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Voorwoord 

 

Voor u ligt het draaiboek voor een „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟voor voetbalvereniging VV 

LEO Loon. Deze interne jeugdcompetitie zal van start gaan op 29 augustus 2008. De 

producten die ter ondersteuning van de interne jeugdcompetitie dienen zal ik in samenwerking 

met het jeugdbestuur van VV LEO en technisch verenigingsondersteuner van BOS-Marsdijk, 

Harold Wekema, plannen en realiseren.  

 

De „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ is bedoeld voor alle E- en F-pupillen van VV LEO. Deze 

jeugdcompetitie zal twee keer plaatsvinden per seizoen en zal bestaan uit 10 speelronden die 

altijd op vrijdag zullen worden georganiseerd door de jeugdcommissie. Bij de organisatie 

wordt er van uitgegaan dat de jeugdcommissie zal worden ondersteund door trainers en 

spelers uit de jeugd. De organisatie van de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ is opgenomen in dit 

draaiboek dat zal moeten worden gezien als een leven document. Zodoende kan het draaiboek 

gedurende de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ middels evaluatie en praktijkervaring worden 

bijgesteld en aangepast om te komen tot een optimale organisatie.  

 

Doelstelling van de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ is om jonge voetballers naast een training met 

het eigen elftal een tweede trainingsmoment aan te bieden per week. Hoe meer balcontacten 

een jeugdspeler kan maken hoe groter de kans op een goede motorische ontwikkeling is. In de 

eerste drie speelronde is gebleken dat het opkomstpercentage bij zowel de E-pupillen als F-

pupillen tussen de 50% en 60% ligt. Dit komt neer op ongeveer op 40 a 50 jeugdleden per 

leeftijdscategorie en zodoende ongeveer 90 jeugdleden per vrijdag.  

Doelstelling op de lange termijn is dat dit zal leiden tot een positieve impuls voor de gehele 

voetbaltak van VV LEO. Voor VV LEO zijn er kansen om zich met deze jeugdcompetitie te 

onderscheiden van andere voetbalverenigingen, zowel op het technische vlak als op het 

aanbieden van een uitdagend en motiverend trainingsaanbod voor de jeugd in Assen en 

omgeving.  

 

 

Met sportieve groet, 

 

Tomas van Leersum. 
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1. Theoretisch kader 

 

1.1. Inhoud 

Het organiseren van het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ binnen VV LEO is voornamelijk gebaseerd 

op het creëren van een tweede trainingsmoment voor de jeugd van VV LEO naast hun eigen 

trainingen met het eigen team. Daarnaast kan het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ echter ook van 

structurele waarde worden voor de jeugdopleiding van VV LEO omdat een wedstrijd 4 tegen 

4 in bijna alle facetten dezelfde inhoud heeft als een wedstrijd 11 tegen 11 zoals die bij de 

hogere teams worden gespeeld. Kortom, het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ kan perfect aansluiten 

bij de huidige jeugdtrainingen en de ontwikkeling van het jeugdvoetbal waarbij het streven is 

dat de jeugd met genoeg bagage op zowel technisch als tactisch niveau kan doorstromen naar 

hogere teams in de jeugdopleiding van VV LEO.  

 

1.2 Eindspelvormen en basisspelvormen 

Het al “spelend leren” verdient in het jeugdvoetbal de voorkeur. Jonge spelers moeten een 

activiteit als spel kunnen beleven. Dat motiveert hen en stimuleert tot leren. Een spel spelen 

betekent dat het spannend is omdat je kunt winnen of verliezen, kunt scoren of doelpunten 

tegen kunt krijgen, balbezit kunt hebben of dat verliezen. Er is een voortdurende strijd om de 

punten. Daarnaast kunnen jeugdige voetballers op deze manier veelzijdig leren voetballen 

omdat bijna alle facetten van het voetbal terugkomen in een 4x4 wedstrijdje op een klein veld. 

Spelers kunnen zich richten op het goed vrijlopen, het in beweging aan en meenemen van de 

bal, het passeren van een speler met of zonder schijnbeweging en nog vele andere facetten die 

van toepassing zijn op het totale voetbalspel 11 tegen 11. Spelers leren zowel technisch als 

tactisch slim te spelen omdat ze constant terecht komen in spelsituaties waarbij ze alleen of 

samen met hun medespelers gebruik moeten maken van hun technische en tactische 

vermogen. 

 

Leren spelen is het meest gediend met leren in relatief complexe en variabele situaties zoals 

een 4x4 wedstrijd op een klein veld. Relatief complex betekent dat een spelvorm is afgestemd 

op het niveau van de spelers. Een basisspelvorm of eindspelvorm zoals 4x4, 5x5 of 7x7 bevat 

de kern van het totaalspel 11x11, waarbij gelijke spelersaantallen tegen elkaar spelen en op 

dezelfde wijze tot score kunnen komen. Accenten die binnen de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ 

centraal staan zijn: 

 Spelechtheid, het spel is verwant met de eindspelvorm 11x11. Regels, technieken en 

tactieken van het wedstrijdeindspel 11x11 kunnen worden toegepast; 

 Een overeenkomstige spelbedoeling als het wedstrijdeindspel 11x11; 

 Afstemming van de spelregels op het spelniveau van de doelgroep; 

 Het spel moet door spelers beleefd kunnen worden als spel. Daarvoor is nodig dar er 

sprake is van een duel tussen twee teams, het spel spannend is (er kan worden 

gescoord, het kan wel of niet lukken en er kan worden gewonnen of verloren) en dat 

een spel als een zinvol geheel van acties en regels wordt gezien. 

 

1.3 Transfermogelijkheden naar het totaalspel 

Een voetballer leert in 4x4 situaties het toepassen van technieken, tactieken en spelregels. In 

wedstrijdechte situaties leert een speler bijvoorbeeld dat hij bij balbezit altijd naar de 

zijkanten de bal moet kunnen afspelen. Medespelers moeten je dus willen helpen bij het 
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creëren van deze afspeelmogelijkheden. Deze actie speelt ook bij het totaalspel 11x11 een 

belangrijke rol. Passeeracties, versnellen, bal bij passeren ver van de tegenstander houden, en 

lichaam tussen bal en tegenstander houden zijn bijvoorbeeld andere spelonderdelen waarbij er 

transferwaarde is van de basisspelvorm 4x4 naar het totaalspel 11x11.  

Je kunt hier dus spreken van transfermogelijkheden van een basisspelvorm 4x4 naar de 

eindspelvorm 11x11. Er is een vergelijkbare leersituatie en de spelstructuur kan door de 

deelnemers als vergelijkbaar/overeenkomstig worden beleefd. De transferwaarde van het 4x4 

jeugdtoernooi is groot omdat het makkelijk te vertalen is naar het totaalspel 11x11. Dit maakt 

de 4x4 wedstrijdjes voor spelers leerzaam en belangrijk en trainers krijgen de mogelijkheid 

om goed in te kunnen springen op de wedstrijdsituaties.  

 

1.4 Doelstelling 

Doelstelling van een 4x4 wedstrijd is het als team uitspelen van een tegenpartij en tot scoren 

komen respectievelijk het voorkomen daarvan. Er wordt 4 tegen vier gespeeld waarbij door de 

wedstrijdsituatie de weerstand bij het spelen groter is dan op trainingen. Alle facetten van het 

voetbal komen zo aan bod en technieken en tactieken die op de trainingen worden aangeleerd 

kunnen worden toegepast in de aangepaste basisspelvorm.  

