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Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en

samen spelen.Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. ln een optimale

omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling. De KNVB introduceert in samenwerking met experts uit

binnen - en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de

nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

VanaÍ seizoen 2017/'18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8 en O.9 binnen de nieuwe

wedstrijdvorm ó tegen ó. ln seizoen 2018/'19 zal dit ook starten voor O.10 in de ó tegen ó wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in

de 8 tegen I wedstrijdvorm.

ln onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.
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Wedstrijden worden gespeeld met minder spelers
en op kleinere veldjes.
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Huidig

7 tegen 7

AÍmeting: ó4m x 50m

Ë*piii*s: lt"*È Seizoen 2017/'18
ó tegen ó

Afmeting: 42,5m x 30m
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Bij een hoekschop wordt de bal vanuit

de hoek gepasst of gedribbeld.
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De tegenstander staat minimaal op 5 meter
afstand bij elke spelhervatting.
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Huidig
Schieten of passen

Om positief gedrag verder te bevorderen ziet de

KNVB graag dat de meest ingebrachte suggestie
gemeengoed wordt.Voorafgaand aan de wedstrijd
handen schudden en voorstellen en na afloop een

high Íive als dank voor een leuke wedstrijd.
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O.ó & O.7 + Balmaat 5, 290 gram
O.8, O.9 & O.10 + Balmaat 4,290 gram
O11 AO.12 + Balrnaat 5,290 gram
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Nieuw
Dribbelen, schieten of passen
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De KNVB adviseert om met een

andere balmaat te spelen. De huidige
balmaat 5 is nog steeds toegestaan.

:'l


