Vanaf seizoen 2017/’18

Advies
Interne
wedstrijdvorm
2 tegen 2 - kennismaken met voetbal

Aantal spelers

Leeftijd

Veldafmeting

Doelformaat

Aantal spelers

Leeftijd

Veldafmeting

Doelformaat

40x30M

2 tegen 2

Onder 6

20m x 15m

3m x 1m

Balformaat

Spelduur

Keeper

Competitie

Balformaat

Spelduur

Aanwezigheid keeper

Competitie

90 minuten

Advies maat 3, 290 gram

8 x 4 minuten

Niet aanwezig

Nee

Klassement

Rituelen

Rol coach

Rol ouders

Klassement

Rituelen

Rol coach

Rol ouders

Nee

Handen schudden
en high five

Positief stimulerend
langs zijlijn

Positief stimulerend
langs zijlijn

Scheidsrechter

Rol arbitrage
Geen specifieke arbitrage rol

Spelregels

Spelregels

20 M

15 M

Aftrap: vanaf het doel dribbelt een speler de bal in. Spelers van de
tegenpartij beginnen op de eigen helft.

Doelpunt: als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal naast
het doel in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.

Achterbal: de achterbal wordt door een speler naast het doel
ingedribbeld.

Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld.

Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het
speelveld genomen door de bal in te dribbelen.

Spelduur

90 minuten

Vrije bal: een speler neemt de vrije bal door te dribbelen vanaf de
plek waar de vrije bal is gegeven.

Competitie

Speeltijd
De kinderen spelen 8 wedstrijdjes van 4 minuten in een
toernooivorm. Bij voorkeur worden de pupillen iedere
wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds
andere teams ontstaan.

Stand & Klassement
De KNVB adviseert om intern geen standen en
klassementen bij te houden en te tonen.
Balformaat

Balmaat
De KNVB adviseert om met een balmaat 3, van 290
gram, te spelen.

Klassement

Competitie
Er wordt geen competitie georganiseerd voor deze
wedstrijdvorm. De KNVB adviseert een eigen interne
competitie in toernooivorm te organiseren.
Scheidsrechter

Begeleiding
Bij deze wedstrijdvorm is geen specifieke arbitrage rol.
Één of meerdere begeleiders van de kinderen bewaken
de voortgang van het spel op een positieve en stimulerende manier.

Ontwerp: Link Design Amsterdam

Rituelen

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