In een 4x4 wedstrijd krijgen de spelers de kans om veel balcontacten te maken, zeker wanneer 

je de spelsituatie afzet tegenover 11x11 op een groot veld. Een speler heeft zo meer kans om 

te leren om te gaan met voetbal in wedstrijdvorm en bijbehorende spelproblemen. 

Terugkomende spelproblemen zullen na loop van tijd sneller worden herkend en 

oplossingsmanieren die worden aangeleerd op trainingen of door ervaringsleren kunnen 

eerder worden toegepast.  

 

1.5 Spelproblemen en oplossingsmanieren 

Volgende belangrijke spelfacetten en spelproblemen, waarbij gezocht moet worden naar 

oplossingsmanieren, kunnen concreet aan bod komen in een 4x4 wedstrijd: 

 de kennis van de spelregels moet worden toegepast in het 4x4 spel; 

 wat kan je doen met de bal in de spelsituatie; 

 hoe kan je als team scoren; 

 hoe kan je als team doelpunten voorkomen; 

 hoe moeten de ruimte worden gebruikt; 

 hoe is het gedrag ten opzichte van de mede en tegenspelers. 

Voor trainer/coaches is het belangrijk om bovenstaande punten belangrijk te maken in de 

training en coaching van spelers tijdens trainingen en wedstrijden. Het streven hierbij is dat 

jeugdige voetballers naar verloop van tijd zelf de spelproblemen gaan herkennen en 

zelfstandig opzoek gaan naar oplossingsmanieren en deze ook gaan toepassen tijdens de 

basisspelvorm 4x4.  

 

1.6 Brede ontwikkeling  

Doordat spelers in een wisselende teamsamenstelling van 4 spelers niet constant op de zelfde 

positie zullen spelen hoeven de spelers zich nog niet te veel te specialiseren op technieken en 

tactieken die gekoppeld zijn aan een bepaalde positie in het veld (keeper, verdediger, 

middenvelder en aanvaller). Jeugdige voetballers leren zo veelzijdig voetballen omdat bijna 

alle facetten van het voetbal terugkomen in een 4x4 situatie op een klein veld. Dit kan er voor 

zorgen dat de ontwikkeling van een brede basis op het gebied van cognitieve, motorische en 
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sociale accenten beter wordt ontwikkeld, en juist dit is erg belangrijk bij jeugdige spelers. 

Specialisatie wordt pas echt belangrijk als de brede basis goed is aangeleerd en wordt 

beheerst. Daarnaast gaan bij jeugdige sporters pas op latere leeftijd fysieke ontwikkelingen 

meespelen die uiteindelijk bepalend kunnen zijn voor een specialisatiekeuze gericht op een 

bepaalde positie in het veld.  

Timmers, E. (2005). Actief leren onderwijzen.  
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2. Doelstellingen 

 

2.1 Inhoud 

Doelstelling van de 4x4 jeugdcompetitie is om jonge voetballers in een wedstrijdechte situatie 

veelzijdig te laten voetballen. Dit houdt in dat de nadruk komt te liggen op de technische en 

tactische aspecten en niet op winnen. Meedoen is daarom belangrijker dan winnen, hoewel de 

competitieve component voor een uitdagend en stimulerend element kan zorgen. Om het 

leerelement centraal te laten staan zal er tevens nadruk moeten worden gelegd op de 

coachende begeleiding van de jeugdspelers tijdens de 4x4 jeugdcompetitie. Coaches zullen 

moeten coachen op tactisch als technisch niveau en spelers begeleiden bij het herkennen en 

oplossen van spelproblemen.  

 

2.2 Korte termijn 

Het organiseren van het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ binnen VV LEO is voornamelijk gebaseerd 

op het creëren van een tweede trainingsmoment voor de jeugd van VV LEO naast hun eigen 

trainingen met het eigen team. Het is de bedoeling dat het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ op 

technisch en tactisch niveau goed kan aansluiten op de eigen trainingen van de spelers. 

Doelstelling op de korte termijn is om vanaf 29 augustus 2008 het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ 

voor de E-pupillen en F-pupillen van VV LEO structureel vorm te geven in een najaars- en 

voorjaarscompetitie. Een competitie zal bestaan uit 10 speelronde die altijd op vrijdag zullen 

plaatsvinden.  

 

2.3 Lange termijn 

Uitgangspunt voor VV LEO van het 4 tegen 4 toernooi is om de jeugdspeler een goede 

technische en tactische voetbalbasis aan te leren. Dit ontstaat door de vele wedstrijdsituaties 

die ontstaan tijdens de wedstrijdjes van het 4 tegen 4 toernooi. Met dit toernooi hoopt VV 

LEO de jeugdspelers op een hoger voetbalniveau te krijgen. Voorwaarde is dat het toernooi 

ondersteund wordt door voldoende (geschoold) technisch kader, zodat de jeugdspelers de 

juiste technische en tactische instructies krijgen. 

 

2.4 Evaluatie 

Evaluatie zal meerdere keren plaats moeten vinden tijdens en na de 4x4 jeugdcompetitie. 

Evaluatie zal gericht moeten zijn op de vooraf gestelde doelstellingen en op de organisatie 

van de 4x4 jeugdcompetitie. In de organisatie zal er in samenwerking met spelbegeleiders en 

trainer/coaches moeten worden gekeken naar verbeterpunten en hoe goede punten te 

versterken binnen de organisatie. Er moet kritisch worden gekeken naar de organisatie en de 

leeromgeving binnen de 4x4 jeugdcompetitie.  

 

Evaluatiemomenten zullen in ieder geval plaatsvinden na de eerste twee competitieronden om 

waar nodig directe aanpassingen te maken in de organisatie en na de gehele competitie. De 

evaluatie na de najaarscompetitie zal er voornamelijk op gericht zijn om de organisatie in de 

voorjaarscompetitie te verbeteren en te versterken.  
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3. Planning 

 

3.1 Inhoud 

De interne jeugdcompetitie zal altijd plaatsvinden op vrijdagmiddag en zal bestaan uit een 

najaarscompetitie en voorjaarscompetitie. De 1
e
 speelronde van de najaarscompetitie zal 

starten op 29 augustus en de competitie zal bestaan uit 10 speelronde. Om enige ruimte in het 

programma te houden zijn er ook twee reserveronde die kunnen worden gebruikt wanneer er 

een vrijdag moet worden afgelast door bepaalde omstandigheden, dit kan bijvoorbeeld een 

vakantieperiode of het weer zijn. De F-pupillen zullen spelen van 17.30 tot 18.30 waarna de 

E-pupillen meteen kunnen starten en zullen spelen van 18.30 tot 19.30. De interne 

jeugdcompetitie De speeldata voor de voorjaarscompetitie zal te zijner tijd moeten worden 

bepaald door de jeugdcommissie. Zie voor de uitnodiging bijlage I en II.  

 

3.2 Speelschema 

 

Speelronde Datum 

 

Tijd 

 
Speelronde 1 

 

29-08-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30  

Speelronde 2 

 

05-09-2008 

 

E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 3 

 

12-09-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 4 

 

19-09-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 5 

 

26-09-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 6 

 

03-10-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 7 

 

10-10-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 8 

 

17-10-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 9 

 

31-10-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Speelronde 10 

 

07-11-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 

Reserve speelronde 

 

14-11-2008 E-pupillen - 17.30 tot 17.30 

F-pupillen - 18.30 tot 18.30 
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4. Spelregels 

 

 
4.1 Inhoud 

De spelregels zullen niet verschillen van het reguliere jeugdvoetbal. Grote wijziging in de 

spelregels die wel van toepassing is op het „4 tegen 4 jeugdtoernooi‟ is dat er gespeeld wordt 

zonder keeper.  

