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Inhoud

• Wedstrijdvorm 6 x 6

• Wedstrijdvorm 8 x 8



Voorbereiding: veldcontrole

• Kom op tijd

• Melden in commissiekamer

• Bal en fluitje pakken

• Zijn er hesjes nodig?

• Goals: netten goed

• Is het veld met petjes afgezet

• Is er een extra kleur gebruikt voor de lijn tot waar de keeper 

de bal mag oppakken



Pupillenvoetbal 6x6 

¼ veld

Filmpje

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 6 tegen 6.mp4


Pupillenvoetbal 6x6 



Spelregels 6 x 6





De wedstrijd

• Zorg dat je aan de zijlijn loopt 

• Fluit alleen als dit nodig is, doe dit hard

• Geef duidelijke aanwijzingen

• Loop niet aan de kant waar publiek staat

• Leiders mogen je niet in de weglopen

• Geef duidelijk aan wanneer het tijd is

• Jij! Bent de baas, laat je niet van de wijs brengen



Na de wedstrijd

- Handjes geven
- Strafschoppen nemen (tellen niet mee in de 

stand)
- Stand verwerken in wedstrijdapp en doorgeven 

in commissiekamer
- Bal terug leggen
- Muntje pakken



Pupillenvoetbal 8x8 

½ veld

Filmpje

KNVB het nieuwe pupillenvoetbal - 8 TEGEN 8.mp4


Pupillenvoetbal 8x8 



Spelregels 8 x 8



De wedstrijd

• Zorg dat je goed met het spel mee loopt, in het veld

• Fluit alleen als dit nodig is, doe dit hard

• Geef duidelijke aanwijzingen, ook met je handen

• Leiders staan aan de zijkant, niet in het veld 

• Geef duidelijk aan wanneer het tijd is

• Jij! Bent de baas, laat je niet van de wijs brengen



Na de wedstrijd

- Handjes geven
- Strafschoppen nemen (tellen niet mee in de stand)
- Stand verwerken in wedstrijdapp en/of doorgeven 

in commissiekamer
- Bal /fluitje terug leggen
- Muntje pakken



Overig

- Ga geen discussie aan met leiders of ouders
- Als je twijfelt over een beslissing, je eerste ingeving is meestal de 

beste
- Vervelende spelers, ga naar de leiders en leg uit wat je niet meer 

wil zien
- Vervelende ouders/leiders, stop de wedstrijd even en vraag hulp
- Zonder plezier kan je niet fluiten, wedstrijd moet ook voor jou leuk 

zijn




