
Juventa ’12 - 6x6 - O8 en O9 – voetbal 
Vanaf het seizoen 2017-2018 verandert er voor de jeugd Onder 8 en Onder 9 veel. Het zal even wennen 

worden maar de verwachting is dat de wijzigingen snel opgepakt zullen worden. Wel is het handig dat je als 

betrokkene op de hoogte bent van de wijzigingen. 

Op de documenten pagina van de Commissie Wedstrijdzaken vind je de spelregels veldvoetbal 2017-2018 voor 

6x6 voetbal. Lees dit document en andere aanwezige documenten voor aanvang van het seizoen aandachtig 

door. In dit document volgt een korte samenvatting en toelichting. 

Speelveld 

Onder8 en Onder9 speelt komend seizoen haar wedstrijden op een veld met de afmetingen van 42,5 meter 

(lengte) x 30 meter (breedte). Dit is vanaf de zijlijn tot aan de lijn van de eerste paal (grote vaste doel) en vanaf 

de lijn van het 5-meter gebied (grote veld) tot +/- 1 meter vanaf de middenlijn. 

De goals die worden gebruikt zijn de standaard pupillengoals ( 5 x 2 meter). 

Juventa ’12 krijgt een speciaal veld dat voldoet aan deze afmetingen op intrapstrook 1. Deze intrapstrook 

wordt dus vervangen en krijgt vanaf komend seizoen de benaming van veld 4. Dit speelveld is te bereiken door 

rondom het hoofdveld richting het scorebord van veld 1 te lopen. De ondergrond is van gras en de lijnen 

worden door de vereniging werkelijks aangebracht. De goals blijven op hun plek staan. 

De wedstrijden op dit nieuwe veld 4 beginnen om 8:45, 9:45 en 10:45 uur. Teams moeten er rekening mee 

houden dat dit wel kan wijzigen.  

Bij slecht weer of meer dan 3 wedstrijden in een ochtend kan ook nog een veld gecreëerd worden op het 

achterste stuk van veld 1A. Op zaterdagen spelen de mini’s op de voorste helft van veld 1A haar wedstrijden, 

op de achterste helft is dan ruimte voor een speelveld. Deze wedstrijd zal om 8:45 uur starten en dus de 

ondergrond kunstgras hebben. 

Let op: Dit extra speelveld dient zelf gecreëerd te worden met behulp van pionnen. Speel je op veld 1A als 

Onder8 of Onder9 team, zorg er dan voor dat je pionnen meeneemt naar het speelveld. 

 

 

Spelduur, 2 helften en 2 Time-outs! 

Wedstrijden duren 2 x 20 minuten waarbij na 20 minuten een korte pauze volgt en een wisseling van 
speelhelft. Zowel voor aanvang van de wedstrijd als na de wisselbeurt van helft volgt een aftrap op de 
middenlijn van het veld.  
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Nieuw is dat de wedstrijd ook na de 10e en 30e minuut voor maximaal 2 minuten wordt gepauzeerd. Tijdens 
deze pauze kunnen leiders/trainers de jongens/meisjes tips geven en eventuele wissels doorvoeren. Er wordt 
niet gewisseld. Het team dat op het moment van fluiten voor de Time-out de bal had (niet bij een scoringskans) 
hervat het spel met een aftrap op de middenlijn van het veld (net zoals de aftrap bij de 1e en 2e helft). 

Sportiviteit rituelen 

Sportiviteit staat centraal bij de nieuwe rituelen welke zijn opgenomen door de KNVB. Voor aanvang van de 
wedstrijd gaat de spelbegeleider (nieuwe scheidsrechter) op de middencirkel van het speelveld staan met aan 
beide kanten de spelers/speelsters van het team. 

De spelbegeleider begint vervolgens te klappen waarna ook de spelers/speelsters beginnen te klappen. Het 
aanwezige publiek klapt aanmoedigend terug. 

De spelers van de uitploeg lopen vervolgens achter elkaar aan langs de spelbegeleider en de tegenstander en 
geeft hierbij iedereen een hand en een ‘succes’ groet. Vervolgens doet de thuisploeg dit ook nog met de 
spelbegeleider. 

Na afloop van de wedstrijd, zodra alle spelers/speelsters een penalty hebben geschoten, lopen de teams 
nogmaals langs elkaar heen en bedanken elkaar door een high-five te geven. 

(indien de spelbegeleider de rituelen anders uitvoert is dat ook akkoord) 

 

 

Keepers 

Ook nu spelen beide teams met een keeper. Wel zijn er een paar kleine wijzigingen want je mag de bal niet 
meer in de handen pakken wanneer een eigen speler/speelster deze speelt. Dit is de zogenaamde 
terugspeelbal. De keeper moet dus de bal met de voeten verwerken. Andere wijziging is dat een achterbal niet 
meer uit de handen verwerkt mag worden maar uitsluitend vanaf de grond. Bij een vangbal mag de keeper de 
bal wel vanuit de handen verwerken. 

In dribbelen 

Bij een ingooi (uitbal) moet de speler/speelster in dribbelen, passen naar een teamgenoot mag dus niet meer. 
De tegenstander moet op minimaal 5 meter afstand staan. Na het in dribbelen is passen uiteraard wel weer 
toegestaan. 

Bij een corner (hoekschop) mag de speler/speelster de bal passen (ook direct op doel) of in dribbelen. De 
tegenstander moet op minimaal 5 meter afstand staan. 

Bij een vrije trap mag de speler/speelster de bal schieten, passen maar ook dribbelen. De tegenstander moet 
op minimaal 5 meter afstand staan. 

Spelbegeleider 

Bij Onder8 en Onder9 wordt de scheidsrechter vervangen door de spelbegeleider. De spelbegeleider is een 
ouder die aan de zijkant van het speelveld staat (niet meer in het veld) en alleen nog fluit of zich bemoeit met 
de wedstrijd wanneer de spelers/speelsters er zelf niet uitkomen of men ingrijpen daadwerkelijk nodig acht. 



Geen Champions Leaque!!  

Onder het motto ‘Dit is niet de Champions Leaque’ spelen 
teams nog wel een competitie maar zal er geen klassement 
meer zijn. Je kunt dus niet meer kampioen worden of 
degraderen. De winnaar ontvangt geen punten en ook het 
doelsaldo is niet belangrijk. Het gaat nu alleen nog om 
plezier en een leuke wedstrijd. 

Let op: leiders/trainers/spelbegeleiders moeten na afloop 
van de wedstrijd wel de uitslag doorgeven aan de KNVB. De 
score moet dus wel bijgehouden worden. Reden hierachter 
is dat de KNVB op deze manier kan beoordelen hoe het 
teams zo gelijkwaardig mogelijk kan indelen. 

Het doorvoeren van de uitslag richting KNVB dient door de 
thuisclub doorgevoerd te worden in Sportlink Club. 
Informatie hierover volgt. Het papieren wedstrijdformulier 
komt te vervallen (nog wel aanwezig indien men dat wenst). 

NB: Bij bekerwedstrijden geldt wel een klassement om 
zodoende te bepalen en weer te geven welke teams de 
volgende ronde bereiken. 

 

Bekijk bij vragen alle aanwezige informatie op onze website en stel je vraag aan de wedstrijdplanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


