tegenstander een indirecte vrije schop.  

De verdedigers zullen altijd proberen om de tegenstander zo ver mogelijk van hun eigen goal 

te houden, zodat hij niet kan scoren. Het buitenspel zetten is hiervoor een prima 

mogelijkheid. Daarom is  het in de JO13/MO13 pupillen van groot belang dat de verdedigers 

niet achter blijven hangen, maar zich zo snel mogelijk in de richting van de middenlijn 

bewegen. Dit moet je dus meteen doen bij balbezit. Als wij in  de aanval zijn, staan onze 

verdedigers bij de middenlijn.  

Een speler wordt alleen voor het buitenspel staan bestraft indien hij, op het moment dat de 

bal wordt  geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de 

scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is. 

Buitenspel op “moment” van spelen 

Het moment van spelen is wanneer een medespeler de bal schiet (dus een pass geeft). Het 

moment waarop de scheidsrechter de situatie van een aanvaller beoordeeld is het moment 

waarop  één van zijn medespelers de bal speelt en niet het moment waarop de aanvaller de 

bal ontvangt.    

Je staat niet buitenspel als je: 

• Op de eigen speelhelft staat 

• Gelijk staat met de voorlaatste tegenstander 

• Gelijk staat met de laatste twee tegenstanders 

Ook sta je niet buitenspel als je de bal ontvangt uiteen: 

• Doelschop 

• Inworp 

• Hoekschop 
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In het plaatje hierboven is te zien dat speler 9 dus geen buitenspel staat. Speler 9 staat geen 

buitenspel omdat hij, op het moment dat de bal gespeeld wordt, niet voorbij de voorlaatste 

verdediger van de  tegenpartij staat. Je kan dus alleen maar buitenspel staan op het moment 

dat de bal gespeeld wordt.  
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Echte voetbaltermen  

Diep   in de richting van het doel van de tegenstander 

Breed     naar de zijkant of in de breedterichting van het veld.     Let op: je kan 

breed en diep spelen, maar ook lopen   

Knijpen   naar de as lopen als de bal aan de andere kant van het veld is 

Het veld groot maken ver uit elkaar spelen, om meer ruimte voor de aanval te krijgen 

Het veld klein maken  dicht bij elkaar spelen, zodat het verdedigen makkelijker wordt 

Pass   het spelen van de bal. 

As van het veld    lengte as van het veld 

 

Coachen de trainer en de begeleiders coachen natuurlijk, maar spelers moeten 

elkaar ook coachen. Hiermee wordt bedoeld dat ze met elkaar praten 

en elkaar helpen om beter te spelen  

Rust tussen de 1e en de 2e helft hebben we natuurlijk rust, maar als dit 

wordt geroepen door de trainer of de medespelers betekent het vaak 

dat je de tijd hebt en niet gehaast moet spelen.     

Accepteer een beslissing van de scheidsrechter 

Als je twijfelt aan een beslissing van de scheidsrechter zal je moeten leren om je toch bij die 

beslissing  neer te leggen. Het is zinloos om hier veel energie in te steken, een scheidsrechter 

wijzigt zijn beslissing  toch niet meer.  Als je tijdens de wedstrijd gaat protesteren tegen 

scheids‐ of grensrechter gaat dit ook nog ten koste  van je eigen voetbal. Daarnaast geldt de 

regel dat je wordt gewisseld als je dit toch doet. 
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Tips 

Bij de JO13/MO13 pupillen hebben we een veel groter veld dan we in de JO11/MO11 

gewend zijn en de afstanden die je moet lopen zijn ook veel groter. Zorg er dus voor dat je 

meteen naar de plek loopt waar je hoort te  staan en doe dit niet op het laatste moment, 

daarvoor zijn de afstanden te groot.  Als je de bal met de voet schiet mag de keeper de bal 

niet oppakken. Als de bal per ongeluk via een voet bij de keeper terecht komt dan mag hij 

hem wel oppakken. De keeper mag wel elke bal die met het  hoofd, de schouders of de 

bovenbenen is gespeeld in zijn handen pakken.  Doe altijd je best om als eerste bij de bal te 

zijn. De speler die de bal heeft, bepaalt wat er gaat  gebeuren. Zorg er voor dat je meteen 

naar de bal toegaat en doe dit zo snel mogelijk. Als je de bal onder controle hebt, probeer je 

zoveel mogelijk te bewegen met de bal. Als je stilstaat kan de tegenstander de bal veel 

makkelijker van je afpakken.     

 

Enkele tips voor verdedigers:  

• Blijf altijd tussen de man die je dekt en het doel 

• Vertraag je tegenstander zo veel mogelijk door hem te blijven volgen  

• Als je probeert de bal te veroveren, gooi dan je hele lichaam in de strijd 

• Oefen jezelf in het verwerken van de bal, zowel door te koppen als door volleys 

• Speel verstandig achterin 

• Neem geen onnodige risico's! 

• Gebruik de pauzes op dode momenten om je team te hergroeperen 

• Maak als team de ruimte voor de tegenstander zo klein mogelijk 

• Zorg ervoor dat je de manier van spelen en jouw rol er in begrijpt. 

 

Tot slot   

Heel veel plezier bij de JO13/MO13 volgend seizoen en een hele fijne zomervakantie! 

 

 

 

 

 

  


