
Welkom! 

 

Bijeenkomst nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen 

Onder 6 t/m onder 12 jaar 

 



Aanleidingen 

Vraag: hoe maken we voetbal nog leuker en beter voor onze kinderen? 

 

Primair 

• Onvoldoende optimaal spelplezier en ontwikkeling binnen huidige wedstrijdvormen? 

• Versnippering van wedstrijdvormen Nationaal (bv. Fair-Play, Twin Games, 9 tegen 9) 

• Internationale situatie van wedstrijdvormen afwijkend (zichtbare trend: kleinere ruimtes en aantallen) 

 

Secundair 

• Bewegingsarmoede 

• Minder straatvoetbal 

• Werving & behoud 

• Huidige spelvormen al sinds midden jaren ’80 

 

“Onderdeel van het plan Winnaars van morgen” 
 

 



Wanneer is een wedstrijd voor  

een pupil (Onder 6 t/m Onder 12 jaar) een goede wedstrijd? 

 
- Plezier hebben beleefd 

- Betrokken bij het spel 

- Succesbeleving (gelukte acties, doelpunten) 

- Enthousiaste ouders 

- Positieve coaching (door de coach) 

- Ontwikkeling (beter worden) 

 
 

 

HOE MAKEN WE VOETBAL AANTREKKELIJKER? 

 



HET KIND CENTRAAL! 

Wat zeggen de kinderen zelf? 
 

 
•  Veel acties en veel scoren 

•  Bij het wedstrijdje betrokken zijn 

•  Spannende wedstrijden 

•  Met vriendjes voetballen en vriendjes kunnen maken 

Dit maakt voetballen leuk en houdt het leuk!  

De uitslag (winnen of verliezen) wordt daarna genoemd. 



ONDERZOCHT & SAMEN TE BEPALEN 

Rituelen 

Rol ouders 

Balformaat 

Veld afmeting 

Scheidsrechter 

Aantal spelers 

Doelformaat 

Competitie 

Rol coach Spelregels 

Aanwezigheid keeper 

Klassement 

Spelduur 



ONDERZOEK EN TESTEN 

Literatuuronderzoek 

 

• Wetenschappelijke  

literatuur 

• Kind & voorwaarden 

Veldtesten 

 

• Meerdere fases 

• BVO’s &  

amateurverenigingen  

• Analyse Rijksuniversiteit  

Groningen 

Andere landen en sporten 

 

• Internationaal &  

nationaal 



PUPILLEN IN BEELD EN AAN HET WOORD 

Geveldoek dia - afbeelding 



SPELPLEZIER: 

• Spelplezier is hoog 

• Veel kunnen scoren 

• Juichen na een doelpunt 

 

SPELKENMERKEN: 

• Veel dribbels* 

• Veel schieten 

• Hoge betrokkenheid 

*Dribbelen wordt  

gebruikt als de 

verzamelnaam voor 

pingelen, passeren, 

drijven. 

OPTIMALE WEDSTRIJDVORM 

O.6 



SPELPLEZIER: 

• Spelplezier is hoog 

• Veel kansen tot scoren 

• Juichen na een doelpunt 

 

SPELKENMERKEN: 

• Veel dribbels* 

• Veel schieten 

• Hoge betrokkenheid 

*Dribbelen wordt  

gebruikt als de 

verzamelnaam voor 

pingelen, passeren, 

drijven. 

OPTIMALE WEDSTRIJDVORM 

O.7 



SPELPLEZIER: 

• Mogelijkheid tot samen spelen 

• Samen kunnen winnen 

• Kunnen op aanvallende en  

  verdedigende posities gaan spelen 

 

SPELKENMERKEN: 

• Veel passes 

• Veel dribbels* 

• Snel kunnen terugveroveren  

van de bal 

OPTIMALE WEDSTRIJDVORM 

O.8/ O.9/ O.10 

*Dribbelen wordt  

gebruikt als de 

verzamelnaam voor 

pingelen, passeren, 

drijven. 



SPELPLEZIER: 

• Ruimte om acties te maken 

• Mogelijkheid tot samenspelen 

• De spelers moedigen elkaar  

aan in het samenspelen 

 

SPELKENMERKEN: 

• Veel passes 

• Ruimtes met elkaar groot  

en klein maken 

• Hoge betrokkenheid 

*Dribbelen wordt  

gebruikt als de 

verzamelnaam voor 

pingelen, passeren, 

drijven. 

OPTIMALE WEDSTRIJDVORM 

O.11/ O.12 
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OPTIMALE WEDSTRIJDVORMEN 



PILOT PRAKTIJK 

Experimenteren 
• Voetbalactiviteiten (wedstrijden / toernooien) organiseren 

1.Vrije zaterdagen, herfstvakantie, tijdens trainingen 

2.Voor één of meerdere leeftijdsgroepen 

3.Intern of samen met buurverenigingen 

4.Een keuze maken t.a.v. de verschillende aangegeven variabelen (wedstrijdregels, 

wedstrijdduur, rol van de coach en scheidsrechter) 

pupillenvoetbal1718@knvb.nl 

• Aanmelden op site (www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718) 

5.Daarmee krijgen wij inzicht in de lopende experimenten 

6.Daarmee krijgen andere verenigingen ook inzicht 

• Ervaren  

• Uw voorkeuren als vereniging bepalen 

•Uw voorkeuren aangeven via een enquête 

 

http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718


*Dribbelen wordt  

gebruikt als de 

verzamelnaam voor 

pingelen, passeren, 

drijven. 

Experimenteren 

PILOT PRAKTIJK 
ONDERZOEKSFASE 2 

Voorbeeld O.8/ O.9/ O.10 



PILOT PRAKTIJK 
ONDERZOEKSFASE 2 

Experimenteren 

pupillenvoetbal1718@knvb.nl 



PILOT PRAKTIJK 

Meekijken bij pilot 

• Op de site (www.knvb.nl/pupillenvoetbal1718)  

kijken waar geëxperimenteerd wordt 

• Contact leggen 

• Meld je aan op de website! 

• Meekijken  

• Uw voorkeuren als vereniging  bepalen 

•Uw voorkeuren aangeven via een enquête 

pupillenvoetbal1718@knvb.nl 



PILOT PRAKTIJK 

Een KNVB praktijkbijeenkomst bezoeken  

• Reageren op de uitnodiging van de KNVB en eventuele  

 partner, amateurvereniging of BVO 

•  Aanwezig zijn 

•  Luisteren, kijken, in gesprek gaan  

•  Uw voorkeuren als vereniging  bepalen 

•  Uw voorkeuren aangeven via een enquête 

pupillenvoetbal1718@knvb.nl 



BEDANKT 


