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HOOFDSTUK 1 WIE ZIJN MINI-PUPILLEN ? 
 

§1. 1 Inleiding 
 
Zoals bij andere leeftijdsgroepen, zullen de begeleiders en coördinatoren van de mini-
pupillen altijd rekening moeten houden met zijn of haar groep mini-pupillen. Op basis 
van ‘wie de mini-pupillen zijn’ en ‘hoe we omgaan met deze 5- en 6-jarige kinderen’ 
zullen de coördinatoren en begeleiders een situatie moeten creëren waarin de mini-
pupillen zich veilig voelen om te gaan voetballen. Deze 5- en 6- jarige kinderen zijn nog 
niet toe aan continu actief bezig zijn en zijn vaak snel afgeleid. Daarnaast weten 
sommige kinderen nog niet precies wat voetballen inhoudt, zoals al wel bij E-pupillen 
en zijn ‘volwassen’ voetbalopmerkingen dus nog niet aan hen besteed. Binnen deze 
kenmerken van de mini-pupil zullen we activiteiten moeten organiseren waar de mini-
pupillen zich veilig en geborgen voelt om daar, met veel plezier en enthousiasme 
kennis te gaan maken met de bal. Binnen de gekozen oefenvormen zullen de 
handelingen met bal dus moeten gaan lukken en mislukken, waardoor spelers 
automatisch uitgedaagd worden het nog beter te gaan doen, zonder ze exact te gaan 
vertellen (dus coachen) hoe ze dat moeten doen. De begeleider moet de spelers 
helpen om deze handelingen te kunnen uitvoeren, door ervoor te zorgen dat de 
betreffende mini-pupil veel aan de bal komt, veel ‘beurten’ heeft om de handeling uit te 
voeren en succes heeft. Door het beeld van de begeleider over ‘wie de mini-pupil is’ en 
‘hoe de mini-pupil de bal ervaart’  en de afstemming van de oefenvormen, zal de mini-
pupil automatisch, met plezier, de bal gaan leren beheersen. 

 
Schematisch kunnen de onderstaande stappen in volgorde worden onderscheiden:  
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In het boek "Het Coachen van voetballen -het jeugdvoetballeerproces” van Bert van 
Lingen is de inhoud van de stappen per leeftijdscategorie uitgebreid beschreven.  
 
In deze handleiding zal dieper worden ingegaan op de mini-pupillen (jongens en 
meisjes van 5-6 jaar). Daarbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat de 
stappen die een speler kan maken individueel bepaald zijn. Voor sommige mini-
pupillen kan gelden dat zij in hun ontwikkeling eigenlijk nog helemaal niets met een bal 
kunnen. Terwijl andere echter in hun ontwikkeling al verder zijn en kenmerken vertonen 
van F-pupillen. Besef daarbij als begeleider dat je binnen een groep van mini-pupillen 
te maken kunt hebben met spelers die eigenlijk helemaal nog niet bezig zijn met 
voetballen en gewoon willen spelen of dromen en waarvoor alles nog nieuw is, terwijl 
andere spelers mogelijk al een paar jaar thuis in de tuin voetballen en heel 
gemotiveerd kunnen zijn. 

 
Het in verenigingsverband laten ‘voetballen’ van deze kinderen wil niet zeggen dat er 
voetbalspel te zien is. Een sterk relativeren van hoe het spel gespeeld moet worden en 
over welke handelingen spelertjes moeten beschikken is hier op zijn plaats. De bal, 
daar gaat het om en daar is iedereen druk mee bezig. Het is als een soort magneet die 
alle aandacht naar zich toe trekt en waar niemand weerstand aan kan bieden. 
Typeringen voor het spel van deze categorie zijn in dat verband een zwerm bijen en 
kluitjesvoetbal. Geen reden om hier iets anders van te willen maken, het hoort zo! 
Vraag is dan of er helemaal niet te beïnvloeden valt. Zeker, binnen het gegeven dat het 
om de bal draait, dat het binnen een afgebakend veld moet gebeuren, dat de bal niet 
met de handen gespeeld mag worden en dat er 2 doelen zijn waarbij in het ene 
gescoord kan worden en waarbij in het andere scoren voorkomen moet worden, valt 
het nodige te ervaren. Vooral onder het motto: al doende, leert men. De doelstelling 
voor deze leeftijdscategorie luidt dan ook: 

 

"het leren beheersen van de bal” 
 

Het gaat er in het algemeen bij de mini-pupillen om dat het beheersen van de bal een 
middel is om tot scoren te komen. Daarnaast gaat het om het afpakken van de bal, 
welke een handeling zonder bal is, om de tegenpartij het scoren te beletten. 

 
Het ervaren wat een bal is, wat een bal doet, wat de speler met de bal kan doen en 
welke richting de bal op moet, zijn belangrijke ervaringen die we de mini-pupillen laten 
ervaren. Het proberen van het controleren van de bal, het dribbelen, het mikken en het 
(weg)trappen van de bal, de bal afpakken, het schot blokkeren, de tegenstander 
achterna zitten, het inhalen en tot staan brengen van de tegenstander met de bal zijn 
de meest voor de hand liggende handelingen voor mini-pupillen. Daarnaast is het 
ervaren (en dus krijgen van enig inzicht) in de bedoeling en richting van het spel 
noodzakelijk.  
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De eerste regel die het handelen van mini-pupillen richting geven zijn hoe een doelpunt 
gemaakt wordt en dat er binnen een afgebakende ruimte gespeeld moet worden (als 
de bal wordt uitgeschoten dan brengt een speler van de tegenpartij deze met een 
dribbel weer in het spel). Verder mag de bal niet met de handen worden gespeeld en 
bij het duel om de bal (dat veelvuldig voorkomt) mag uitsluitend naar de bal worden 
getrapt en niet tegen de benen. 

 
De regel hoe een doelpunt tot stand komt (door te scoren) is belangrijk als basis om te 
voorkomen van doelpunten te begrijpen en er naar te handelen. Het gaat om het 
afpakken van de bal en niet het meenemen van de benen. Dit gebeurt in deze 
leeftijdsfase niet bewust of opzettelijk, maar verdient wel aandacht. Ook het duel met 
de tegenstander vraagt aandacht in de zin dat de handen en armen niet gebruikt 
mogen worden om iemand van de bal te zetten/trekken. 

