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Nieuwe wedstrijdvormen 
voor pupillen
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met 
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van zeven 
tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes 
en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en 
meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt 
bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk 
niveau.
 
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en 
onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, 
partijtjes van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leef-
tijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een 
kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen 
van deze leeftijd.

De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en 
onder 7- blijven in onderling verband op de vereniging kleine  
partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 
2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. 
Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan 
hier centraal.

Invoering binnen de  
vereniging
Belangrijke vervolgstap  
binnen deze vernieuwing is de 
invoering van de nieuwe 
wedstrijdvormen binnen 
de vereniging. Onderstaand 
stappenplan kan helpen bij 
een succesvolle implementatie 
van de nieuwe wedstrijdvor-
men binnen de vereniging.



 

Samenstellen werkgroep 
binnen de club

Benoem een projectleider
Naast het opstarten van een werkgroep adviseren wij verenigingen om een pro-

jectleider binnen de club te benoemen, die het proces van invoering  

bewaakt en die als contactpersoon optreedt richting de KNVB. Op deze manier 

kunnen de vereniging en de KNVB optimaal samenwerken en eventueel  

benodigde ondersteuning stroomlijnen.

Ondersteuning KNVB
Verenigingen kunnen voor verschillende ondersteuningsmogelijkheden terecht bij de 

KNVB. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de verenigingsadviseur uit jouw 

regio. 

•   Voor de juiste contactpersonen binnen de KNVB kan de vereniging terecht op:  

www.knvb.nl/assist/ondersteuning

• Voor alle informatie over de nieuwe wedstrijdvormen kan de vereniging te recht op: 

www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Binnen de vereniging zijn tal van mensen op één of andere manier betrokken bij het 

pupillenvoetbal. Om de vernieuwing op een gestructureerde manier in te passen in de 

vereniging, raden we aan om hiervoor een werkgroep op te richten. De samenstelling 

kan afhankelijk zijn van hoe de vereniging is georganiseerd, waarbij wij in ieder geval 

denken aan een vertegenwoordiger vanuit:

• Bestuur

• Jeugdbestuur

• Voetbaltechnische zaken 

• Wedstrijdsecretariaat

• Arbitrage

• Accommodatiezaken.
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http://www.knvb.nl/assist/ondersteuning
http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
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Stap 1 
Verzamelen van alle informatie
Om de juiste stappen binnen de vereniging te zetten, is het van belang om te  

beschikken over de juiste informatie over het nieuwe pupillenvoetbal.  

•  Voor de juiste informatie, zie: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

• Bespreek de informatie in de werkgroep 

•  Zijn er na het bekijken van de informatie nog onduidelijkheden?  

Neem dan contact met ons op: www.knvb.nl/assist/ondersteuning

 
Ondersteuning KNVB
• Website pupillenvoetbal   Klik hier

•  Online magazine   Klik hier

•  Filmpjes    Klik hier

•  Downloads    Klik hier

•  Ondersteuning algemeen Klik hier
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http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/ondersteuning 
http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/23830/animaties-drie-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
http://www.knvb.nl/assist
http://www.knvb.nl/assist 
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Stap 2
Voorbereiding seizoen 2017/'18 
 
Onder 8 en Onder 9
Ter voorbereiding op seizoen 2017/’18 is 

het vooral van belang om te kijken naar 

de praktische en organisatorische verta-

ling van de nieuwe wedstrijdvormen voor 

Onder 8 en Onder 9 naar de praktijk van 

de vereniging. Te denken valt aan:

• Teamindeling Onder 8 en Onder 9 

- Hoeveel spelers heeft de vereniging in 

deze leeftijdscategorieën?

-  Op welke wijze worden teams inge-

deeld?

-  Wel / geen indeling per  

geboortejaar?

-  Hoeveel teams heeft de vereniging in 

de nieuwe situatie?

