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Agenda 

1. Veranderingen jeugdvoetbal 

2. Nieuwe wedstrijdvormen 

3. Taken Spelbegeleider 

4. Spelregels 

5. Filmpjes 

6. Begeleiding 

7. Vragen  



1. Veranderingen jeugdvoetbal 

• Bij de pupillen staat kennismaken met 
voetbal, plezier en veiligheid in het sporten 
voorop. 

• Het gaat er vooral om dat kinderen lekker 
kunnen voetballen, leren wat de spelregels 
zijn en zich daarbinnen kunnen ontwikkelen. 

• Nieuwe wedstrijdvormen. 



2. Nieuwe wedstrijdvormen 

• JO6 

• 2 x 2 

 

 

• JO7 

• 4 x 4 



2. Nieuwe wedstrijdvormen 

• JO8, JO9 

• 6 x 6 

• (JO10) 

 

 

• (JO11, JO12) 

• 8 x 8 



Wedstrijdvorm 6 x 6 

• Geen scheidsrechter maar spelbegeleider 

• Aantal spelers 

• Leeftijd 

• Veldafmeting 

 



Veldafmeting 



Wedstrijdvorm 6 x 6 

• Keeper 

• Doelformaat 

• Spelduur + time out 

 2 x 20 minuten 
• 10 min 

• 2 min time-out 

• 10 min 

• 10 min rust 

• 10 min 

• 2 min time-out 

• 10 min 

 



3. Taken spelbegeleider 

 

• Spelbegeleider bewaakt de voortgang van 
het spel. 

• Rituelen. 

• Staat langs het veld, andere kant publiek. 

• Alleen ingrijpen als spelers regels 
overtreden. 

• Zo nodig regels uitleggen. 

 

 

 

 



3.1 Voor de wedstrijd 
 • Minimaal 15 min voor de wedstrijd aanwezig. 

• Praatje met begeleider. 

• Maakt kennis met de trainers/coaches van beide 
teams. 

• Maakt samen afspraken over een ieders rol, 
positie langs het veld, positief coachen en de 
time out. 

• Stimuleert de spelers om voorafgaand aan de 
wedstrijd handen te schudden en na afloop een 
high five te geven als dank voor een leuke 
wedstrijd. 



3.2 Tijdens de wedstrijd 
 
• Corrigeert door middel van een fluitsignaal 

indien de spelregels worden overtreden en 
wanneer de spelers deze niet goed toepassen 
(bijv. spelers voetballen door na een 
overtreding, of het verkeerde team dribbelt de 
bal in het spel na een uitbal). 

• Legt het spel kort stil om uitleg te geven 
wanneer er onduidelijkheid/onwetendheid is 
rondom bepaalde spelregels of spelsituaties. 

• Houdt de tijd en de stand bij. 



3.3 Na de wedstrijd 
 

• Laat beide teams strafschoppen nemen. 

• Neemt afscheid van de 
coaches/begeleiders/spelers. 

• Vult de uitslag in. 



4. Spelregels 
• Aftrap 

 

 

 

• in het midden van het veld. Beide teams 
starten vanaf de eigen helft. Er kan direct 
gescoord worden vanuit de aftrap.  

 



4. Spelregels 
• Achterbal 

 

 

 

• De achterbal wordt vanaf de grond genomen 
door de bal te passen of te schieten vanaf de 
grond. Niet dribbelen! 

 



4. Spelregels 
• Terugspeelbal 

 

 

 

• Een terugspeelbal mag door de keeper niet 
opgepakt worden. Wanneer dit wel gedaan 
wordt, wordt eenmalig een waarschuwing 
gegeven. Bij herhaling van de overtreding 
volgt een indirecte vrije trap op 7 meter 
afstand van de achterlijn.  

 

 

 

 

 



4. Spelregels 
• Hoekschop 

 

 

 

• Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
van het speelveld genomen door de bal in te 
dribbelen of te passen. Uit een hoekschop kan 
direct gescoord worden.  

• Na dribbel mag zelfde speler op doel schieten. 

 

 

 



4. Spelregels 
• Keepersgebied 

 

 

 

• Het keepersgebied is tot 7 meter vanaf de 
achterlijn. Het keepersgebied geeft aan tot 
waar de keeper de bal in de handen mag 
hebben.  

 



4. Spelregels 
• Afstand 

 

 

 

• De tegenstander staat minimaal op 5 meter 
afstand bij elke spelhervatting. 

 



4. Spelregels 
• Uitbal 

 

 

 

• Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal 
ingedribbeld. Er kan dus niet direct gescoord 
worden vanuit een uitbal. Maar de dribbelaar 
mag na de dribbel wel direct op doel 
schieten! 



4. Spelregels 
• Vrijebal 

 

 

 

 

• Alle overtredingen worden bestraft met een directe 
vrije schop. Dwz hieruit kan je direct een doelpunt 
maken! Een vrije bal mag door middel van een dribbel, 
een pass of een schot uitgevoerd worden.  

• Na de dribbel mag dezelfde speler op het doel 
schieten. 



4. Spelregels 
• Keeperbal 

 

 

 

• Wanneer de keeper een bal vangt die niet is 
uitgegaan mag de keeper het spel 
voortzetten door de bal te gooien, passen, 
dribbelen of uit de handen te schieten.  

 



4. Spelregels 
• Doelpunt 

 

 

 

• Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het 
midden van het veld. Beide teams beginnen 
weer vanaf eigen helft.  



4. Spelregels 
• Buitenspel 

 

 

 

• De buitenspelregel is niet van toepassing.  

 



4. Spelregels 
• Strafschop 

 

 

 

• Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van 
een duidelijke scoringskans zal er een 
strafschop worden toegekend.  

   De afstand is 7 meter.  



4. Spelregels 
• Strafschoppen na afloop. 

 

 

 

 

• Na afloop van de wedstrijd kunnen er door 
beide teams strafschoppen worden genomen.  

 

 

 



5. Filmpjes 

• https://youtu.be/sBdBX58RYEc 

 

• https://m.youtube.com/watch?v=UQPJFu-jzw4 

 

 

 

https://youtu.be/sBdBX58RYEc
https://youtu.be/sBdBX58RYEc
https://youtu.be/sBdBX58RYEc
https://m.youtube.com/watch?v=UQPJFu-jzw4
https://m.youtube.com/watch?v=UQPJFu-jzw4
https://m.youtube.com/watch?v=UQPJFu-jzw4


6. Begeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kranenburg   Frank Dreef 

 



7. Vragen 