 
De spelregels moeten bevorderen dat het ervaren, het kennismaken en het ervaren 
(leren) goed tot hun recht kunnen komen. Het doel van alle acties met de bal moet 
bereikbaar en duidelijk zijn (niet te kleine doeltjes gebruiken). De ruimte moet niet te 
groot maar ook niet te klein zijn. En de handhaving van de regels pas toepassen 
wanneer kinderen het zelf niet meer kunnen oplossen of volharden in steeds dezelfde 
fout. Deze kinderen leren vooral door veel zelf te doen en het keer op keer te ervaren. 
Stimuleer en motiveer daarom de spelers en geef regelmatig complimenten.  

 
Voor de trainingen geldt dat spelers zich vaak een korte periode (max.10 minuten) op 
een bepaalde oefening kunnen concentreren. Vandaar dat de training bestaat uit 
verschillende onderdelen, die ieder maximaal 10 minuten in beslag nemen. 
 

§1. 2 Kenmerken van mini-pupillen (5- en 6-jarigen) 
 
Belangrijk eerste kenmerk voor deze categorie is dat en veelal en wellicht uitsluitend 
de ouders hun kinderen, zowel jongens als meisjes, hebben aangemeld bij de 
voetbalvereniging. Kinderen van 5 en 6 jaar hebben een globaal beeld van voetballen 
maar dat is dan meer gebaseerd op uiterlijkheden, clubkleuren, een naam van een 
speler, het imiteren van uitingen van ouders (favoriete club, etc.). Wat de bedoeling 
van het spel is en wat de verschillende handelingen met en zonder bal zijn, wordt soms 
nog niet beseft. Wat kinderen op deze leeftijd beweegt is de bal. Daar waar de bal is 
daar moet je zijn ! Van enig gevoel om dingen samen te doen is nog geen sprake. Wel 
is vaak duidelijk wat de bedoeling van het spel is ; doelpunten maken en voorkomen ! 

 
Het spel, voor deze categorie maximaal 4 tegen 4, voltrekt zich onvoorspelbaar. De bal 
wordt door een hollende horde in 2 kleuren shirts een bepaalde richting op verplaatst. 
Er is geen oog voor medespelers (deze zijn vaak door hun enthousiasme meer een 
weerstand) en tegenstanders. Controle over de bal beperkt zicht tot het tegen de bal 
schoppen wanneer die binnen hun bereik is. In het begin worden veelal richting van 
spelen en de belijning van het veld over het hoofd gezien. De bal, die fascineert. In dit 
ongecontroleerde gekrioel maken kinderen ook de vreemdste tuimelingen, meestal 
zonder ernstige gevolgen. Ze lijken soms op gummiballen, zo flexibel, zo onkwetsbaar. 
Hier is geen plaats voor uitleg of correctie van het handelen. Geen langdurige 
concentratie, geen verhalen over hoe het spel gespeeld moet worden.  
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De simpele organisatie van het spel (afbakening veld, 2 doelen, basisregels, 2 teams, 
een bal) geeft de garantie, dat er gespeeld wordt. Slechts aanwijzingen in de trant van: 
‘doe mee’, ‘pak de bal af’, ‘naar voren’, ‘naar de goal’ horen bij de belevingswereld van 
deze mini-pupillen. Maar of ze het horen is een volgende vraag! En voor de 
trainingsactiviteiten: als er niet voor iedere speler een bal beschikbaar is dan is er een 
levensgroot probleem! 
 
Mini-pupillen zijn jongens en meisjes in de leeftijd van vijf en zes jaar. Deze groep heeft 
een aantal algemeen geldende leeftijdstypische kenmerken. Dit wil zeggen dat ze 
opgaan voor het merendeel van de doelgroep. 
 
Wat voor kinderen zijn het? 
- Nog geen begrip van spelbedoeling, spelregels of competitie : De kinderen hebben 

een grote speldrang. Ze doen de dingen om het ‘plezier-van-het-doen’. Anders 
gezegd: voor hen zijn bewegen en spelen hetzelfde. Spelen is het doel ! 

- Op zichzelf gericht : De mini-pupillen zijn nog kleuters en hebben in zich om alles 
op zichzelf te betrekken. Dit egocentrisme ("ik en de bal", en "ik en de wereld" etc.) 
is een natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over. (richting de E-pupillen) 

- Nog niet in staat tot samenwerking (lees : overspelen) : Doordat ze vooral op 
zichzelf gericht zijn, zijn ze niet in staat om (vanuit zichzelf) over te spelen. 
Accepteer dit en laat de kinderen zelf de keuzes maken of ze dit wel of niet doen. 
Stimuleer daarom dat ze gaan lopen met de bal (dribbelen), zodat zo de bal 
ervaren en wat de bal doet en wat de tegenstander doet om de bal af te pakken. 
Wanneer een bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om de bal. En de bal, die 
blijkt het toch heel lastig om die bij je te houden.  

- Visueel ingesteld : Deze mini-pupillen gaan nog meer op in het spel als de vorm 
een avontuur is. Vertel als begeleider een (kort) spannend verhaal rondom een 
vorm en je zult merken dat deze kinderen nog meer hun best gaan doen ! Zeker 
verhalen waarin zij een bepaald karakter mogen spelen (bv. een leeuw die 
opgejaagd wordt door een jager) leiden vaak tot enthousiasme en nog meer 
balcontacten en plezier ! 

- Snel afgeleid : De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde 
(uitdagende) activiteit. Hun zogenaamde spanningsboog bedraagt maximaal 10 
minuten. Organiseer dus vormpjes die maximaal 10 minuten duren. Mocht er een 
ballon of vliegtuig overkomen, accepteer dan dat de aandacht afgeleid wordt. Kijk 
gezamenlijk naar de ballon en ga daarna verder met het voetballen. 

- Willen vooral doen : De kinderen hebben een groot uithoudingsvermogen. Ze 
kunnen veel in een relatief kort tijdsbestek. Geef veel beurten, zodat ze al 
herhalend leren. Rustmomenten moeten wel tijdig worden ingelast. 

- Hij/zij begint te begrijpen wat het betekent om regels te volgen in een spel : Er 
komt, vooral door veel te laten ervaren, enig inzicht in de belijning, regels en 
richting van het spel. 

- Jongens en meisjes : Zoals bij alle andere leeftijdscategorieën kunnen zowel 
jongens als meisjes actief deelnemen aan de activiteiten, waarbij gemengd voetbal 
aangeraden wordt. 

- De kinderen zijn nog niet in staat om aanwijzingen, gericht 'op hun lijf', om te zetten 
in daden. Tips, zoals 'standbeen naast de bal', 'opendraaien na een balaanname' 
snijden geen hout en zijn dus overbodig. Beter is het om als begeleider een 
voorbeeld te geven en mogelijk in woorden een (korte) toelichting te geven. Door 
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de spelers vooral veel te laten oefenen (en daarbij het te laten lukken en mislukken) 
gaan spelers vanzelf ervaren hoe ze de handeling uit kunnen voeren. 