- Vrijwilligers 

• Indeling vrijwilligers per team

• Werving & behoud van vrijwilligers

• Informeren vrijwilligers

• Begeleiden vrijwilligers

• Wedstrijdplanning o.b.v.

- Aantal teams

-  Aantal beschikbare velden /  

kleedlokalen

• Accommodatie / materiaal

- § Aantal beschikbare / benodigde  

materialen (5m x 2m doeltjes)

- Belijning

- Opslag van materiaal

- Organisatie op wedstrijddag

- Ballen (welk balformaat?)

• Voetbaltechnisch

- Speelwijze

- Inhoud trainingen

- Begeleiden trainers/coaches

- Opleidingen

• Arbitrage

- Benodigd aantal spelbegeleiders

- Opleiding spelbegeleider

• Plezier: gedrag rond het veld

-  Rituelen rondom de wedstrijden  

klik hier voor meer informatie

- Rol trainers/coaches/leiders

- Rol ouders

- Rol spelbegeleider

Ondersteuning KNVB
• Rekentool nieuwe pupillenvoetbal   Klik hier

• Ondersteuning wedstrijdzaken  Klik hier

• Behoefteberekening speelvelden   Klik hier  

• Belijningstool   (volgt nog)

• Collectieve inkoop doeltjes   Vanaf medio april beschikbaar voor alle verenigingen 

• Crowdfunding via ING   Klik hier

• Ondersteuning vrijwilligersbeleid   Klik hier

• Ondersteuning Sportiviteit & Respect  Klik hier

• Voetbaltechnische ondersteuning  Klik hier

• Werving en behoud   Klik hier

• Ouderbetrokkenheid   Klik hier
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http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/sportiviteit_respect
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/introductietool-nieuwe-pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/clubgebouw
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/clubgebouw  
http://www.crowdfundingvooramateurverenigingen.nl/pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/vrijwilligers
http://www.knvb.nl/verenigingsbeleid/sportiviteit-en-respect
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch
http://www.knvb.nl/assist/werving--amp%3B-behoud/4-12-jaar
https://www.tvsportplezier.nl/vereniging/
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Stap 3
Voorbereiding seizoen 2017/’18 
Onder 6 en Onder 7
Voor onder 6 en onder 7 jaar adviseren wij 

om met deze leeftijds categorieën intern 

binnen de vereniging te spelen in de wed-

strijdvorm 2 tegen 2 (Onder 6) en 4 tegen 

4 (Onder 7). Uiteindelijk is het de keuze 

van de vereniging op welke wijze zij dit 

aanbod organiseren binnen de vereniging. 

Voor deze categorie zijn dus ook een aan-

tal zaken van belang voor komend seizoen:

• Keuze voor organisatie vorm

-  Op welke wijze wordt dit aanbod  

door de club georganiseerd?

-  Intern binnen de club (Onder 6 &  

Onder 7)

-  Samen met andere verenigingen  

(Onder 6 & Onder 7)

-  In competitie via de KNVB (Onder 7, 4 

tegen 4)

• Groepsindeling Onder 6 en Onder 7 

- Hoeveel spelers heeft de vereniging in 

deze leeftijdscategorieën?

-  Op welke wijze worden groepen  

ingedeeld?

-  Indelingen op geboortejaar

-  Hoeveel groepen heeft de vereniging 

in de nieuwe situatie?

- Vrijwilligers 

- Betrekken van de ouders

• Indeling vrijwilligers per groep

• Informeren & begeleiden vrijwilligers

• Wedstrijdplanning o.b.v.