 

4.2 Veldbezetting 

De teamsamenstelling in het veld zal bestaan uit vier spelers. Dit houdt in dat er 4 tegen 4 

wordt gespeeld. Omdat er zonder keeper wordt gespeeld bestaat het team alleen uit 

veldspelers.  

 

4.3 Tijdsduur 
De wedstrijden zullen een kwartier duren en worden niet verlengd met blessuretijd. Na een 

kwartier speeltijd is het einde wedstrijd en kan de volgende wedstrijd van start. Met een 

strakke tijdsplanning zullen er elke vrijdag 2 of 3 wedstrijden van een kwartier worden 

gespeeld in een uur. Zie voor het wedstrijdschema bijlage V en VI.  

 

4.4 Veld 

Er wordt gespeeld op een klein 4x4 veld. De afmeting van het veld is 30 tot 40 meter in de 

lengte en 15 tot 20 meter in de breedte (30x15 / 40x20). Er zal worden uitgegaan van 8 

veldjes op een groot veld, dit houdt in 4 velden per helft. Veldjes zullen gemarkeerd worden 

met pylonen. Bij VV Leo zal er gespeeld worden op een kunstgrasveld, waardoor het voetbal 

ondanks weersomstandigheden in principe altijd door kan gaan. Er wordt gespeeld met kleine 

goals waarvan er minimaal 4 ter beschikking zijn voor VV LEO. Omdat er niet genoeg kleine 

goals voorradig zijn zullen er tevens goals moeten worden gemaakt met behulp van pylonen. 

Streven is echter om zo snel mogelijk genoeg kleine goals tot de beschikking te hebben.  

 

4.5 Scheidsrechter 

Er wordt bij een „4 tegen 4 wedstrijd‟ voor gekozen om zonder scheidsrechter te voetballen. 

Het is de spelbegeleider die zorgt voor het op gang houden van het spel en deze neemt tevens 

de eindbeslissing als spelers/speelsters er niet uit komen. Tevens zal het spel zonder 

scheidsrechter zo min mogelijk worden onderbroken en wordt er een beroep gedaan op het 

sociale vermogen van de voetballers om met elkaar beslissingen te nemen. Fair Play en 

eerlijkheid staat hierbij centraal. De spelbegeleider houdt tevens de stand bij. Voor ernstige 

overtredingen grijpt de spelbegeleider echter wel in en geeft hij/ zij een indirecte vrije trap of 

penalty aan de tegenpartij. 

 

4.6 Time-out moment 

Een spelbegeleider heeft de mogelijkheid om binnen de 15 minuten speeltijd maximaal 1 

time-out aan te vragen wanneer hij denkt dat de spelsituatie daarom vraagt. Deze time-out 

moet worden gezien als een coachmoment waarbij de spelers de feedback en/of aanwijzingen 

van de spelbegeleider meteen in de praktijk kunnen toepassen.  
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4.7 Algemene spelregels 

De volgende regels zijn van belang voor een 4x4 toernooi:  

 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; 

 Er wordt zonder scheidsrechter gespeeld. Spelers moeten zelf aangeven welke partij 

recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp; 

 De bal is uit het spel wanneer hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, de 

bal wordt uitgenomen middels een intrap vanaf de zijlijn; 

 Na een doelpunt wordt de bal vanaf de achterlijn weer in het spel gebracht; 

 De buitenspelregel wordt niet toegepast; 

 Bij een doelpoging waarbij de pion omvalt, wordt er geen doelpunt gescoord (alleen 

bij wanneer het doeltje bestaat uit pionnen); 

 Bij team met meer dan 4 spelers wordt er zelfstandig gewisseld, de spelbegeleider 

houdt toezicht op het wisselbeleid; 

 Er kan vanaf iedere plaats in het veld worden gescoord;  

 Een strafschop wordt op 15 meter van het doel genomen zonder doelverdediger. 

Voor de complete regels van het 4x4 voetbal zie bijlage X. 

4.8 Teamsamenstelling  

De teamsamenstelling zal wekelijks veranderen. Dit houdt in dat een speler elke week met 

andere spelers zal voetballen. Dit om te voorkomen dat er te veel verschil in niveau komt 

tussen alle teams. Voor het algemeen klassement heeft dit als gevolg dat er individueel punten 

worden verdiend afhankelijk van de teamprestaties.  

 

4.9 Doelgroep  

De doelgroep voor de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ zal bestaan uit de E-pupillen (9-10 jaar) en 

F-pupillen (7-8 jaar) van VV LEO. Voor de E-pupillen gaat het hierbij om E1 tot en met E8 

en bij de F-pupillen gaat het om F1 tot en met F10. De F-pupillen spelen op vrijdagmiddag 

van 17.30 tot 18.30 en de E-pupillen spelen op vrijdagmiddag van 18.30 tot 19.30.  

 

4.10 Niveauverdeling 

Om te komen tot een verdeling van teams waarbij het niveau zo dicht mogelijk bij elkaar 

komt te liggen is er door de jeugdcommissie besloten om een verdeling te maken in 

onderbouw (weinig voetbalervaring) en bovenbouw (minimaal 1 jaar voetbalervaring). Dit 

houdt dat de 4x4 jeugdcompetitie zal bestaan uit 4 poules:  

 F-pupillen onderbouw – F5 tot en met F8 (eventueel F9) 

 F-pupillen bovenbouw – F1 tot en met F4  

 

 E-pupillen onderbouw – F5 tot en met F8 

 E-pupillen bovenbouw – F1 tot en met F4 

 

4.11 Puntenklassement 

Spelers kunnen met een teamprestatie individueel punten verdienen. De scores worden 

bijgehouden in een individueel klassement en na 10 speelrondes zal er een definitief 
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eindklassement zijn. De spelers spelen zodoende voor een individuele prijs die aan het eind 

van de voorjaarscompetitie of najaarscompetitie wordt uitgedeeld. Voor een overwinning 

krijgt een speler 3 punten, voor een gelijkspel krijgt een speler 1 punt en bij een verlies krijgt 

een speler 0 punten. Om de jeugd te stimuleren om aanwezig te zijn krijgen zij per keer dat ze 

aanwezig zijn ook een punt. Omdat er 4 poules zijn zullen er aan het eind van de 

voorjaarscompetitie 12 prijzen worden uitgereikt (3 prijzen per poule).  
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5. Organisatie 

 

5.1 Inhoud 

Voor de interne jeugdcompetitie is er naast materiaal ook mankracht nodig. De materialen 

bestaan uit de benodigdheden om te voetballen op drie kleine velden. De mankracht zal 

bestaan uit spelbegeleiders, trainers/coaches en een coördinator. Voornamelijk de 

spelbegeleider en trainers/coaches krijgen een belangrijke rol in de interne jeugdcompetitie 

omdat zij zorgen voor de begeleiding van de teams maar daarin ook verantwoordelijk zijn 

voor de technische ontwikkeling van de jeugdspelers die binnen het „4 tegen 4 

jeugdcompetitie‟ actief zijn. Zie voor een verkort werkplan bijlage III. 