- Rol ouders : Het zal regelmatig voorkomen dat mini-pupillen tijdens de activiteiten 
nog de veiligheid en geborgenheid van hun ouder(s) opzoeken, vooral als ze pas 
gestart zijn met voetballen. Accepteer dit en laat dit gebeuren. Benader dit kind 
positief daarna en laat hem zich thuis voelen, hij zal snel daarna zich volledig veilig 
voelen in de situatie. De ervaring is dat 2 of 3 keer bij de ouders geweest te zijn, 
het kind zich thuis voelt en de gehele activiteit mee zal doen. Stimuleer ook ouders 
actief mee te helpen met de activiteiten en benadruk dat ook moeders zeer 
geschikt zijn om een rol te spelen in het begeleiden van deze kinderen. 
 

Hoe voetballen ze? 
- Waar de bal is willen ze zijn 
- Ongecontroleerd gekrioel 
- Spel gaat alle kanten op  
- Soms geen oog voor de belijning 
- Nog geen controle over de bal 
- Geen sprake van samenwerking (lees : overspelen) 
- Soms helemaal niet met het spel bezig maar met…. 
- Jonge honden gedrag (actief-passief/afwezig) 

 
Zoals gezegd gaan deze kenmerken op voor het 'gemiddelde' kind in deze leeftijd. Op 
deze leeftijd zijn er voor het voetballen nog geen verschillen zichtbaar tussen jongens 
en meisjes, vandaar dat de jongens en  meisjes het beste gemengd kunnen spelen, 
waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Mini-pupillen staan aan het begin van hun 
voetballoopbaan en moeten alles nog (spelenderwijs) ervaren. 
 

§1. 3 Overstap van mini-pupillen naar F-pupillen 
 
Deze overstap van mini-pupillen naar F-pupillen is een zeer belangrijke overstap, 
welke niet onderschat mag worden. Veelal gaan de kinderen van een veilige, geborgen 
omgeving naar een omgeving waarin elke week een andere tegenstander voorbij komt 
en waarbij vaak al meer ‘prestatief’ gedacht wordt. M.b.t. deze overstap hebben wij de 
volgende adviezen : 

- Laat de kinderen tot 7 jaar bij de mini-pupillen spelen  
- Kijk altijd naar de individuele speler. Als de speler nog niet toe is aan het spelen 

van 7 tegen 7, dan dien je daar rekening mee te houden. 
- Bespreek deze zaken ook altijd met de ouder(s), zij kunnen je vaak ook helpen 

met deze overstap. 
- Zorg dat bij de overstap naar mini-pupillen minimaal één van de begeleiders 

mee overstapt. 
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§1. 4 Accenten in het ervaren van het spel 
 
Zoals al eerder aangegeven is de mini-pupillen-leeftijd een fase in het 
voetballeerproces. Voor elke fase / leeftijd heeft de KNVB voor het aanvallen, 
verdedigen en omschakelen (teamfuncties) een doelstelling (leren beheersen van de 
bal) geformuleerd. Per teamfunctie zijn naast de doelstelling ook de algemene 
uitgangspunten en de voetbalhandelingen die door spelers ervaren moeten worden 
beschreven.  
Een belangrijk aspect in het leren voetballen is het feit dat spelers de spelregels gaan 
ervaren en er langzamerhand naar gaan handelen. De begeleider heeft dus ook een 
belangrijk rol in het spelers laten ervaren van de spelregels (dus ook tijdens 
trainingen!). 

§1. 5 Aanvallen 
 
 "bal is doel" 

-het leren beheersen van de bal - 

A
an

va
lle

n
 

 (
d

o
el

p
u

n
te

n
 m

ak
en

) 

Doelstelling  Ervaren wat de bal is, wat de bal doet en welke 
richting je op met de bal. 

 Ervaren dat ‘medespelers’ soms tegenstanders 
zijn en proberen de bal af te pakken 

 Ervaren van de rol van de tegenpartij 
 

Algemene 
Uitgangspunten 

 Het gaat om de bal te verplaatsen richting doel 
van de tegenstander 
 

Voetbalhandelingen 
 

 Dribbelen 
 Passen / mikken 
 Aannemen 
 Schieten 
 Afschermen van de bal 

 

§1. 6 Omschakelen 
 
 "bal is doel" 

-het leren beheersen van de bal - 

o
m

sc
h

ak
el

en
 

 

Doelstelling  Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de bal 
 

Algemene 
Uitgangspunten 

 Snelle betrokkenheid van een ieder bij de bal 
 

Voetbalhandelingen 
 

Moment van balverovering 
- Zo snel mogelijk in de buurt van de bal zijn 

(zie aanvallen) 
 
Moment van balverlies 
- Zo snel mogelijk in de buurt van de bal zijn 

(zie verdedigen) 
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§1. 7 Verdedigen 
 
 "bal is doel" 

-het leren beheersen van de bal - 

V
er

d
ed

ig
e

n
 

 (
do

el
pu

nt
en

 v
oo

rk
om

en
) 

Doelstelling  Voorkomen van doelpunten 
 ‘Ervaren wat het is om een bal tegen te 

houden, te stoppen, af te pakken’ 
 

Algemene 
Uitgangspunten 

 Bal mag niet in het eigen doel en getracht moet 
worden om de bal af te pakken  

 Alle spelers doen mee  
  

Voetbalhandelingen 
 

 Afpakken van de bal 
 Afschermen van het doel 
 Schot blokkeren 
 Tegenstander achterna zitten, inhalen en tot 

staan brengen 
 Voorkomen van doelpunten 
 Enig inzicht in de bedoeling die wordt 

nagestreefd 
 

 

§1. 8 Spelregels 
 

 Spelregels 

- Manier van scoren 

- Vrije trap/dribbel als straf voor een overtreding 

- Indribbelen bij elke uitbal 
- Achterballen indribbelen 
- Corners indribbelen 
- Grootte van de doelen en afmetingen van het 

veld 
- Duur van de wedstrijd 
 
- Grootte van het veld 
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HOOFDSTUK 2 DE WEDSTRIJD 

§2. 1 Inleiding 
 
Probeer zo veel mogelijk te streven naar een zo gelijkwaardig mogelijke indeling op 
sterkte, kwaliteit, niveau  en/of beleving van deze mini-pupillen in het team. Tijdens de 
wedstrijden gaat het er namelijk vooral om dat kinderen zo vaak als mogelijk betrokken 
zijn bij- en gericht zijn op de bal. Het zal duidelijk zijn dat het resultaat van de wedstrijd 
volkomen ondergeschikt is aan het zo veel en intens mogelijk met bal, medespelers, 
tegenstanders en het doel bezig te zijn. Controleer als begeleider van de mini-pupillen 
dan ook altijd of alle spelers tijdens de wedstrijden aan de bal kunnen komen, of ze 
allen kunnen scoren en of ze allen plezier beleven aan de wedstrijden. Als één van 
deze vragen negatief beantwoord wordt, dan zul je de teams of de wedstrijdvorm 
moeten aanpassen. Zo kan het zijn dat op dat moment 2 tegen 2 of 3 tegen 3 een 
idealere vorm is, dan 4 tegen 4. 