- Aantal kinderen

- Aantal beschikbare velden /  

kleedlokalen

• Accommodatie 

- Aantal beschikbare / benodigde  

materialen (3 x 1m doeltjes)

- Belijning

- Opslag van materiaal

- Organisatie op wedstrijddag

• Plezier: gedrag rond het veld

-  Rituelen rondom de wedstrijden  

klik hier voor meer informatie

- Rol trainers/coaches/leiders

- Rol ouders (Organiseren ouderbijeen-

komst?)
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Ondersteuning KNVB
• Rekentool nieuwe pupillenvoetbal   Klik hier

• Ondersteuning wedstrijdzaken  Klik hier

• Behoefteberekening speelvelden   Klik hier 

• Belijningstool   (volgt nog)

• Collectieve inkoop doeltjes   Vanaf medio april beschikbaar voor alle verenigingen 

• Crowdfunding via ING   Klik hier

• Ondersteuning vrijwilligersbeleid   Klik hier

• Ondersteuning Sportiviteit & Respect  Klik hier

• Voetbaltechnische ondersteuning  Klik hier

• Werving en behoud   Klik hier

• Ouderbetrokkenheid   Klik hier
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http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/sportiviteit_respect
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/introductietool-nieuwe-pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/clubgebouw
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/clubgebouw  
http://www.crowdfundingvooramateurverenigingen.nl/pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/vrijwilligers
http://www.knvb.nl/verenigingsbeleid/sportiviteit-en-respect
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch
http://www.knvb.nl/assist/werving--amp%3B-behoud/4-12-jaar
https://www.tvsportplezier.nl/vereniging/
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Stap 4
Communicatie binnen de vereniging
Voor een goede organisatie binnen de vereniging is het belangrijk dat alle betrokkenen 

bij het pupillenvoetbal op de hoogte zijn van wat er komend seizoen gaat veranderen. 

Daarbij is het van belang dat iedereen de informatie ontvangt, die voor hem/haar van 

toepassing is.

•  Wie moet er geïnformeerd worden? 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende doelgroepen:

- Voetbaltechnisch kader (trainers, coaches, leiders) 

- Scheidsrechters

- Spelers

- Ouders

- Bestuur / commissies

- Overige vrijwilligers

- Externe groepen (sponsoren, gemeente etc.)

- Overige doelgroepen (bijvoorbeeld via berichtgeving op de clubwebsite)

• Welke informatie is van belang voor de verschillende doelgroepen?

•  Welke mensen zijn (naast de projectgroep) nodig voor een succesvolle invoering 

van de nieuwe wedstrijdvormen binnen de vereniging?

• Hoe informeer jij deze doelgroepen binnen je vereniging?

 
Ondersteuning KNVB
• Online magazine Klik hier

• Communicatiekit voor verenigingen Klik hier 

 - Flyers

 - Presentatie

 - Filmpjes

 - Tekst voor website

8

http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
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Stap 5
Borging nieuwe wedstrijdvormen  
binnen de vereniging

Voor de langere termijn is het belangrijk om de visie van de vereniging op het  

pupillenvoetbal te borgen binnen de organisatie. Denk daarbij aan een vertaling  

van de visie naar:

Vrijwilligersbeleid

Voetbal kan alleen bestaan door de inmiddels ruim 400.000 vrijwilligers die week in 

week uit helpen bij een voetbalclub bij hen in de buurt. Onder andere scheidsrechters, 

trainers en mensen in de kantine zorgen dat elk weekend miljoenen jongens, meisjes, 

mannen en vrouwen kunnen genieten van deze prachtige sport.  

Het voortbestaan van een amateurvereniging valt of staat bij de inzet van zijn vrijwilli-

gers. Veel clubs worden helemaal gerund door vrijwilligers. Sommigen zie je op of langs 

het veld, of achter de bar in de kantine. Veel andere vrijwilligers zijn een stuk minder 

zichtbaar. Neem bijvoorbeeld de bestuurders, de veld- en kleedkamerplanners, de  

wedstrijdsecretarissen. Ook zij vervullen iedere dag weer een belangrijke rol in het  

mogelijk maken van het amateurvoetbal.