 

5.2 Materiaal 

1x kunstgrasveld 

4x kleine goals  

24x pylonen (gebruiken als doelpaal) 

6x stok (gebruiken als doellat) 

32x hesjes  

8x voetbal 

pylonen voor het afzetten van de velden 

16x map met begeleidersformulier 

20x pennen 

1x horloge  

 

5.3 Mankracht 

2x coördinator (coördinator voor de bovenbouw en coördinator voor de onderbouw) 

8x trainer/coach/begeleider (minimaal 1 per veld, streven is 1 per team)  
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5.4 Bovenaanzicht organisatie 

 
      
 

 

 

 

        Ingang kunstgrasveld 
 

 

 

 

Veld 1 Veld 2 

Veld 3 Veld 4 

Veld 5 Veld 6 

Veld 7 
Veld 8 
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6. Mankracht 

 

6.1 Inhoud 

De 4x4 jeugdcompetitie is alleen te organiseren wanneer er genoeg inzet is van vrijwilligers 

die de taak kunnen invullen van spelbegeleider. Voor het slagen van de „4 tegen 4 

jeugdcompetitie‟ is voldoende ondersteuning in de vorm van coördinatoren en spelbegeleiders 

noodzaak. Vrijwilligers kunnen in dit geval trainers en coaches van VV LEO zijn en/of 

ouders van spelers. Naast een wisselende groep vrijwilligers is het streven om ook te werken 

met een vaste groep vrijwilligers die wekelijks de competitie organiseren en coördineren. 

Deze groep is nodig om structuur te brengen in de 4x4 jeugdcompetitie en waar nodig 

aanpassingen te doen op basis van evaluaties tijdens en na de jeugdcompetitie. Ronald 

Dekens, lid van de jeugdcommissie van VV LEO, zal een belangrijke rol gaan vervullen in de 

coördinatie van de jeugdcompetitie en de begeleiding daarvan. Er wordt van uitgegaan dat de 

vaste kern vrijdag om 17.00 beschikbaar is om de organisatie neer te zetten en waar nodig de 

nodige voorbereidingen te treffen.  

6.2 Inzet (veld-)coördinator  

De coördinator zal in grote lijnen het overzicht moeten houden tijdens de 4x4 

jeugdcompetitie. Belangrijke accenten daarbij zijn de organisatie, inzet van vrijwilligers, 

opkomst van spelers en de tijdsbewaking. Het is wenselijk dar er zowel een coördinator is 

voor de E-pupillen en de F-pupillen. Door de grote verantwoordelijkheid die komt kijken bij 

de invulling van deze taak is het niet wenselijk dat de coördinator ingezet moet worden als 

spelbegeleider. Belangrijke taak van een coördinator is om de voorbereiding te verzorgen, dit 

houdt in dat het inzetten van de vrijwilligers, het uitzetten van de organisatie (velden, doelen 

en ballen) en tijdens de wedstrijden het verzamelen van de teamformulieren met uitslagen en 

de centrale tijdswaarneming. De coördinator is tevens verantwoordelijkheid voor het 

bijhouden van het puntenklassement en zorgt er voor dat deze in het clubblad komt en in 

samenwerking met de webbeheerders komt deze ook op de site van VV LEO.  

 

6.3 Inzet spelbegeleiders/teambegeleiders 

De spelbegeleiders (teambegeleider) zullen er voor moeten zorgen dat teams worden begeleid 

tijdens de 4x4 jeugdcompetitie en dat wedstrijden goed verlopen. Voor de spelbegeleiders is 

er een standaard formulier waarop de teamindeling, het wedstrijdprogramma en het overzicht 

van de velden op staat vermeld (zie bijlage VII t/m IX). Belangrijke taken van een 

spelbegeleider zijn het op afstand in goede banen leiden van een wedstrijd, het noteren van de 

wedstrijduitslagen op de teamformulieren, het begeleiden van teams naar de juiste velden 

(alleen teams met hesjes draaien door) en het opstarten van de wedstrijden en het overzicht 

houden op het wisselbeleid van teams wanneer nodig.  

 

6.4 Coaching door spelbegeleiders 

Het streven van de „4 tegen 4 jeugdcompetitie‟ is dat spelers zich op motorisch niveau kunnen 

ontwikkelen. De spelbegeleiders moeten hierin een belangrijk aandeel leveren door spelers 

tijdens en na wedstrijden te coachen en waar mogelijk een terugkoppeling te maken naar de 

eigen training van de spelers.  

Volgende spelfacetten en spelproblemen, waarbij gezocht moet worden naar 

oplossingsmanieren, kunnen concreet aan bod komen in een 4x4 wedstrijd: 
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 de kennis van de spelregels moet worden toegepast in het 4x4 spel; 

 wat kan je doen met de bal in de spelsituatie (balaanname, passeeractie, passen, 

schieten); 

 hoe kan je als team scoren (samenspel, veldbezetting); 

 hoe kan je als team doelpunten voorkomen (samenspel, veldbezetting); 

 hoe moeten de ruimte worden gebruikt (veldbezetting, ruimte zien, ruimte gebruiken); 

 hoe is het gedrag ten opzichte van de mede en tegenspelers (fair play). 

Voor de spelbegeleiders (trainer/coaches) is het belangrijk om bovenstaande punten te 

benadrukken wanneer de spelsituatie daarom vraagt en waar mogelijk terugkoppeling te 

creëren naar trainer/coaches van de spelers en de coördinator.  

 

6.5 Inzet scheidsrechters 

Er wordt zonder scheidsrechter gespeeld. Het is de spelbegeleider die zorgt voor het op gang 

houden van het spel en deze neemt tevens de eindbeslissing als spelers/speelsters er niet uit 

komen. De spelbegeleider houdt tevens de stand bij. Voor ernstige overtredingen grijpt de 

spelbegeleider echter wel in en geeft hij/ zij een indirecte vrije trap of penalty aan de 

tegenpartij. 
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7. Stand 

 

7.1 Inhoud 

Binnen de 4x4 jeugdcompetitie wordt een individueel klassement bijgehouden. Dit houdt in 

dat de punten die spelers met hun team verdienen per individu worden doorberekend in een 

puntenklassement. Aan het eind van de 4x4 jeugdcompetitie worden er prijzen verdeeld onder 

de winnaars. Het puntenklassement wordt gezien als een extra uitdaging en een stimulans 

voor de spelers om deel te nemen aan de 4x4 jeugdcompetitie. Het puntenklassement mag 

echter nooit centraal blijven staan omdat de hoofddoelstelling gericht blijft op de motorische 

ontwikkeling van de spelers.  

7.2 Puntenverdeling 

Spelers kunnen op de volgende manier punten verdienen: 

 voor aanwezigheid krijgen spelers per keer 1 punt; 

 voor een gewonnen wedstrijd krijgen spelers 4 punten; 

 voor een gelijkspel krijgen spelers 1 punt; 

 voor een verlies krijgen spelers 0 punten.  

 

7.3 Klassement 

Per poule (E-pupillen en F-pupillen onderbouw/bovenbouw) wordt een individueel 

klassement bijgehouden. Tijdens de 4x4 jeugdcompetitie worden de wedstrijdresultaten 

genoteerd op een teamformulier die aan het eind van de training wordt ingeleverd bij de 

coördinator. Het is belangrijk dat het noteren van namen en punten duidelijk (voornaam en 

achternaam) en leesbaar wordt gedaan. Dit ter voorkoming van eventuele tegenstrijdigheden, 

onduidelijkheden of vergissingen in het algemene klassement. De punten die een team krijgt 

naar aanleiding van de wedstrijdresultaten en de aanwezigheid zullen door de coördinator per 

individu worden opgenomen in het klassement. Doelstelling is om de jeugd te stimuleren en 

uit te dagen om deel te nemen aan de competitie. Het individuele klassement levert aan het 

eind van de competitie per poule een aantal winnaars op.  