 
De centrale opdracht is dan ook dat vanuit allerlei, al dan niet toevallige en 
onvoorspelbare situaties, spelertjes steeds weer proberen de bal dribbelend, trappend, 
rennend, en soms vallend en opstaand, richting doel van de tegenpartij te krijgen. 
Wanneer spelertjes van de tegenpartij het tegenovergestelde trachten uit te voeren dan 
luidt de opdracht ‘probeer de bal weer af te pakken, doe mee!’  Binnen het 4 tegen 4 is 
de bal vaak nog een soort magneet. De spelers worden hierdoor nog veel 
aangetrokken en hebben nog geen beeld dat wegblijven van de bal, het team en/of de 
medespeler aan de bal kan helpen. Probeer de mini-pupillen hier dan ook niet op te 
coachen, ze hebben hier nog geen besef van. Door het te ervaren, gaat dat besef er 
vanzelf komen. 
 

§2. 2 Organisatie 
 
De begeleider van de mini-pupillen hoeft tijdens wedstrijden geen aandacht te 
besteden aan een opstelling of veldbezetting. Accepteer als begeleider van de mini-
pupillen dat ze hier nog niet aan toe zijn en dat ze allemaal in de buurt van de bal 
willen zijn. Voor sommige geldt dat ze misschien een voorkeur hebben om achterin of 
voorin te spelen. Dit komt voornamelijk om dat sommige kinderen niet in de drukte van 
de andere kinderen willen zijn en daardoor niet actief deelnemen aan het spel. 
Belangrijk is om ervoor te zorgen dat ze weten welke richting de bal op moet en waar 
het eigen doel is. En hoe ze de bal in het doel van de tegenpartij krijgen d.m.v. 
dribbelen, passen of schieten. Of hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de tegenpartij niet 
kan scoren d.m.v. bal afpakken of schot blokkeren en de tegenstander achterna te 
zitten.  
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Wanneer je kijkt naar een wedstrijd, moet je jezelf het volgende continu afvragen : 
 
- Wordt het spel door iedereen gespeeld ? 

o Kunnen alle kinderen scoren ? 
o Komt ieder kind aan de bal ? 

- Word het spel door iedereen ‘geleerd’ ? 
o Is er voor ieder kind een uitdaging in de wedstrijd ? 
o Kunnen er voor ieder kind handelingen met de bal lukken en     

mislukken ? 
- Wordt er door iedereen plezier aan beleefd ?  

o Vinden de mini-pupillen het leuk ? 
o Zijn ze enthousiast en betrokken ? 

 
Stap voor stap wordt het besef ontwikkeld dat een team uit 4 spelers bestaat. De 
begeleider kan op basis van de mate van aanleg en ontwikkeling duidelijk maken wat 
het belang van medespelers is en hoe daar, gegeven de speelruimte en de 
tegenstanders (beter) gebruik van kan worden gemaakt. Probeer dit te doen door een 
goed voorbeeld te laten zien (plaatje), korte aanwijzingen (praatje), gecombineerd met 
het laten ervaren van de spelers (daadje). 
 

§2. 3 Begeleiden van een wedstrijd 
 

2.3.1 De plaats van een wedstri jd 
Voor de mini-pupillen is de wedstrijd (maximaal) 4 tegen 4 (of met minder 
spelers, bv. 2 tegen 2 of 3 tegen 3) het beste middel om ze te laten ervaren wat 
een wedstrijd spelen inhoudt. Zorg dan ook dat bij elke activiteit in de week er 
een wedstrijdje gespeeld wordt.  Deze ervaring is voor deze spelers essentieel 
in het ervaren van voetballen en het beheersen van de bal, in relatie tot 
medespelers en tegenstanders. 

 
Daarnaast is het goed om in deze categorie de mini-pupillen kennis te laten 
maken met andere tegenstanders dan kinderen van hun eigen club. Wanneer je 
kiest om onderling wedstrijdjes te spelen als (een van de) activiteit voor de mini-
pupillen, dan is het zeker aan te raden dit ook eens te doen tegen de mini-
pupillen van een andere vereniging in de regio. Dit kan middels onderlinge 
uitwisselingen of officiële KNVB-competities. Ook het rijden met de auto naar 
een uitwedstrijd is voor deze kinderen al een hele belevenis en een zeer 
welkome ervaring in hun kennismaking met voetballen. 

 
De grootte van het veld is (mede) afhankelijk of je te maken hebt met mini-
pupillen die pas gestart zijn met voetballen of de 6- en 7-jarigen die al gaan 
doorstromen naar de F-jeugd. Over algemeen is een veldgrootte van 30 meter 
lang en 20 meter breed een goede afmeting om te starten. Afhankelijk van wat 
de begeleider ziet, kan hij de grootte aanpassen. Belangrijk hierin is goed te 
observeren wat er gebeurd. Als bijvoorbeeld de bal vaak uitgaat, dan is het 
wenselijk het veld aan te passen in grootte. Als er weinig gescoord wordt, is het 
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verstandig om de lengte van veld aan te passen, zodat de doelen dicht bij 
elkaar komen te staan en er meer gescoord gaat worden. 
 
De spelregels van de wedstrijd 4 tegen 4 zijn eenvoudig en simpel. Uiteraard 
mogen de spelers de bal niet met de hand aanraken, maar overige echte 
spelregels zijn er niet. Als er een speler geraakt wordt door een andere speler, 
dan is het verstandig om de spelers erop te wijzen dat ze de bal moeten raken, 
en niet elkaar. Vrije trappen kennen ze nog niet, laat de speler op wie de 
‘overtreding’ begaan is, zelf weer gaan dribbelen met de bal. Bij alle uitballen, 
hoekschoppen of doelpunten, mogen de spelers de bal weer in de het spel 
brengen door in te dribbelen. Laat de spelers niet de bal inschieten, dit leidt tot 
onveilige situaties (de bal raakt vaak een speler) en de spelers hebben moeite 
de bal dan te controleren. In de KNVB brochure 4 tegen 4 wordt er meer uitleg 
gegeven over 4 tegen 4 als wedstrijdvorm voor mini-pupillen. Deze brochure 
staat op de dvd Allemaal Uitblinkers mini-pupillen. 

