
Van JO11-pupil naar JO13-pu p il… 

wat moet ik daar mee? 
 

 

 

 
 

 

Een kennismaking voor (toeko mstige) JO13 – pupillen 



2.  

Voorwoord 

Beste speler/speelster van Madese Boys, 
 

Hier ligt dan een boekje voor je met de titel “Van JO11-pupil naar JO13-pupil… wat moet 

ik daar mee?” Als je wilt weten, wat daar mee wordt bedoeld, moet je dit boekje 

maar eens doorlezen. Er verandert namelijk nogal wat als je van de JO11-pupillen 

naar de JO13-pupillen gaat. Daarom vinden wij het handig om je een boekje uit te 

geven waarin we een aantal dingen vertellen en laten zien over de veranderingen 

bij de JO13-pupillen. 
 

Wat dacht je bijvoorbeeld van voetballen op een groter veld, met meer spelers, 

maar ook met meer spelregels, zoals buitenspel. 
 

 

 

 

Nu moet je niet denken dat als je dit boekje hebt gelezen, je ook alles direct 

weet. We hopen wel dat je een beetje idee krijgt over wat er zoal komt kijken 

bij de overstap naar de JO13-pupillen. 
 

Voetballen doe je namelijk niet alleen maar met je voeten en benen, maar ook 

met je hoofd. Je moet best het een en ander weten en soms ook goed nadenken 

om goed te kunnen voetballen. 
 

Enne… laat je ouder(s) ook maar alvast wat lezen, dat is handig als ze je straks 

langs de kant staan aan te moedigen. 
 

We wensen je veel leesplezier en hopelijk heb je er wat aan! 

 

Met sportgroeten , 

 

AVZ Madese Boys 



 

De  belangrijkste veranderingen 

1. Het speelveld 

2. Het aantal spelers 

3. Extra spelregels 

 

1. Het speelveld 

Door de voetbalbond is ooit bepaald dat de lengte van een voetbalveld minimaal 

100 meter en maximaal 105 meter moet zijn en de breedte van het veld minimaal 

64 meter en maximaal 69 meter. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zelf 

met een centimeter de afmetingen van het veld gaat controleren voordat je een 

wedstrijd gaat spelen. Het is echter wel handig om te weten dat het speelveld  

2x zo groot is als je gewend was bij de E – pupillen. Daar moet je natuurlijk wel 

rekening mee houden, want anders heb je niet genoeg energie om een hele 

wedstrijd te spelen. 

 

Niet alleen het veld is groter, maar ook het doel is (veel) groter. Een doel heeft 

een beetje rare afmetingen, namelijk 7,32 meter breed en 2,44 meter hoog. Het 

betekent dat het voor de keeper veel moeilijker is om bijvoorbeeld met zijn 

handen bij de lat te komen. 

 

Op een heel speelveld is ook duidelijk aangegeven waar het doelgebied en 

strafschopgebied zijn. De strafschopstip bevindt zich recht voor het doel op 

een afstand van 11 meter, bij de E – pupillen was die afstand 8 meter. 

 

Op de hoekpunten van het veld staat een hoekvlag, waar een kwartcirkel bij is 

aangegeven. Tijdens de wedstrijd moeten deze vlaggen altijd netjes op hun 

plaats blijven. 
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2. Het aantal spelers 

Bij de E – pupillen was je gewend om met 7 of soms 8 voetballers te spelen, een 

wedstrijd van de D – pupillen wordt met een elftal gespeeld. 

 

Bij een wedstrijd wordt er nu ook gespeeld met echte posities voor de spelers. 

Meestal is dat een vast spelsysteem. Je hebt misschien wel eens van 4-3-3 of 4- 

4-2 gehoord. In het plaatje hieronder spreken we van een 

1-4-3-3 formatie, dat wil zeggen 1 keeper, 4 verdedigers (linksback, rechtsback, 

voorstopper en laatste man), 3 middenvelders (linkshalf, rechtshalf en mid-mid) 

en 3 aanvallers (linksbuiten, rechtsbuiten en natuurlijk de spits). 