 

7.4 Klassement interactief 

Om het puntenklassement interactief te maken en te houden binnen VV LEO is het van 

belang dat spelers en ouders het klassement wekelijks kunnen volgen. Het klassement zal elke 

week op zaterdag up to date worden gepubliceerd op de site van VV LEO (www.vvleo.nl). 

Dit zal in samenwerking gaan met de coördinator vanuit de jeugdcommissie en de 

websitebeheerders (website@vvleo.nl). Naast een online klassement zal het klassement ook 

worden gepubliceerd in het verenigingsblad.  

 

7.5 Prijzenverdeling 

De competitie is ingedeeld in 4 poules, namelijk E-pupillen onderbouw en bovenbouw en F-

pupillen onderbouw en bovenbouw. In elke poule wordt een individueel klassement 

bijgehouden, dit betekent dat er in elke poule drie prijzen zullen worden verdeeld. De nummer 

1, 2 en 3 krijgen na 10 wedstrijden een individuele prijs voor hun prestaties. In totaal zullen er 

voor de laatste competitieronde 12 prijzen moeten worden aangeschaft. 

http://www.vvleo.nl/
mailto:website@vvleo.nl
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Bijlage I 

4 TEGEN 4 TOERNOOI 
 

 

 
 

Voor wie bestemt? 
 

Alle E- en F-pupillen van VV LEO. 

Wanneer? 
 

Elke vrijdag, de eerste ronde start op 29 augustus. 

Hoe laat? 
 

- F-pupillen van 16.30 uur tot 17.30 uur  
- E-pupillen van 17.30 uur tot 18.30 uur 
 

Waar? 
 

Kunstgrasveld bij VV LEO. 

Hoe vaak? 
 

- 10x gedurende de najaarscompetitie 
- 10 x gedurende de voorjaarscompetitie 

De training met het eigen elftal blijft op de gebruikelijke trainingsdag. 
 

Verplicht? 
 

Ja, in principe wel. Het betreft namelijk het tweede trainingsmoment van de 
week voor de E- en F-pupillen.  

Spelregels  
 

Kort gezegd; er wordt gepseeld op een klein veld met 2 kleine doeltjes zonder 
keeper. Er wordt 4 tegen 4 gevoetbald waarbij je elke keer met andere spelers 
samenspeelt. De wedstrijden duren een kwartier en gedurende een uur speel je 
3 wedstrijden.  
 

Stand  
 

Het 4x4 toernooi is  een competitie waarbij punten te halen zijn. Uiteindelijk zal 
er na 10 speelrondes een winnaar zijn die een mooi prijs zal ontvangen. De 
stand zal te volgen zijn via www.vvleo.nl  
 

 

 

http://www.vvleo.nl/
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Bijlage II 

 

Het 4 tegen 4 toernooi van vv LEO 
 

Voor het eerst zal er dit seizoen een 4 tegen 4 toernooi starten bij de vv LEO. Voor de  

F- en E-pupillen is dit toernooi het 2
e
 of 3

e
 trainingsmoment van de week. Door het spelen 

van vier tegen vier wedstrijdjes hebben de spelers veel balcontacten. Zo heeft een speler meer 

kans om te leren om te gaan met voetbal in wedstrijdvorm. Alle facetten van het voetbal 

(tactiek en techniek) komen zo aan bod.  

 

Op vrijdag 29 augustus om 17.30 uur starten de F-pupillen met dit toernooi. De E-pupillen 

beginnen om 18.30 uur. Aan- of afmelden voor dit toernooi is niet nodig. Wel belangrijk is te 

weten dat er punten te verdienen zijn. Door aanwezig te zijn scoor je al een punt. Een 

gelijkspel levert ook een punt op en winst drie punten. Van elke individuele speler worden de 

punten en de tussenstand bijgehouden. De stand wordt gepubliceerd op website van vv LEO 

(www.vvleo.nl). De winnaar van elke categorie ontvangt een leuke prijs. 

Om iedereen op zijn/haar niveau te laten voetballen, wordt er onderscheid gemaakt in een 

zogenaamde onder- en bovenbouw. Het toernooi duurt één uur en in dat uur worden er drie 

wedstrijden gespeeld van een kwartier. De teamsamenstelling wijzigt per speelronde.  

 

Tot slot willen we een beroep doen op de ouders om te helpen dit toernooi tot een succes te 

maken. Denk daarbij aan het bijhouden van de stand of het begeleiden van de wedstrijdjes. 

Neem dan even contact op met Ronald Dekens (0592-347001). Dus heb je zin om aanstaande 

vrijdag 29 augustus mee te doen, kom dan op tijd in je trainingspak (incl. 

scheenbeschermers). 

(F-pupillen om 17.15 uur en E-pupillen om 18.15 uur). 

 

Wij denken de spelers op deze manier een leerzame maar vooral ook een leuke 

voetbaltraining aan te bieden. 

 

Namens de jeugdcommissie van vv LEO, 

 

Ronald Dekens       

Kasper Bodde.        

 

Speelschema najaarscompetitie 2008;       

 
speelronde datum tijd F-pupil tijd E-pupil 

1 29 augustus 2008 17.30 uur 18.30 uur 

2 5 september 2008 17.30 uur 18.30 uur 

3 12 september 2008 17.30 uur 18.30 uur 

4 19 september 2008 17.30 uur 18.30 uur 

5 26 september 2008 17.30 uur 18.30 uur 

6 3 oktober 2008 17.30 uur 18.30 uur 

7 10 oktober 2008 17.30 uur 18.30 uur 

8 17 oktober 2008 17.30 uur 18.30 uur 

9 31 oktober 2008 17.30 uur 18.30 uur 

10 7 november 2008 17.30 uur 18.30 uur 

reserve 14 november 2008 17.30 uur 18.30 uur 

http://www.vvleo.nl/
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Bijlage III 

 

VERKORT WERKPLAN 4 TEGEN 4 VV LEO 

 

Doelstelling 

Een intern 4 tegen 4 toernooi voor de E- en F-pupillen naast de reguliere competitie en 
trainingen. Hierbij wordt getracht het veld maximaal te benutten door zoveel mogelijk pupillen 4 
tegen 4 hierop te laten voetballen. Dit met de bedoeling, de voetbaltechnische aspecten van de 
pupil maximaal te kunnen ontwikkelen. Betreft voor veel spelers 2

e
 trainingsmoment. 

Doelgroep 

 
Alle E- en F-pupillen van vv LEO 

Datum 

Elke vrijdagmiddag gedurende het voetbalseizoen van 17.30 uur tot 18.30 uur voor F-pupillen. 
18.30 tot 19.30 uur voor E-pupillen. Start najaar: 29 augustus 2008 week 35.10 
speelmiddagen. 

Locatie 

 

Sportcomplex van vv LEO  op het kunstgrasveld. 

Personeel 

 

Minimaal 2 (veld-)coördinatoren. Minimaal 8 veldbegeleiders.  

Materiaal 

 

Per veld voldoende dopjes voor belijning; 1 voetbal; 2 metalen doeltjes of 4 pylonen en 5 
hesjes van gelijke kleur. Aantal velden (max. 10 velden) afhankelijk van aantal deelnemers. 8 
tot 10 spelers per veld. 
 

