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Categorie Spelers Wedstrijdduur Rust Wissels  
(zie ook  
Invallersbepaling) 

Balmaat en 
gewicht 

A-junioren 11:11 2x 45 minuten 15 minuten A-cat.: 5 
B-cat.: 5 +doorwisselen 

5: 370-450 gram 

B-junioren 11:11 2x 40 minuten 15 minuten A-cat.: 5 
B-cat.: 5 +doorwisselen 

5: 370-450 gram 

C-junioren 11:11 2x 35 minuten 15 minuten A-cat.: 5 
B-cat.: 5 +doorwisselen 

5: 320-370 gram 

D-pupillen 11:11 of 
7:7 

2x 30 minuten 15 minuten 5 + doorwisselen 5: 320-370 gram 

E-pupillen 7:7 of 9:9 2x 25 minuten 7,5 min. op 
veld 

5 + doorwisselen 5: 290-320 gram 

F-pupillen 7:7 of 4:4 2x 20 minuten 7,5 min. op 
veld 

5 + doorwisselen 5: 290-320 gram 

Minipupillen 4:4 Afhankelijk van 
organisatie 

 Onbeperkt 5: 290-320 gram 

 

Leeftijdsindeling 2014/’15 
Leeftijds 
groep 

naam 
geving 
2014/‟15 

geboren 
 in het  
jaar 

11:11 7:7  
alleen 
in B 
cat 

4:4  
 

2e jaars 
A-jun. 
1e jaars 
A-jun. 

o.19 
 
o.18 

1996 
 
1997 

x 
 
x 

x 
 
x 

 

2e jaars 
B-jun. 
1e jaars 
B-jun.  

o.17 
 
o.16 

1998 
 
1999 

x 
 
x 

x 
 
x 

 

2e jaars 
C-jun.  
1e jaars 
C-jun. 

o.15 
 
o.14 

2000 
 
2001 

x 
 
x 

x 
 
x 

 

2e jaars 
D-pupil 
1e jaars 
D-pupil 

o.13 
 
o.12 

2002 
 
2003 

x 
 
x 

x 
 
x 

 

2e jaars 
E-pupil 
1e jaars 
E-pupil 

o.11 
 
o.10 

2004 
 
2005 

 
 

x 
 
x 
 

 

2e jaars 
F-pupil 
1e jaars 
F-pupil 

o.9 
 
o.8 

2006 
 
2007 

 x 
 
x 

 

F-pupil 
(mini)  
F-pupil 
(mini) 

o.7 
 
o.6 

2008 
 
2009 

 x * 
 
x * 

x 
 
x 
** 

* vanaf 6 jaar mogelijk       ** vanaf 5 jaar mogelijk 

geboren: 
01.01.2009 

 
--> 

5 jaar 
01.01.2014 

 
--> 

6 jaar 
01.01.2015 

 

Geen KNVB scheidsrechter 
Voor de volgende klassen is de regeling van kracht zoals 
deze is opgenomen in het Handboek competitiezaken AV 
(artikel 4.1.2.):  
- A-junioren landelijke eredivisie, 1e en 2e divisie;  
- B-junioren landelijke eredivisie, 1e en 2e divisie;  
- C-junioren in landelijke 1e en 2e divisie. 
 
Wanneer bij vastgestelde wedstrijden van alle overige 
klassen geen scheidsrechter is aangewezen of de 
aangewezen scheidsrechter NIET aanwezig is, dient de 
thuisspelende vereniging voor een vervangende 
scheidsrechter - die lid moet zijn van de KNVB - zorg te 
dragen. Deze vervangende scheidsrechter mag lid zijn van 
een van de betrokken verenigingen en dient zonder 
voorwaarden door de beide verenigingen te worden 
geaccepteerd.  

Op grond hiervan dient de thuisclub altijd te zorgen dat er 
een KNVB-lid aanwezig is die de wedstrijd kan leiden. Het  
 
is daarom in  voorkomende gevallen niet toegestaan een 
persoon als scheidsrechter te laten fungeren, die geen lid 
is van de KNVB. 
 

Spelerspas 
Gebruik geldige spelerspas in de praktijk:  
geen (geldige) pas = niet spelen 
De geldige spelerspas is verplicht voor ieder lid van de 
KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan 
wedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij geldt „geen 
(geldige) pas = niet spelen‟. Dit betekent dat zonder het 
kunnen overleggen van de geldige spelerspas, deze 
persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd.  
De verplichting tot het hebben van een geldige spelerspas 
geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal en senioren 
G-voetbal in de volgende categorieën:  
- Mannen senioren. 
- Vrouwen senioren. 
- A-, B- en C-junioren (jongens en meisjes). 
- D-pupillen (jongens en meisjes).  
Voor het jeugd G-voetbal geldt deze verplichting niet.  
Zowel voorafgaand aan de wedstrijd als na afloop van de 
wedstrijd vindt visuele controle plaats. Voor de exacte 
procedure verwijzen wij naar het Handboek 
competitiezaken AV. 
 
E-pupillen die uitkomen in de competitie van de D-
pupillen 
Als een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen, dan 
moet in het DWF achter de naam van deze speler de pas 
op “ja” worden gezet. E-pupillen kunnen geen pas 
aanvragen.  
 