 
De uitslag van de wedstrijd is daarbij van totaal ondergeschikt belang. 
Belangrijk is dat de mini-pupillen ervaring opdoen in het maken en voorkomen 
van doelpunten en de handelingen die daarbij horen binnen de wedstrijdjes en 
gaan ervaren wat de tegenstanders doen en medespelers doen. En zeker als je 
weet dat de gemiddelde mini-pupil de uitslag van de wedstrijd binnen 2 minuten 
weer vergeten is…………. 

 

2.3.2 Het begeleiden van de wedstrijd (ook ti jdens de training) 
 

Bij de mini-pupillen is het ‘coachen’ van de wedstrijd niet van toepassing, 
zoals dit bij E- en F-wedstrijden het geval is. De mini-pupillen hebben nog 
geen gevoel van opstelling en samenwerken in aanvallen en verdedigen, 
dus als ‘coach’ heb je vrij weinig invloed op het spel, waardoor je dus 
begeleider bent van deze mini-pupillen. Wel heeft de begeleider een zeer 
belangrijke rol bij deze mini-pupillen in het kennismaken en ervaren van het 
voetbalspel. Vooral de manier van begeleiden is wat een begeleider een 
goede ‘coach’ maakt. Vooral het besef van ‘wie de mini-pupil is’ en ‘hoe de 
mini-pupil de bal ervaart’, is een essentiële basis voor deze begeleider.  

 
Tijdens een wedstrijd gaat er van alles mis. Daarnaast gaat er natuurlijk ook 
heel veel goed. Dat moeten we dan ook niet vergeten als we het hebben 
over het begeleiden tijdens wedstrijden. Als we de mini-pupillen beter willen 
laten ervaren wat voetballen is, zijn we snel geneigd om ons alleen te 
richten op het negatieve. Het spelers met plezier beter leren voetballen, 
betekent dat jij je als begeleider van de mini-pupillen vooral richt op dat wat 
er goed gaat bij de spelers. Uiteindelijk gaat het erom elke speler met 
plezier laten ervaren van het handelen met en zonder de bal. Complimenten 
geven is daarbij een belangrijk en essentieel middel. 

 
Op welke momenten en op welke manieren kun je spelers helpen bij het 
ervaren van het voetbalspel ? Moet je dan vanaf het moment dat de spelers 
in de kleedkamer zitten tot het moment dat ze onder de douche gaan op ze 
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inpraten? Laat één ding duidelijk zijn: de spelers komen om te voetballen en 
niet om naar de begeleider te luisteren. Alles wat jij rondom of tijdens de 
wedstrijd doet en/of zegt moet dus gericht zijn op het ervaren van het 
handelen met en zonder de bal van deze spelers. Het is dan een 
voorwaarde dat spelers begrijpen wat je bedoelt en er daadwerkelijk wat 
mee kunnen doen tijdens de wedstrijd. Stem je aanwijzingen voor deze 
mini-pupillen af op hun leeftijd en de accenten in het ervaren van het spel 
(2.3). Dit betekent: niet over ‘alles’ wat willen zeggen en van de hak op de 
tak springen, maar je beperken tot 1 of 2 aandachtspunten en hierin de 
mini-pupillen op een positieve wijze begeleiden en enthousiasmeren. 
Daarnaast altijd zorgen voor een veilige en geborgen omgeving waarin de 
kinderen zichzelf kunnen zijn en zodoende op een plezierige wijze het 
voetbalspel gaan ervaren. 

 
Wat je doet of zegt moet daarbij altijd aansluiten op het niveau en de 
belevingswereld van de spelers. Daarom zal je tegen een mini-pupil andere 
dingen zeggen dan tegen een speler van de F-pupillen. Een mini-pupil zal je 
altijd ‘begeleiden’ over hoe hij de bal kan beheersen en bij een F-speler kun 
je al meer ‘coachen’ over specifieke situaties. 

 
Ook de manier en het moment waarop spelers worden benaderd, moet 
verschillend zijn. Een mini-pupil dien je vooral te begeleiden in wat hij doet 
en bij een F-speler kun je al aangesproken op een situatie die zich zeer 
recent heeft voorgedaan. Ook het taalgebruik moet daarin verschillen, de 
mini-pupil is meer gebaat bij een avontuurlijke manier van begeleiden (het 
avontuur rondom een oefenvorm) en bij de Pupil kan het al iets meer over 
de inhoud van voetballen kunnen gaan.  

 
Besef bij mini-pupillen wel dat het effect van je begeleiding natuurlijk geen 
graadmeter is om te bepalen of het zinvol is wat je doet of zegt. Mini-
pupillen gaan niet ineens beter de bal behandelen als de begeleider iets 
gezegd heeft of voorgedaan. Na verloop van tijd, na veel herhalingen van 
de betreffende voetbalhandeling, zal er een verandering optreden in hoe de 
handeling uitgevoerd wordt. 

 
Het is natuurlijk wel de speler die zelf de keuzes maakt in het veld en niet 
de begeleider die in het veld staat en kiest. Daarvoor is voetballen voor 
mini-pupillen een te onvoorspelbaar spel. De begeleider moet de speler 
alleen enthousiasmeren en positief stimuleren om met of zonder de bal een 
handeling uit te voeren en dus een keuze maakt om wel of niet die 
handeling uit te voeren. Zo zijn er bij de mini-pupillen, meer dan bij de 
andere leeftijdscategorieën, momenten waarbij de begeleider juist zijn mond 
moet houden. Het spel is er voor de spelers en niet voor de begeleider. Zij 
zijn de hoofdrolspelers, dat moeten we niet vergeten! 
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De volgende zaken helpen je de mini-pupillen beter te gaan begeleiden 
tijdens de wedstrijden die zij spelen tijdens hun activiteiten (training en/of 
wedstrijd) :  

Positief coachen : 
 Heb een positieve, betrokken uitstraling en enthousiaste houding op het 

veld  
 Geef complimenten, aandacht en zelfvertrouwen aan iedere speler 
 Zorg voor een veilige, geborgen, situatie waarin kinderen zich thuis voelen 

(fouten maken mag en moet, handelingen moeten kunnen lukken en 
mislukken) 

 Spreek kinderen aan op ongewenst gedrag 
 Gewenst gedrag bevorderen door te belonen met complimenten 
 Stimuleer en motiveer de kinderen 
 Maak van iedere activiteit een avontuur ! 