 
Linksbuiten 

11 

Spits 

9 

Rechtsbuiten 

7 

 
Mid-mid 

 

Linkshalf 
8 

10 Rechtshalf 
6 

 Voorstopper  

Linksback 3 Rechtsback 

5  

Laatste man 
2 

 4  

 
Keeper 

1 

 

 

 

In het betaald voetbal hoor je ook nog wel eens termen als “spelen in een ruit, 

met de punt naar voren”, maar dat zal bij een wedstrijd van jullie team niet snel 

gebruikt worden als tactiek. 

 

Voetbal is een teamsport. Het is daarom niet alleen belangrijk dat je weet waar 

een bepaalde positie is, maar ook wat er eigenlijk van je verwacht wordt als je op 

een bepaalde positie speelt. Maar ook dat je weet wat je medespelers op andere 

posities doen. 

 

Bij de JO11 – pupillen was je misschien gewend om overal op het veld te lopen, van 

links naar rechts en van voor naar achter. Bij de JO13 – pupillen wordt duidelijker 

dat je verdedigende of aanvallende positie hebt en dat je aan de linker- of 

rechterkant van het veld speelt. 
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Hieronder staat een overzichtje met een aantal “taken” die bij de verschillende 

posities horen en wat je kan doen op je eigen positie bij balbezit van je eigen 

team of bij balbezit van de tegenstander. Het is dus ook van belang dat je 

begrijpt welke taken je medespelers hebben. 
 

Positie Verdedigende taken Opbouwende  en  aanvallende taken 

Keeper  Organiseren van de verdediging 

 Voorkomen dat tegenstander 

scoort door de bal tegen te 

houden of uit te komen 

 Door doelschoppen of 

uittrappen de bal naar een 

medespeler spelen 

Linksback en 

rechtsback 

 Dekken van de links- en 

rechtsbuiten van de 

tegenstander 

 Buitenspel zetten van de 

tegenstander 

 Vrijlopen zodat je aanspeelbaar 

bent voor de keeper en laatste 

man 

Laatste man  Leiden en organiseren van de 

verdediging 

 Organiseren van het buitenspel 

zetten van de tegenstander 

 Afstoppen van aanvallers die 

door het midden aanvallen en 

rugdekking geven aan de 

voorstopper 

 Vrijlopen zodat je aanspeelbaar 

bent voor de keeper 

 Zorgen dat alle verdedigers 

zover als kan naar voren gaan 

Voorstopper  Dekken van de centrumspits van 

de tegenstander 

 Meehelpen bij het opbouwen van 

de aanval, vrijlopen zodat je 

aanspeelbaar bent 

Linkshalf en 

rechtshalf 

 Dekken van middenvelders van 

de tegenstander die mee in de 

aanval gaan 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te 

zijn voor de keeper en 

verdedigers 

 Mee naar voren gaan bij een 

aanval van je eigen team 

Mid-mid  Storen van de tegenstander als 

die een aanval wil opbouwen 

 Meeverdedigen bij 

hoekschoppen van de 

tegenstander 

 Opzetten van de aanval en 

creëren van doelkansen door het 

geven van passes 

Linksbuiten en 

rechtsbuiten 

 Storen van de tegenstander als 

die een aanval wil opbouwen 

 Meeverdedigen bij 

hoekschoppen van de 

tegenstander 

 Opzetten van de aanval en 

creëren van doelkansen door het 

geven van voorzetten 

Spits  Storen van de tegenstander als 

die een aanval wil opbouwen 

 Meeverdedigen bij 

hoekschoppen van de 

tegenstander 

 Aanspeelpunt zijn in het 

centrum van de aanval 

 Creëren van doelkansen door 

zich in het strafschopgebied te 

begeven 
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De spelopvatting als je team balbezit    heeft 

 Zorg dat je vrijloopt en aanspeelbaar bent 

 Zorg dat je het hele veld gebruikt (meestal wordt dan gezegd dat het veld 

‘groot’ of het spel ‘breed’ gehouden moet worden) 

 Richt je als eerste op het maken van doelpunten en minder op het voorkomen 

van doelpunten van de tegenstander 

 Probeer zoveel mogelijk een aanval op te bouwen, dus schiet niet de bal alleen 

maar naar voren 

 

 

De spelopvatting als je balverlies hebt    geleden 

 Probeer je veld klein te houden, zodat de tegenstander minder speelruimte 

heeft 

 Probeer uiteraard de bal zo snel mogelijk weer te heroveren 

 Ga niet met z’n allen teruglopen naar je eigen strafschopgebied; verdedigen 

begin namelijk al in de voorhoede en op het middenveld 

 