Hulplijn Noodgevallen 
Als er na een gewelddadige handeling op of rond het veld 
behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor leden van 
de KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen 
beschikbaar. Deze Hulplijn noodgevallen is bestemd voor 
acute noodgevallen als vechtpartijen  
en mishandelingen. De hulplijn is 24/7 bereikbaar via 
0800-2299555. 
De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en de KNVB. Zij hebben een 
particuliere alarmcentrale ingeschakeld die 24 uur per dag, 
7 dagen per week direct de telefoon opneemt. Waar nodig 
schakelt de centrale de politie en de KNVB in, en indien 
onverhoopt nog niet gebeurd maar wel noodzakelijk wordt 
112 (ambulance) gebeld. 
 

http://www.knvb.nl/


KNVB Jeugdvoetbalwijzer 
 

knvb.nl 
 

 
 

Hulplijn noodgevallen versus Meldpunt 
wanordelijkheden 
Wat is het verschil tussen de Hulplijn noodgevallen en het 
Meldpunt wanordelijkheden? De Hulplijn noodgevallen is 
bestemd voor acute noodgevallen die direct actie vragen. 
Dit kunnen vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of 
andersoortige voorvallen van agressie en geweld op en 
rond een voetbalveld zijn. 
Het Meldpunt wanordelijkheden is er voor allerlei andere, 
vervelende voorvallen op en rond het voetbalveld, die 
mensen willen melden aan de KNVB maar geen directe 
noodzaak hebben. Denk hierbij aan zaken als partijdige 
scheids- en grensrechters, een slechte ontvangst door de 
gastheer, wangedrag langs de lijn en wedstrijden die net 
niet uit de hand lopen. Het Meldpunt wanordelijkheden is 
te raadplegen via www.knvb.nl/meldpunt. 
 

Spelregelbewijs 
2

e
 jaars B-junioren (geboortejaar 1998) moeten dit seizoen 

verplicht hun spelregelbewijs halen. Op 
www.voetbalmasterz.nl kunnen de B-junioren hun officiële 
KNVB spelregelbewijs halen. De spelers ontvangen van 
hun vereniging inlogcodes om het spelregelbewijs te halen 
op voetbalmasterz.nl. De spelers krijgen tot 1 januari 2015 
de tijd om het bewijs te halen. Verenigingen kunnen de 
voortgang van de spelers volgen in een clubdashboard. Zo 
is het halen van het spelregelbewijs een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van speler, vereniging en de KNVB.   
 

Richtlijnen 4x4 en 7x7 
(zie ook tekeningen in Handboek competitiezaken AV 
2014/‟15) 
 
Richtlijnen tegen voor mini-pupillen (4x4) 
Afmetingen  
Het speelveld heeft een minimale lengte van 30 meter en 
een maximale lengte van 40 meter.  
De breedte is minimaal 20 meter en maximaal 30 meter.  
 
Advies 
Geadviseerd wordt om op een half normaal voetbalveld 
twee veldjes uit te zetten in de hoeken.  
 
Doel  
Het doel heeft een breedte van 3 meter en een hoogte van 
1 meter.  
 
Belijning  
Het speelveldje moet in overeenstemming met de 
plattegrond zijn afgebakend door duidelijke lijnen of 
markeringshoedjes/pilonnen die maximaal 10 meter uit 
elkaar staan. De breedte van de lijnen bedraagt 10-12 
centimeter  
 
Bijzondere spelregels  

 Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat (na een 
doelpunt) in het midden van het veld. De tegenpartij 
moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen.  

 Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 

 Strafschop: Een strafschop wordt slechts bij hoge 
uitzondering gegeven: de afstand doellijn - penaltystip is 
8 meter (bij het nemen van een strafschop wordt het 
doel niet door een speler verdedigd).  

 Keeper: 4 tegen 4 voor mini-pupillen wordt gespeeld 
zonder keeper. 

 
Richtlijnen 7 tegen 7  
Pupillen  
Afmetingen  
Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag 
variëren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 42,5 
en 55 meter. Aanbevolen wordt een lengte-/breedtefactor 
van + 1:3 aan te houden.  
 

Bij zelfstandige 7 tegen 7-velden (pupillenvelden) gelden 
de volgende netto speelveldafmetingen: 
- minimaal 60 x 42,5 meter 
- maximaal 70 x 55 meter 
 
Doel  
Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een 
hoogte van 2 meter (binnenwerkse maten).  
 
Opmerking  
Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en 
slechts bij extreme weersomstandigheden dit aantal uit te 
breiden tot 8 tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. De praktijk 
heeft geleerd dat het spelen van 7 tegen 7 door spelers en 
coaches het meest waardevol wordt geacht. Bij 8 tegen 8, 
9 tegen 9 of meer worden voetbalweerstanden (ruimten, 
tegenstanders etc.) voor spelers groter en dit komt het 
jeugdvoetballeerproces niet ten goede.  
 
Bijzondere spelregels  
Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden 
van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter 
in acht nemen. 
Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 
Strafschop: Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is 
acht meter. 
(F-pupillen gebruiken hun handen ter bescherming: niet 
bestraffen). Als een werkelijke doelkans door overtreding 
(opzet) wordt ontnomen, dan kan dit leiden tot een 
strafschop. 
Terugspeelbal: In het pupillenvoetbal is het voor 7-tallen 
toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar 
handen mag nemen. 
 
Achterballen en hoekschoppen  
De doelman mag achterballen in het spel brengen door 
middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen 
van de doelman is niet toegestaan. 
Hoekschoppen worden genomen als „halve corners‟. Dat 
wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen 
punt, halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde 
doelpaal. 
 
Vrije schop  
Bij F- en E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met 
een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een 
minimale afstand van 5 meter staan. Bij de D-pupillen 
gelden de normale spelregels voor vrije schoppen. 
 
Inworp  
De spelers nemen deze op normale wijze. Foutief 
genomen inworpen moeten zij overnemen. 
 
Tenslotte  
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de 
spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar één 
bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel 
mogelijk laten voetballen. Op het speelveld mogen zich 
alleen de spelers en de scheidsrechter bevinden. 
Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet 
tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. 
 

/meldpunt
http://www.voetbalmasterz.nl/