Tips bij het geven van aanwijzingen :    
 Formuleer een aanwijzing altijd positief (niet dwingend) 
 Stel regelmatig vragen aan kinderen en laat ze zelf vertellen ! Gebruik hun 

antwoorden om te gebruiken in je begeleiding van deze spelers 
 Gebruik de juiste woorden en (voor)beelden : speel in op hun 

belevingswereld ! 
 Stimuleer op hun ‘sterke’ punten 
 Heb geen oordeel maar motiveer kinderen in het ervaren van de 

handelingen met en zonder bal 
 Vergelijken kinderen niet met anderen 
 Laat kinderen zelf iets voordoen 

HOOFDSTUK 3 DE TRAININGSACTIVITEIT 

§3. 1 Inleiding 
 
Bij de mini-pupillen leggen we de accenten op de handelingen met de bal, zoals 
Dribbelen, Passen / Mikken en het Schieten van en met de bal. Aandacht besteden 
aan het verdedigen gebeurt voornamelijk doordat de mini-pupillen deze handelingen 
gaan uitvoeren en er automatisch kinderen de bal gaan afpakken. Daarbij moet de 
begeleiding zich met name richten op het stimuleren van het uitvoeren van de 
handelingen met bal. Handelingen zonder bal, zoals het afpakken van de bal, zijn voor 
deze kinderen nog niet herkenbaar (in relatie tot het ‘voorkomen van doelpunten’) en 
dienen dus, door het veel te doen, ervaren te worden. 
 
Op basis van de over ‘wie de mini-pupil is’ en ‘hoe de mini-pupil de bal ervaart’, zijn de 
voetbalhandelingen dribbelen, passen / mikken en schieten de belangrijkste 
handelingen voor deze mini-pupillen om te gaan ervaren. Op basis van deze 3 
handelingen zijn er, per handeling, diverse oefeningen in het overzicht van de 
oefenvormen opgenomen.  
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De uitgangspunten voor elke trainingsactiviteit zijn: 
 Relatief kleine vormen (max. 8 spelers) 
 Vormen van 8 a 10 min. 
 1 trainer op 8 kinderen 
 Alles in de vorm van een spelletje, zoveel als mogelijk met bal 
 Inspelen op de belevingswereld (het avontuur rondom de vorm) 
 Veel met voorbeelden (avontuur) werken 
 Spelenderwijs de regels verwerken 
 Mogelijkheden tot aanpassingen van de vorm 
 Altijd positief coachen 

 
Om te zorgen dat de kinderen alle 3 de handelingen met de bal ervaren, is er een 
structuur ontwikkeld. Binnen deze structuur gaan de mini-pupillen deze handelingen 
ervaren in diverse oefen- en partijvormen. Het model van deze trainingsactiviteit ziet er 
als volgt uit : 

 Eerste 10 minuten uitrazen en dollen met de bal door bv. een tikspel met een 
”avontuur” in relatie tot voetballen 

 3 oefenvormen van maximaal 10 minuten 
1. Dribbelen 
2. Passen / mikken 
3. Schieten 

 Partijspel(letjes) van max. 4 tegen 4 (wedstrijden van max. 10 minuten) 
 
In hoofdstuk 4.3 zijn de verschillende trainingsvormen verder uitgewerkt. 
 

§3. 2 Aanpassen van de vormen in de trainingsactiviteit 
 
Bij mini-pupillen kan het voor komen dat bepaalde oefenvormen te moeilijk zijn omdat 
de weerstand van één (of meerdere) tegenstanders al te groot is. Dan moet je het als 
begeleider verder vereenvoudigen en is het verstandig om te kiezen voor een andere 
oefenvorm of een aanpassing van de betreffende vorm. Hierdoor komen de spelers 
vaak in een situatie dat ze de bal vaak kunnen raken, met een weerstand die er voor 
zorgt dat ze dit raken telkens nog beter en meer zullen gaan doen. Controleer als 
begeleider van de mini-pupillen dan ook altijd of alle spelers tijdens de vormen aan de 
bal kunnen komen, of ze allen kunnen scoren en of ze allen plezier beleven aan de 
wedstrijden.  
 
Deze controle kun je uitvoeren door jezelf onderstaande vragen te stellen : 

 
- Wordt het spel door iedereen gespeeld ? 

o Kunnen alle kinderen scoren of punten behalen ? 
o Komt ieder kind aan de beurt bij een oefenvorm of aan bal in een 

wedstrijdvorm ? 
- Word het spel door iedereen ‘geleerd’ ? 

o Is er voor ieder kind een uitdaging in de vorm ? 
o Kunnen er voor ieder kind handelingen met de bal lukken en mislukken 

? 
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- Wordt er door iedereen plezier aan beleefd ?  
o Vinden de mini-pupillen het leuk ? 
o Zijn ze enthousiast en betrokken ? 

 
Als één van deze vragen negatief beantwoord wordt, dan zul je de vorm moeten 
aanpassen of een andere vorm moeten kiezen. Belangrijk in deze is ‘wat de begeleider 
ziet’ en ‘wat de begeleider doet’. Bij ‘wat de begeleider ziet’ constateert de begeleider 
van de vorm op basis van bovenstaande vragen dat de vorm niet goed loopt of 
uitgevoerd kan worden.  
Bij ‘wat de begeleider doet’ past de begeleider de vorm zodanig aan dat dit opgelost 
wordt. Na deze aanpassing gaat de begeleider weer observeren of de aanpassing het 
gewenste resultaat opgeleverd heeft (‘wat de begeleider ziet’). Eventueel kan er dus 
nog een aanpassing plaatsvinden op basis van ‘wat de begeleider ziet’. 

 
In onderstaand schema zijn diverse mogelijkheden om de vormen aan te passen 
opgenomen : 

 
 

STARTVORMEN 
 

 
OEFENVORMEN 

 
PARTIJVORMEN 

Spelletjes met en 
zonder bal 

 4 tegen 4 - 3 tegen 3 
2 tegen 2 

Wat de 
begeleider 

ziet 

Wat de 
begeleider 

doet 

Wat de 
begeleider 

ziet 

Wat de 
begeleider 

doet 

Wat de 
begeleider 

ziet 

Wat de 
begeleider 

doet 
Er wordt te 
weinig 
getikt 

Ruimte 
kleiner 
maken 

De bal 
wordt 
continu 
afgepakt 

Wisselen 
van 
verdediger 
of 
Met meer 
aanvallers 
tegelijkertijd 
starten 
 

1 team is 
veel sterker 
dan het 
andere 

Aanpassen 
van de 
teams 

Het is te 
druk in de 
vorm 

Ruimte 
groter 
maken of in 
2 vormen 
uitvoeren 

Er wordt 
niet 
gescoord 
door beide 
teams 

Meer 
doeltjes 
plaatsen 

 Niet alle 
spelers 
doen actief 
mee 

Opsplitsen 
in 2 vormen 

Het 
doelvlak 
wordt niet 
geraakt 

Doelvlak 
groter 
maken of 
meerdere 
doelvlakken 
plaatsen 

De bal gaat 
vaak uit het 
spel 

Het veld  
breder 
maken 

  Het 
doelvlak 
wordt niet 
gehaald 

Afstand 
naar het 
doelvlak 
verkleinen 

Spelers 
komen niet 
aan de bal 

Vorm 
opsplitsen 
in kleinere 
aantallen 

  De bal gaat 
veel uit het 
veld of 
slootje 

De ruimte 
groter 
maken 
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§3. 3 De vormen voor de trainingsactiviteit 
 