 

Inhoud 

 
Elke week op de vrijdagmiddag 4 tegen 4 met ongeveer 60 min. speeltijd per speelronde. Er 
worden op een speeldag drie wedstrijden van 15 min. gespeeld. Elke speler krijgt een punt bij 
aanwezigheid, drie punten per gewonnen wedstrijd en één punt per gelijkspel. Maximale score 
is dus 10 punten per middag. De punten worden elke week bij elkaar opgeteld en zo ontstaat 
een individueel klassement met een individuele winnaar aan het eind van het seizoen. 
De 2 laagste scores worden weggestreept en alleen bij een opkomstpercentage van minimaal 
80% komt een pupil in aanmerking voor de totaalstand. 
 

Promotie 

Alle betrokken trainers en leiders geven er aandacht aan binnen het eigen team. Promotie 
wordt gemaakt d.m.v. publicaties in clubblad en de stand wordt wekelijks bijgewerkt op de site 
www.vvLEO.nl door de coördinator 4 tegen 4. 
 

Evaluatie – 
moment 

 

Na elke najaarsronde en voorjaarsronde zal er worden geëvalueerd en gekeken naar de 
verbeterpunten voor de volgende editie. 

Actiepunten 

 

 Informeren van trainers 

 Pijlen van interesse spelers 

 Zorgdragen invulling functies 

 Ruimte op de site 

 Ruimte op het veld 

 Ruimte in clubblad 

 Materiaal 

 Start promotie 

 
Opzet invulling functies: 
 
Coördinator 4 tegen 4 
Ronald Dekens/Kasper Bodde 
 

Veldcoördinatoren 

Eddy Haaijer en Ronald Dekens 
Trainers van en ouders uit de desbetreffende 
leeftijdscategorieën  
 
Mogelijke Veldbegeleiders: 
Trainers en Jeugd (vanaf de C-junioren) 
 

 

 

 

http://www.vvleo.nl/
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Bijlage IV 

 

VERKORT WERKPLAN 4 TEGEN 4 VV LEO 

 

Spelregels;  

- 4 tegen 4 zonder keepers,  

- bij ongelijk aantal spelers, team met 5 spelers laten spelen en laten wisselen       

  onder begeleiding van de veldbegeleider 

- bal over zijlijn is intrap 

- bal over achterlijn is een indribbel of corner 

- als doeltje pionnen zijn; valt pion om door doelpoging dan geen doelpunt 

- geen scheidsrechter, begeleider op afstand, eventueel ingrijpen indien nodig 

- aanwezig; 1 punt 

  verlies; 0 punten 

  gelijkspel; 1 punt 

  winst; 3 punten 

 

Veldindeling; 

- F-categorie;  bovenbouw, F1 t/m F5 

             onderbouw F6 t/m F8 

- E-categorie;  bovenbouw, E1 t/m E5 

             onderbouw, E6 t/m E8 

Per indeling is er een winnaar. Boven- en onderbouw spelen afzonderlijk van elkaar, zodat 

iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar niveau kan voetballen. 

 

Teamsamenstelling; 

Er geldt een vaste teamsamenstelling per speelronde. Elke speelronde wisselt de 

teamsamenstelling. 

 

Taak spelbegeleider; 

- wedstrijd in goede banen leiden 

- puntentelling bijhouden, per wedstrijd 2 formulieren eindstand invullen, na afloop  

  speelronde formulier inleveren bij coördinator. 

- technische en tactische aanwijzingen geven (balaanname, vrij lopen,positie in veld,  

  speler actief mee laten doen, etc.) op het goede moment (max. 1 keer spel liggen per  

  wedstrijd) 

- spelers wisselen 

- teams zonder hesjes door laten wisselen met de klok mee naar het ander veld 

 

Taak (veld-)coördinator; 

- velden uitzetten 

- teams indelen 

- uitslagen verzamelen 

- centrale tijdwaarneming 
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Bijlage V 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 8 TEAMS 
 

Er wordt van uitgegaan dat de teams met een oneven nummer hesjes krijgen uitgedeeld (in het 

schema benadrukt met een blauw nummer). Dit zijn tevens de teams die altijd op het zelfde 

veld blijven staan, dit houdt dat alleen de teams met een even nummer en zonder hesje met de 

klok mee doordraaien naar het volgende veld. In het schema staan vier speelrondes 

uitgewerkt, maar in principe houden we 2 speelrondes aan.  

 

Schema 8 teams en 4 velden: 

 

         Speelronde 1      Speelronde 2 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Speelronde 3      Speelronde 4 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgeschreven schema  

 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3  Veld 4  

Speelronde 1 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

Speelronde 2 1 – 8 3 – 2 5 – 4 5 – 6 

Speelronde 3 1 – 6 3 – 8 5 – 2 5 – 4 

Speelronde 4 1 – 4  3 – 6  5 – 8  5 – 2  

Veld 1: 

1 - 2 
Veld 2: 

3 - 4 

Veld 4: 

7 - 8 
Veld 3: 

5 - 6 

 

 

 

Veld 1: 

1 - 8 
Veld 2: 

3 - 2 

Veld 3: 

5 - 4 

 

 

 

Veld 4: 

7 - 6 

 

 

 

Veld 1 

1 – 6: 
Veld 2 

3 – 8: 

Veld 4 

7 – 4: 
Veld 3 

5 – 2: 

 

 

 

Veld 1 

1 – 4: 
Veld 2 

3 – 6: 

Veld 3 

5 – 8: 

 

 

 

Veld 4 

7 – 2: 
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Bijlage VI 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 6 TEAMS 
 

Er wordt van uitgegaan dat de teams met een oneven nummer hesjes krijgen uitgedeeld (in het 

schema benadrukt met een blauw nummer). Dit zijn tevens de teams die altijd op het zelfde 

veld blijven staan, dit houdt dat alleen de teams met een even nummer en zonder hesje met de 

klok mee doordraaien naar het volgende veld. In het schema staan drie peelrondes uitgewerkt, 

maar in principe houden we 2 speelrondes aan.  

 

Schema 6 teams en 3 velden: 

 

             Speelronde 1        Speelronde 2 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Speelronde 3 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgeschreven schema 

 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3  

Speelronde 1 1 – 2 3 – 4 5 – 6 

Speelronde 2 1 – 6 3 – 2 5 – 4 

Speelronde 3 1 – 4 3 – 6 5 – 2 

 

Veld 1: 

1 - 2 
Veld 2: 

3 - 4 

Veld 3: 

5 - 6 

 

 

 

Veld 1: 

1 - 6 
Veld 2: 

3 - 2 

Veld 4: 

5 - 4 

 

 

 

Veld 1: 

1 - 4 
Veld 2: 

3 - 6 

Veld 3: 

5 - 2 
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Bijlage VII 

 

TEAMFORMULIER 4X4 TOERNOOI 

PUPILLEN F... T/M F... 
 

De teambegeleider of aanvoerder van een team zorgt dat dit formulierna na elke 
wedstrijd wordt ingevuld. Belangrijk om in te vullen zijn de namen van de spelers en 
de uitslagen zodat na de wedstrijden de eindstand kan worden ingevoerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM …  

 

1. …………………………………… 

 

 

2. …………………………………… 

 

 

3. …………………………………… 

 

 

4. …………………………………… 

 

 

5. …………………………………… 

 

 

 OVERZICHT VELDEN 4X4 TOERNOOI 

      
 

  Ingang kunstgrasveld  

                                                                                                         

 

 
 

Veld 1 Veld 2 

Veld 4 Veld 3 

WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAG 

 

Wedstrijd 

 

Uitslag Punten 
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Bijlage VIII 

 

TEAMFORMULIER 4X4 TOERNOOI 

PUPILLEN E.. T/M E.. 
 