 

Uitgangspunten  voor  goed voetbal 

 Voetbal om te winnen op een sportieve manier 

 Speel goed samen en moedig elkaar aan 

 Coach elkaar, door op een positieve manier opmerkingen te geven 

 Accepteer beslissingen van je leider, de scheidsrechter 

(Dit geldt natuurlijk ook voor je ouder(s) langs de lijn) 
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3. Extra spelregels 
 

Bij de overgang van de JO11-pupillen naar de JO13-pupillen komen ook een aantal nieuwe 

spelregels om de hoek kijken. Eigenlijk is het een grote stap voorwaarts, naar 

het echte voetbal. Nu gaan we spelen op een groot veld, met echt buitenspel, 

keepers die de bal na een terugspeelbal niet meer in hun handen mogen pakken, 

enzovoort. 

 

Hieronder zetten we in het kort de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. 

Daarbij gaan we natuurlijk ook in op buitenspel, een van de interessantste, maar 

ook moeilijkste spelregels van het voetbal. Niet alleen voor de spelers en 

scheidsrechters, maar ook voor de toeschouwers (dus laat dat hoofdstuk zeker 

aan je ouders lezen!). 

 
JO11 – pupillen JO13-pupillen 

Aantal spelers in het veld 7 per team 11 per team 

Speelveld Half veld Normale grootte 

Duur wedstrijden 2 maal 25 minuten 2 maal 30 minuten 

Buitenspel Nee Ja 

Directe vrije trappen Ja (net als indirecte vrije 

trappen) 

Ja (net als indirecte vrije 

trappen) 

Spelhervatting keeper Overal in de buurt van eigen doel Van de rand van het 16 meter 

gebied 

Wisselspelers Onbeperkt Onbeperkt 

Straffen 5 minutenregeling 5 minutenregeling, maar ook 

rode kaart 

 

 

 

 
Terugspeelbal in handen 

nemen door keeper? 

Ja Nee, met uitzondering van een 

terugkopbal 

6 seconderegeling keeper Nee Ja 

Aanvoerder Nee Ja 

Assistent-scheidsrechters 

(grensrechters) 

Nee Ja 

Positie hoekschoppen Halverwege de achterlijn Op achterlijn, 1 meter buiten 

het zestienmetergebied 
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Buitenspel 
 

Een speler staat buitenspel als hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is 

dan de bal op het moment dat de bal naar hem wordt toegespeeld. Op deze regel 

zijn een aantal uitzonderingen: 

 Het is nooit buitenspel als een speler op zijn eigen speelhelft staat 

 Het is niet buitenspel als een speler niet dichter bij de doellijn van de 

tegenpartij staat dan de voorlaatste tegenstander 

 Een speler staat eveneens niet strafbaar buitenspel indien hij de bal 

rechtstreeks ontvangt uit een doelschop of inworp 

 Als je gelijk staat met de voorlaatste verdediger kan je nooit buitenspel 

staan. 

 Als je de bal van een tegenstander ‘krijgt’ sta je nooit buitenspel 

 Bij een scheidsrechtersbal (opstuitbal) kun je nooit buitenspel staan 
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Als er sprake is van strafbaar buitenspel, onderbreekt de scheidsrechter het 

spel en laat een speler van de andere partij een indirecte vrije trap nemen. De 

scheidsrechter laat dat zien door z’n arm omhoog te houden tot het moment 

waarop de bal door een andere speler (van de tegenstander of van je eigen team) 

wordt aangeraakt of tot het moment waarop de bal het speelveld verlaat. 

 

Het wordt nog iets ingewikkelder. We spreken van strafbaar buitenspel en niet- 

strafbaar buitenspel. 

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft als hij, op het 

moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, volgens de 

scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door: 

 in te grijpen in het spel of 

 een tegenstander in zijn spel te beïnvloeden of 

 voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie 

 

 

 

 



1.0  

Het moment waarop de scheidsrechter de situatie van een aanvaller beoordeelt, 

is dus het moment waarop één van zijn medespelers de bal speelt, 

of aanraakt en niet het moment waarop de aanvaller de bal ontvangt. 