Groep 1 : 
Het verbeteren van het dribbelen  

dribbelen, (passen/mikken), aannemen, (schieten)
 

Partijvormen 
4 tegen 4 basisvorm 

 
3 tegen 3 basisvorm 

 
2 tegen 2 basisvorm 

4 tegen 4 op 4 doeltjes 
 

3 tegen 3 op 4 doeltjes 
 

2 tegen 2 op 4 doeltjes 

 

Oefenvormen 
Dribbelkampioen – 

1 verdediger 
 

Oversteekspel 
basis – 1 verdediger 

Oversteekspel 
met pionnen - 1 verdediger 

Dribbelkampioen –  
4 verdedigers 

 

Oversteekspel 
Basis - 2 verdedigers 

Oversteekspel 
met pionnen - 2 

verdedigers 
Dribbelen in vak 

 
Dribbelvorm – Lion King Stadionspel 

Dribbelen in vak met jager 
(afpakker) 

 

1 tegen 1 
basisvorm 

Krokodillenspel 

Dribbelen in vak met 
doeltjes 

1 tegen 1 
met 4 doeltjes 

 

1 tegen 1  lijnvoetbal 
 tegenstander van opzij 

Dribbelen in vak met 
doeltjes 

1 verdediger 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Versie 3 | Januari 2013 

  18 

 
 

Groep 2 : 
Het verbeteren van het passen/mikken  

(dribbelen), passen/mikken, (aannemen), (schieten) 
 

Partijvormen 
4 tegen 4 op 4 doeltjes 

 
3 tegen 3 op 4 doeltjes 

 
2 tegen 2 op 4 doeltjes 

4 tegen 4 basisvorm 
 

3 tegen 3 basisvorm 
 

2 tegen 2 basisvorm 

4 tegen 4 met pionnen 
 

3 tegen 3 met pionnen 
 

2 tegen 2 met pionnen 

 

Oefenvormen 
Doelschietspel 

groot doel met keeper 
 

Dribbel-schietspel 
met 2 doeltjes - 1 

verdediger 

Dribbel-schietspel 
met pionnen - 1 verdediger 

Doelschietspel 
met gatendoek 

 

Dribbel-schietspel 
met 2 doeltjes - 2 

verdedigers 

Dribbel-schietspel 
met pionnen - 2 

verdedigers 
Doelschietspel 

groot doel met pionnen 
Buurmanspel 

met 2 doeltjes – 1 
verdediger 

1 tegen 1 
met 2 kleine doeltjes 

tegenstander van opzij 
Leeuwschietspel met 

variabele afstand 
 

Poortschietspel met 
variabele afstand 

Poortschietspel met vaste 
afstand 

1 tegen 1 
met 4 kleine doeltjes 

 

1 tegen 1 
met grote pionnen 

1 tegen 1 
basisvorm 

Doelschietspel 
groot doel met keeper 
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Groep 3 : 
Het verbeteren van het schieten  

(dribbelen), (passen/mikken), (aannemen), schieten 
 

Partijvormen 
4 tegen 4 op 2 grote doelen 

 
3 tegen 3 op 2 grote doelen 

 
2 tegen 2 op 2 grote doelen 

 

Oefenvormen 
Dribbel-doelschietspel 

met 1 groot doel - 1 
verdediger 

 

Doelschietspel 
groot doel met keeper 

 

Buurmanspel 
met 1 doel - 1 verdediger 

 

Dribbel-doelschietspel 
met 1 doel - 2 verdedigers 

 

Doelschietspel 
met gatendoek 

 

Buurmanspel 
met 1 doel - 2 verdedigers 

 
Dribbel-doelschietspel 

met leeuwen - 1 
verdediger 

 

Doelschietspel 
groot doel met pionnen 

 

 

Dribbel-doelschietspel 
met leeuwen –  
2 verdedigers 

 

  

1 tegen 1 
met 2 grote doelen met 

keepers 
 

1 tegen 1 met 1 groot doel 
met keeper 

tegenstander van opzij 
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Groep 4 : 
Startvormen met en zonder bal 

 
Startvormen met bal Startvormen zonder bal 

 Dribbelkampioen – 1 verdediger 
 

Tikspel : Leeuwen en de jager 

Dribbelkampioen – 4 verdedigers 
 

Tikspel : Cars 

Dribbelen in vak : Cars 
  

 

Dribbelen : Leeuwen en de jager 
 

 

Dribbelen in vak met doeltjes 
 

 

Dribbelen in vak met doeltjes - 1 
verdediger 

 

 

Stadionspel 
 

 

 

§3. 4 Begeleiden 
 
Wanneer je als coach bij het kijken (lezen van) naar de wedstrijd tot de conclusie komt 
dat jouw team geen doelpunten maakt en veel doelpunten tegen krijgt, dan moet je bij 
mini-pupillen nadenken over “Waarom lukt het (nog) niet?”. Vaak is het bij mini-pupillen 
zo dat de tegenstanders bijvoorbeeld groter en sterker zijn (bv. een 5 jarig kind t.o.v. 
een 6 jarig kind). De oplossing zit hem vaak in een andere samenstelling van de teams 
of een andere indeling (splitsing) van de diverse leeftijdsjaren binnen je groep mini-
pupillen. Daarnaast moet je je telkens afvragen wanneer je kijkt naar een wedstrijd of 
training : 

 
- Wordt het spel door iedereen gespeeld ? 

o Kunnen alle kinderen scoren of punten behalen ? 
o Komt ieder kind aan de beurt bij een oefenvorm of aan bal in een 

wedstrijdvorm ? 
- Word het spel door iedereen ‘geleerd’ ? 

o Is er voor ieder kind een uitdaging in de vorm ? 
o Kunnen er voor ieder kind handelingen met de bal lukken en mislukken 

? 
- Wordt er door iedereen plezier aan beleefd ?  

o Vinden de mini-pupillen het leuk ? 
o Zijn ze enthousiast en betrokken ? 
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Over het algemeen geldt voor mini-pupillen dat zij m.n. moeten ervaren (en daardoor 
leren) hoe zij dribbelen, passeren, drijven, passen / mikken en schieten. Door het veel 
te ervaren (dus veel herhalingen en beurten) gaan deze kinderen de handelingen 
vanzelf beter uitvoeren en ook besef krijgen van richting en de spelregels van het 
voetbalspel.  
Voor mini-pupillen geldt dat je de aanwijzing het beste kunt laten zien (eigen 
voorbeeld) of kunt laten zien (een voorbeeld van een speler) (plaatje) en daarbij 
simpele woorden gebruikt die passen in de belevingswereld van mini-pupillen (kort 
praatje), waarna de mini-pupillen veel zelf aan de beurt gaan komen om de 
handelingen uit te voeren (daadje). 

