Spelregels
Aantal spelers
Veldafmeting
Balformaat
Doelformaat
Keeper
Strafschop

Speeltijd.

Aftrap

Onder 7
4 tegen 4
30 x 20 meter
Maat 3, 290 gram
3 x 1 meter
Nee
Nee
6x7,5 of 2 x 15 min.
waarbij na iedere
wedstrijd of helft een
time out van max. 2
minuten. In de rust, max
5 tot 10 min.
In het midden van het
veld, afstand 3 meter

Terugspeelbal

Niet van toepassing

Achterbal, T.o.v. vorig
seizoen gewijzigd bij de O8
t/m O12

De achterbal wordt door
een speler naast het doel
in gedribbeld of ingepast

Uitbal

Bij een uitbal wordt het
spel hervat door in te
dribbelen.

Onder 8 en 9

Onder 10
6 tegen 6
42,5 x 30 meter
Maat 4, 290 gram
Pupillendoel 5 x 2 meter
Ja
7 meter
2x20 min waarbij in iedere
2x25 min waarbij in iedere
helft halverwege een time
helft halverwege een time
out van max. 2 minuten. In
out van max. 2 minuten. In
de rust, max 10 min.
de rust, max 10 min.

Onder 11 en 12
8 tegen 8
64 x 42,5 meter
Maat 5, 320 gram

9 meter
2x30 min waarbij in iedere helft
halverwege een time out van max.
2 minuten. In de rust, max 15 min.

De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten
vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.
Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit
wel gedaan wordt, legt de spelbegeleider of pupillenscheidsrechter uit dat dit niet is toegestaan.
Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op zeven meter (O8-9en10) of negen
meter (O11 en 12) afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen,
knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.
De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te
dribbelen, in te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een
veldspeler worden genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
Let op: t.o.v. seizoen 2018/’19 mag de keeper of een veldspeler vanaf het seizoen 2019/’20 de bal
voortaan ook indribbelen.
Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan.
De tegenstander staat altijd op minimaal 5 meter afstand. Nadat de bal is in gedribbeld kan er
worden gescoord door de speler die in dribbelt.

Spelregels
Hoekschop, T.o.v. vorig
seizoen gewijzigd bij de O8
t/m O12

Doelpunt

Vrije bal

Overtreding / scoringskans

Afstand

Onder 7
Onder 8 en 9
Onder 10
Onder 11 en 12
Hoekschoppen worden
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te
vanaf de hoekpunten van dribbelen, in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er gescoord worden door de speler die
het speelveld genomen
de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
door de bal in te
Let op: t.o.v. seizoen 2018/’19 mag de speler die de hoekschop neemt vanaf het seizoen 2019/’20
dribbelen in te passen
ook direct op doel schieten en scoren.
of in te schieten.
Nadat er is gescoord dribbelt een speler
van het team dat een tegendoelpunt
Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door het team dat een tegendoelpunt
heeft gekregen de bal in naast het eigen heeft gekregen. Beide teams starten vanaf eigen helft.
doel. Spelers van de tegenpartij
Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden.
beginnen op de eigen helft.
Een vrije bal wordt alleen bij hoge
uitzondering gegeven. Deze mag
genomen worden door de bal in te
Een vrije bal mag genomen worden door de bal in te dribbelen, in te passen, of te
dribbelen, in te passen of te schieten
schieten. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
vanaf de plek waar de vrije bal is
gegeven.
Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het
Niet van toepassing
ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de
aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 5 meter
afstand.
De tegenstander staat op minimaal 3
De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
meter afstand bij elke spelhervatting.

Spelregels

Onder 7

Keepersgebied

Niet van toepassing

Onder 8 en 9
Onder 10
Markeer het keepersgebied door op 7 meter
van de achterlijn twee pionnen met een
afwijkende kleur te plaatsen. Het
keepersgebied geeft aan tot waar de keeper
de bal in de handen mag hebben en tot waar
de achterbal genomen mag worden.

Onder 11 en 12
Markeer het keepersgebied door ter hoogte van de zijkant van de 16
meter - twee pionnen met een
afwijkende kleur te plaatsen. Het
keepersgebied geeft aan tot waar
de keeper de bal in de handen mag
hebben en tot waar de achterbal
genomen mag worden.

Niet van toepassing.

Spelbegeleiding

Voor en na de wedstrijd

De wedstrijd staat onder leiding van een
De wedstrijd staat onder leiding
Bij deze wedstrijdvorm is geen
spelbegeleider.
van een pupillenscheidsrechter
specifieke arbitrage rol. Één of
De spelbegeleider beweegt niet in maar langs van minimaal 12 jaar. Hij/zij
meerdere begeleiders van de kinderen
het veld en neemt bij het onjuist toepassen
beweegt zich tussen de spelers en
bewaken de voortgang van het spel op
van de spelregels een beslissing en legt de
fluit en legt de spelregels uit indien
een positieve en stimulerende manier
spelregels uit aan de spelers. Indien nodig mag noodzakelijk.
en laten de kinderen zelf oplossingen
de spelbegeleider wel het veld in bewegen.
ontdekken.
De begeleiding van het team zorgt dat de veldjes waarop gespeeld wordt klaar zijn voor gebruik opdat tijdig aan de wedstrijd
begonnen kan worden.
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd contact maken met de tegenstander, spelbegeleider of
pupillenscheidsrechter. Bijvoorbeeld door het schudden van handen of het geven van een high five.