De teambegeleider of aanvoerder van een team zorgt dat dit formulierna na elke 
wedstrijd wordt ingevuld. Belangrijk om in te vullen zijn de namen van de spelers en 
de uitslagen zodat na de wedstrijden de eindstand kan worden ingevoerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM …  

 

1. …………………………………… 

 

 

2. …………………………………… 

 

 

3. …………………………………… 

 

 

4. …………………………………… 

 

 

5. …………………………………… 

 

 

 OVERZICHT VELDEN 4X4 TOERNOOI 

      
 

  Ingang kunstgrasveld  

                                                                                                         

 

 
 

Veld 5 Veld 6 

Veld 8 Veld 7 

WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAG 

 

Wedstrijd 

 

Uitslag Punten 
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Bijlage IX 

 

VOORBEELD: TEAMFORMULIER 4X4 TOERNOOI  

PUPILLEN F1 T/M F4 

 

De teambegeleider of aanvoerder van een team zorgt dat dit formulierna na elke 
wedstrijd wordt ingevuld. Belangrijk om in te vullen zijn de namen van de spelers en 
de uitslagen zodat na de wedstrijden de eindstand kan worden ingevoerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM  1  

 

1. Piet.……………………………… 

 

 

2. Kees……………………………… 

 

 

3. Jaap……………………………… 

 

 

4. Fred……………………………… 

 

 

5. …………………………………… 

 

 

 OVERZICHT VELDEN 4X4 TOERNOOI 

      

 

  Ingang kunstgrasveld  

                                                                                                         

 

 
 

Veld 1 Veld 2 

Veld 4 Veld 3 

WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAG 

 

Wedstrijd 

 

Uitslag Punten 

Team 1 – Team 2 

 

2 – 0  3 

Team 1 – Team 6 

 

3 – 3  1 

Team 1 – Team 4 

 

1 – 3  0 
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Bijlage X 

 

SPELREGELS 4X4 KNVB 

 

ORGANISATIE 

 

Afmetingen 

Het speelveld heeft een minimale lengte van 30 en een maximale lengte van 40 meter. De 

breedte is minimaal 20 en maximaal 30 meter. 

 

Toelichting 

Geadviseerd wordt om op een half normaal voetbalveld twee veldjes uit te zetten in de hoeken, 

zodat er gebruik gemaakt kan worden van de achter- en zijlijn.  

 

Doel 

Het doel moet een breedte hebben van 3 meter en een hoogte van 1 meter. De doelpalen en 

doellat moeten dezelfde breedte hebben. Achter de doelpalen moeten aan doelpalen en doellat 

netten kunnen worden aangebracht. Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben. 

 

Belijning 
Het speelveldje moet in overeenstemming met de plattegrond zijn afgebakend door duidelijke 

lijnen of markeringshoejes/pilonnen, die maximaal 10 meter uit elkaar staan.  

 

Het aantal spelers en wissels 

Een complete ploeg in het veld bestaat uit vier spelers. Gespeeld wordt zonder keeper. 

Wissels zijn onbeperkt toegestaan (doorwisselen). 

 

Spelbegeleider 

Per veld is er minimaal één spelbegeleider die ook het scoreverloop bijhoudt, tenzij iemand 

anders dat op zich neemt.  

 

 

SPELREGELS 

 

Wedstrijdbal:  
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht max. 370 gram. 

 

Keeper: 

4 tegen 4 voor E- en F-pupillen wordt gespeeld zonder keeper. 

 

Tijd: 

De wedstrijden duren 15 minuten en het tijdsignaal wordt centraal geregeld door de 

coördinator. 

 

Aftrap:  
De aftrap vindt plaats vanuit het midden (aan het begin van de wedstrijd) en wordt genomen 

door het eerstgenoemde ploeg team. Ook na een doelpunt wordt het spel hervat in het midden 

van het veld. De tegenpartij moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen. 
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Uitbal: 

Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze in het spel te worden gebracht door middel van 

een intrap vanaf de zijlijn (afstand 3 meter). 

 

Achterballen en hoekschoppen: 

Achterballen mogen door een speler in het veld worden gebracht door middel van een pass of 

door middel van een dribbel. Hoekschoppen worden normaal genomen. 

 

Intrap: 

Het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of door middel van 

een intrap vanaf de achterlijn. 

 

Scoren:  
Er kan van iedere plaats op het veld gescoord worden. 

 

Vrije schop: 

Bij E- en F-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de 

tegenstander op een minimale afstand van 5 meter staat. 

 

Strafschop:  
Een strafschop wordt op 15 meter van het doel genomen zonder doelverdediger. Alle spelers 

dienen achter de strafschopnemer te staan. 

 

Buitenspel: 

De buitenspelregel is niet van toepassing. 

 

Hands bij doelpoging:  
Wordt de bal met de armen/handen uit het doel gehouden, dan wordt een strafschop genomen. 

 

 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich 

bij het begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn (dus niet in het veld). Hij of zij kan maar één 

bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. Op het 

veldje bevinden zich alleen spelers. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet 

tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. 

 

 

BRONNEN 

 
http://www.dommelen-voetbal.nl/KNVB_4x4_MINIPUPILLEN4.pdf 

 

http://www.knvb.nl/archief/clubs/knvb.nl_clubs__competities/reglementen_straatvoetbal_2007 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dommelen-voetbal.nl/KNVB_4x4_MINIPUPILLEN4.pdf
http://www.knvb.nl/archief/clubs/knvb.nl_clubs__competities/reglementen_straatvoetbal_2007
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Bijlage XII 

 

KLASSEMENT BOVENBOUW NA EERSTE SPEELRONDE 29-08-2008 
 

Beste jongens en meisjes, 
  
Afgelopen vrijdag hebben jullie voor het eerst meegedaan aan het LEO 4 tegen 4 toernooi. Door jullie opkomst 

is de eerste speelronde wat mij betreft gelijk een succes geworden. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Omdat dit 

nieuw is voor vvLEO is het altijd even spannend of het gaat zoals je het verwacht had. Naarmate het toernooi 

vordert zullen we proberen meer aandacht te geven voor technische en tactische tips, zoals het vrij lopen, het 

aannemen van de bal, het samenspelen, etc. 
Hieronder tref je de stand aan na de eerste speelronde. Kijk goed of je naam er tussen staat en of de punten 

kloppen. Als er iets niet klopt, wil ik je vragen dit even aan mij te mailen. Dit geldt ook als je (of als ouder) 

ideeën hebt om dit toernooi te verbeteren. 
  
Ik hoop jullie aanstaande vrijdag 5 september weer te zien op dezelfde tijden als afgelopen vrijdag, dus F-

pupillen om 17.15 uur en de E-pupillen om 18.15 uur.  
  
Tot slot hoop ik weer op voldoende ondersteuning van eventuele trainers en/of ouders om de 
wedstrijdjes te begeleiden. Ik wil  vooral de mensen bedanken die afgelopen vrijdag vrijwillig de 
wedstrijdjes van de E- en F-pupillen hebben begeleid. 
  