 

De verdedigende partij zal altijd proberen om de tegenstander buitenspel te 

zetten. Als je net op groot veld bent gaan spelen is dat meestal nog erg lastig om 

de buitenspelval goed toe te passen. 
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Doelschoppen  en uittrappen 
 

Voor de keeper verandert de manier waarop hij de bal uit mag trappen. Als de 

bal via een aanvaller over de achterlijn is gegaan, mag hij (of een andere speler 

van zijn eigen team) de bal met een doelschop uitnemen. Bij een doelschop ligt de 

bal altijd op de grond. Bij wedstrijden van de JO13 – pupillen wordt de bal dan op de 

buitenste lijn van het strafschopgebied gelegd ( 16 meterlijn ). 

Als de doelschop wordt genomen, mogen er verder geen spelers in het 

strafschopgebied staan. 

 

Als de keeper de bal heeft terwijl die niet over de achterlijn is gegaan, mag hij 

de bal uit zijn handen schieten. Hij mag daarbij niet buiten het strafschopgebied 

komen. 

 

Terugspelen  op keeper 
 

De keeper mag niet elke bal meer in z’n handen pakken die naar hem toegespeeld 

wordt. Als de bal namelijk bewust door een medespeler met de voet naar hem 

toegespeeld wordt, mag hij de bal niet met zijn handen aanraken. Doet hij dit 

wel zal de scheidsrechter fluiten voor een indirecte vrije schop. 
 

De vrije schop 
 

Afhankelijk van de overtreding wordt een indirecte of een directe vrije schop 

gegeven. Directe vrije schoppen worden eigenlijk gegeven bij alle overtredingen 

gericht op de tegenstander, zoals het neerleggen, vasthouden of duwen van een 

speler. Er wordt ook een directe vrije schop gegeven als opzettelijk hands wordt 

gemaakt of als een speler geslagen/geschopt wordt. 

Als een dergelijke overtreding wordt gemaakt in het strafschopgebied, zal een 

strafschop gegeven worden. 

 

Indirecte vrije trappen worden gegeven bij onsportief gedrag, maar ook bij 

buitenspel. Onsportief gedrag heb je in veel verschillende vormen. Zo is 

bijvoorbeeld het leunen op een medespeler om beter bij de bal te kunnen ook 

onsportief gedrag. 
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Gedragsregels 

Als je bij Madese Boys voetbalt, vinden we ook dat je ervoor moet zorgen dat 

wij als voetbalclub onze goede naam houden. 

Je moet je ook altijd goed gedragen als je te gast bent bij een andere club, maar 

dat geldt natuurlijk ook als je een thuiswedstrijd speelt. 

 

Het is misschien moeilijk maar als je merkt dat een speler van je eigen team zich 

even niet aan de regels kan houden, moet je proberen hem daar op te wijzen. 

 

Wat voor de spelers geldt, is natuurlijk ook van toepassing op de ouders en 

andere supporters. Ook van hen verwachten we dat ze zich naar behoren 

gedragen en Madese Boys op een positieve wijze uitdragen. 

Als iedereen zich gedraagt, hangt er een positieve en gezellige sfeer langs de 

lijn en dat bevordert het voetbalplezier van iedereen. 

 

Natuurlijk kunt u het ergens wel eens niet mee eens zijn. In dat geval zouden wij 

het op prijs stellen dat u dit dan bespreekt met de desbetreffende 

trainer/leider of, als dat nodig is, met de categorie coördinator. 

Vaak berust het een en ander op misverstanden en deze zijn er om zo snel 

mogelijk uit de wereld geholpen te worden. Een stukje begrip van beide kanten 

draagt in de meeste gevallen bij tot een oplossing. 

 
Tot slot 

Wij hopen dat we jullie met dit boekje een beetje op weg hebben kunnen helpen 

als je als JO13-pupil gaat voetballen. 

We hebben natuurlijk maar een heel klein beetje kunnen vertellen en 

waarschijnlijk heb je nog veel meer vragen. 

Als je vragen hebt dan moet je die gewoon altijd aan iemand stellen. 

Aan wie? Dat kan natuurlijk aan een heleboel mensen, want Madese Boys  is een 

grote club met een heleboel hele aardige mensen. 

 

Wij wensen je verder nog heel veel jaren voetbalplezier bij Madese Boys. 