 Om clubs te helpen bij het werven en behouden van vrijwilligers, heeft de KNVB  

handvatten opgesteld waar clubs mee aan de slag kunnen om hun vrijwilligersbeleid te 

optimaliseren. Ben je op korte termijn op zoek naar meer vrijwilligers? Ga dan zelf aan 

de slag met de vijf B's (binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen). Heb 

je behoefte aan tips over hoe je je als club voor de lange termijn kunt profileren richting 

vrijwilligers? 

Voor meer informatie over ondersteuning → 

www.knvb.nl/assist/vrijwilligers

http://www.knvb.nl/assist/vrijwilligers
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Jeugdvoetbalbeleid

 Waarom een jeugdvoetbalbeleidsplan? Iedere voetbalvereniging heeft een ande-

re manier van omgaan met jeugdvoetballers. Bij de ene voetbalvereniging is de hele 

organisatie afgestemd op de meer getalenteerde jeugdspelers en de doorstroming naar 

het eerste elftal. Bij de andere staat de sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers 

centraal, ongeacht leeftijd, motivatie en spelniveau.

 Bij (jeugd)beleid gaat het erom dat je als voetbalvereniging op een doelbewuste manier 

te werk gaat. Wat wil je als vereniging bereiken met de jeugdafdeling? Op welke manier 

dient de jeugdafdeling in te spelen op maatschappelijke veranderingen zoals de afne-

mende binding met de sportvereniging en het daaraan gekoppelde tekort aan bestuurlijk 

en begeleidend jeugdkader? Welke inhoud geef je aan de opleiding van jeugdvoet-

ballers? Hoe vul je de pedagogische taak van de vereniging in relatie tot de dagelijkse 

praktijk? Voorbeelden van vragen die, indien duidelijk beantwoord, het jeugdbeleid van 

een voetbalvereniging bepalen. 

 Meer informatie hierover →  

www.knvb.nl/downloads/bestand/1919/blauwdruk-jeugdvoetbalbeleidsplan 

Arbitrage beleid

 Een professioneel arbitragebeleid draagt bij aan de uitstraling van de vereniging en 

bevordert sportiviteit en respect op de velden. De KNVB biedt ondersteuning bij het 

opstarten van een effectief arbitragebeleid.

 Voor meer informatie over ondersteuning → 

www.knvb.nl/assist/scheidsrechters/clubarbitrage

Normen en waarden beleid

Voetbal is een fantastische sport waar miljoenen mensen in Nederland van houden. Met 

z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit zo blijft. Iedereen 

moet op een veilige en plezierige manier van de sport kunnen genieten en daar maken 

de KNVB én alle clubs zich hard voor. Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen 

hebben we als KNVB, samen met de verenigingen, dan ook dé kans om pupillen van 

jongs af aan mee te geven wat het gewenste gedrag is op en rond de velden.

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/1919/blauwdruk-jeugdvoetbalbeleidsplan
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De KNVB streeft met het nieuwe pupillenvoetbal naar optimale ontwikkeling en optimaal 

spelplezier voor pupillen. Minstens net zo belangrijk voor het spelplezier en de ontwik-

keling is ieders gedrag in en rond het veld. Maar zetten alle trainers, leiders en ouders 

het spelplezier van kinderen ook echt voorop? In veel gevallen gaat dat heel goed, maar 

we zien in het voetbal ook dat er gedrag in is geslopen dat eigenlijk niet zo positief is. 

Voor meer informatie over ondersteuning → 

www.knvb.nl/verenigingsbeleid/sportiviteit-en-respect

Opleidingen

Om trainer/coaches te voorzien van de beste opleiding, biedt de KNVB voor ieder niveau 

geschikte cursussen aan. Van opleidingen voor beginnende trainers tot cursusstof voor 

oefenmeesters met ambitie om te werken in het betaalde voetbal.

 

Voor meer informatie over opleidingen → 

www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/opleidingen-trainer/coaches

http://www.knvb.nl/verenigingsbeleid/sportiviteit-en-respect
http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/opleidingen-trainer/coaches
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