Ronald Dekens (ronalddekens@home.nl) 
Kasper Bodde 
  

 F-bovenbouw     E-bovenbouw   

positie naam team punten  positie naam team punten 

1 Michiel Pierens F1 7  1 Tom ten Brink E1 10 

2 Collin Post F3 7  2 Ruben Hoogstraten E2 10 

3 Tariq Ballout F4 7  3 Jardy ten Brink E3 10 

4 Marc Dussel F5 7  4 Marc Haaijer E4 10 

5 Manuel Vlieg F1 5  5 Casper Dik E1 8 

6 Janiek Berends F2 5  6 Robbert Bouman E2 8 

7 Tom van der Giezen F2 5  7 Robin Storm E3 8 

8 Dominic Kruize F3 5  8 Wim Smit E4 8 

9 Diederik van Dijken F4 5  9 Pieter Zigterman E5 8 

10 Patrick Bos F5 5  10 Ronnie Weerink E1 7 

11 Stijn van de Poll F5 5  11 Ralph Stratingh E2 7 

12 Irwin van de Tuin F5 5  12 Bernice Polman E4 7 

13 Matthijs Braam (k) F5 5  13 Sean Visser E5 7 

14 Matthias van Dijk F2 2  14 Brian Weersink E1 4 

15 Jelmar vd Heide F3 2  15 
Andre de la 
Rambelje 

E2 4 

16 Jesse Hoiting F3 2  16 David v.d. Akker E2 4 

17 Jeroen Sloots F4 2  17 Wouter Keultjes E2 4 

18 Lucas Havenga F4 2  18 Alexander Zuidema E2 4 

19 Olaf Schiphof F4 2  19 Joey de Jonge E2 4 

20 Jamilla de Meijer F4 2  20 Tim Weijenberg E3 4 

 

mailto:ronalddekens@home.nl
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KLASSEMENT BOVENBOUW NA DERDE SPEELRONDE 12-09-2008 
 
 

 

E-bovenbouw   

 positie naam team punten 

 1 Pieter Zigterman E5 24 

 2 Casper Dik E1 21 

 3 Marc Haaijer E4 20 

 4 Ronnie Weerink E1 20 

 5 Bernice Polman E4 20 

 6 Michel van der Gaag E3 20 

 7 Joey de Jonge E2 19 

 8 Ruben Hoogstraten E2 18 

 9 Brian Weersink E1 17 

 10 Jardy ten Brink E3 15 

 11 Robbert Bouman E2 14 

 12 Andre de la Rambelje E2 14 

 13 Lars Felix E3 14 

 14 Wilmar Hazeveld E5 14 

 15 Leon Nanuru E4 13 

 16 Robin Storm E3 13 

 17 Joel Schans E4 13 

 18 Chiel vd Neut E3 13 

 19 Jorick Hamming E4 12 

 20 Yannick Vader E5 12 

 21 Tim de Goot E5 12 

 22 Denise Krotje E5 12 

 23 Sean Visser E5 12 

 24 Bowen Harkema E3 11 

 25 Koen Teuben E4 11 

 26 Tom ten Brink E1 10 

 27 Wim Smit E4 9 

 28 Sander Peeters E5 9 

 29 Ralph Stratingh E2 8 

 30 Tim Weijenberg E3 8 

 31 Lars Wijbenga E5 8 

 32 Levi Dittrich E5 8 

 33 Ricardo Vis E5 8 

 34 Jan Tieme Bakema E3 6 

 35 Wouter Keultjes E2 5 

 36 Rutger Overdiep E1 5 

 37 Jelmer Polman E3 5 

 38 David v.d. Akker E2 4 

 39 Alexander Zuidema E2 4 

F-bovenbouw   

positie naam team punten 

1 Manuel Vlieg F1 19 

2 Tom van der Giezen F2 19 

3 Irwin van de Tuin F5 19 

4 Collin Post F3 17 

5 Jamilla de Meijer F4 17 

6 Tariq Ballout F4 16 

7 Michiel Pierens F1 15 

8 Stijn van de Poll F5 14 

9 Bart Schuurman F5 13 

10 Marc Dussel F5 12 

11 Janiek Berends F2 12 

12 Patrick Bos F5 12 

13 Jelmar vd Heide F3 12 

14 Celine Poelma F4 12 

15 Matthijs Braam (k) F5 11 

16 Diederik van Dijken F4 11 

17 Matthias van Dijk F2 11 

18 Mark Woltinge F5 11 

19 Rob Haagsma F5 10 

20 Jesse Kreb F5 10 

21 Olaf Schiphof F4 9 

22 Dominic Kruize F3 8 

23 Jolt Raven F3 8 

24 Niels Schipper F4 8 

25 Férian de Boer F2 8 

26 Jeroen Sloots F4 7 

27 Lucas Havenga F4 6 

28 Lisanne Dik F2 6 

29 Jesse Hoiting F3 4 

30 Jarrik Kijf F3 1 

31 Reindrik Jans F4 1 

32 Harald Vink F1   

33 Ruben vd Veen F1   

34 Daniel Braam F1   

35 Bart Bjorn Haas F1   

36 Frank Broring F1   

37 David Ponne F1   

38 Wai Cheong Ng F1   

39 Roelieke Nijland F2   



Draaiboek 4x4 jeugdcompetitie VV LEO 

 

31 

Bijlage XII 

 

PRESENTATIE DRAAIBOEK 
 

 

4x4 jeugdcompetitie VV LEO

DRAAIBOEK 

Door Door TomasTomas van van LeersumLeersum

2222--0808--20082008

         
Draaiboek 4 tegen 4 VV LEO

Inhoudsopgave

1. Theoretisch kader

2. Doelstellingen

3. Planning

4. Regels 4 tegen 4

5. Organisatie

6. Mankracht 

7. Klassement

8. Bijlage
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Theoretisch kader

• Basisspelvorm vs eindspelvorm

• Doelstelling basisspelvorm (spelidee)

• Transfermogelijkheden naar eindspelvorm

• Spelproblemen en oplossingsmanieren 

• Brede ontwikkeling 
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Doelstelling

Korte termijn:

• Opzet interne 4x4 jeugdcompetitie

• Voorjaars- en najaarscompetitie van 10 speelronde

• Voor de E- en F-pupillen van VV LEO

Lange termijn: 

• Niveau- en talentonwikkeling jeugd VV LEO

• Structurele, uitdagende en stimulerende spelvorm

• Brede motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling

Evaluatiemomenten
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Planning

Speeldagen

• Elke vrijdag – 10 speelronde

Speeltijden

• F-pupillen van 17.30-18.30

• E-pupillen van 18.30-19.30

         
Draaiboek 4 tegen 4 VV LEO

Regels 4 tegen 4 

• Veldbezetting

• Tijdsduur 

• Veld 

• Scheidsrechter 

• Time-out moment 

• Algemene spelregels

• Teamsamenstelling 

• Doelgroep 

• Niveauverdeling 

• Puntenklassement 
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Draaiboek 4 tegen 4 VV LEO

Organisatie

• Materiaal

- wat hebben we nodig en is er genoeg materiaal?

• Mankracht

• Veldverdeling

- hoeveel velden en is er genoeg ruimte?
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Mankracht

• Inzet (veld-)coördinator 

• Inzet spelbegeleiders/teambegeleiders 

• Coaching door spelbegeleiders

Wat zijn de taken en bijhorende verantwoordelijkheden?
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Klassement

• Puntenverdeling 

- wanneer krijg je punten?

• Klassement 

• Klassement interactief 

- online en in de clubkrant

• Prijzenverdeling 

- wie krijgen er prijzen?
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Bijlage

• Poster

• Uitnodiging

• Verkort werkplan

• Wedstrijdprogramma

• Teamformulier

• Officiële KNVB regels 4x4
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Vragen

 
 