 
De volgende handelingen stellen we dus centraal bij mini-pupillen : 

 
Aanvallen = ‘lopen met bal richting doel van de tegenstander’ 
Passen / mikken = ‘probeer te bal in het doeltje (of ander doelvlak) te krijgen’ 
Schieten = ‘schiet de bal in het doel’ 

 
Naast deze specifieke handelingen is het belangrijk de mini-pupillen te stimuleren om 
mee te blijven doen en/of actief te blijven in de betreffende vorm. Stimuleer deze 
kinderen vooral door te enthousiasmeren en stimuleren. Zo ervaren ze vanzelf om 
bijvoorbeeld de bal af te pakken, zonder dat je ze een specifieke opdracht geeft. 

HOOFDSTUK 4 DE TRAININGSACTIVITEIT : PLANNING & ORGANISATIE 
 

§4. 1 Inleiding 
 
Het basisidee is dat kinderen leren door het ervaren wat de bal is en doet en daardoor 
de bedoeling van het spel ontdekken. De begeleider helpt kinderen de bal en het spel 
te ontdekken. Om de kinderen het spel te laten ervaren en te ontdekken wat het 
voetbalspel inhoudt, zullen de vormen tijdens de training aangepast moeten worden 
naar de mini-pupillen waarbij in een vorm één bepaalde handeling met bal centraal 
staat. Tevens zullen de wedstrijden (en de wedstrijdvormen tijdens de trainingen) aan 
de volgende eisen moeten voldoen : 

 Twee partijen die beiden kunnen scoren op (bij voorkeur) een doeltje met een 
net 

 De structuur van het spel (richting en regels) 
 

De door de KNVB ontwikkelde oefen- en partijvormen (zie hoofdstuk 4 en 6) zijn om 
het voetballen te leren belangrijke middelen. Spelers krijgen te maken met de bal en 
zijn eigenschappen en tevens ook tegenstanders, medespelers, doelen, afgebakende 
ruimte en de regels van het spel. 
Door het veelvuldig spelen van kleine partijtjes (maximaal 4 tegen 4) en allerlei 
afgeleide spelvormen worden alle drie voetbalhandelingen die nodig zijn om het spel te 
kunnen spelen, ervaren en automatisch geoefend.  
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§4. 2 De oefenvormen 
 
Doordat trainen en coachen, zoals bijvoorbeeld bij E- & F-pupillen nog niet aan de orde 
is, kunnen we ook de Visie op leren voetballen (zie bijlage 1) van de KNVB nog niet 
toepassen op de mini-pupillen van 5 en 6 jaar. De keuze van oefenvormen voor deze 
kinderen is dan ook gebaseerd op het laten ervaren van de 3 handelingen met bal, t.w. 
dribbelen, passen / mikken en schieten. Door deze handelingen centraal te stellen in 
de vormen, gaan de mini-pupillen automatisch deze handelingen uitvoeren en ervaren. 
Door dit ‘ervaren’ zul je merken dat de mini-pupillen deze handelingen geleidelijk 
steeds ‘beter’ gaan uitvoeren en ook begrijpen. Door het spelen van veel partijvormen, 
ook tijdens de trainingsactiviteiten, gaan de spelers ook besef krijgen van de spelregels 
en richting. Automatisch krijgen de mini-pupillen in die partijvormen ook te maken met 
het ‘afpakken van de bal’ en ‘actief mee blijven doen’ als de andere spelers de bal 
hebben en proberen te scoren in het doeltje wat verdedigd wordt. 

 
Tijdens de vormen moeten we ons continu afvragen : 

 
- Wordt het spel door iedereen gespeeld ? 

o Kunnen alle kinderen scoren of punten behalen ? 
o Komt ieder kind aan de beurt bij een oefenvorm of aan bal in een 

wedstrijdvorm ? 
- Word het spel door iedereen ‘geleerd’ ? 

o Is er voor ieder kind een uitdaging in de vorm ? 
o Kunnen er voor ieder kind handelingen met de bal lukken en mislukken 

? 
- Wordt er door iedereen plezier aan beleefd ?  

o Vinden de mini-pupillen het leuk ? 
o Zijn ze enthousiast en betrokken ? 

 
Op basis van deze (controle)vragen kan de begeleider inschatten of de vorm (op dat 
moment) geschikt is voor de trainingsactiviteit. Hij of zij kan, naar aanleiding van de 
eigen antwoorden, een aanpassing doorvoeren van de vorm of een andere vorm 
kiezen. 

§4. 3 Planning 
 
Het voorstel is dat de trainingsactiviteit voor de mini-pupillen ongeveer 45-60 minuten 
duurt en de volgende opbouw kent: 

1. Startvorm : Uitrazen en dollen met de bal (10 min.) 
2. Oefenvorm op basis van dribbelen (10 min.) 
3. Oefenvorm op basis van een passen-mikken (10 min.) 
4. Oefenvorm op basis van een schieten (10 min.) 
5. Partijspel 4 tegen 4 (10 min.) 
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Vorm Uitleg Doel Begeleiding 
 
Startvorm 
(5 min.) 

 
Spelers in de sfeer 
brengen van de training  
Dit kan vaak een tikspel 
zijn waarbij de kinderen 
met en zonder bal actief 
zijn. (samen beginnen !) 

 
Spelenderwijs 
oefenen van de 
handelingen met bal. 
(dribbelen) 

 
Korte inleiding van de 
training en zo snel 
mogelijk beginnen door 
een voorbeeld geven / 
laten voordoen. Zorg dat 
elke speler voldoende 
aandacht krijgt. 
 

 
Oefen- 
vorm 1 
 
Oefen- 
vorm 2 
 
Oefen- 
vorm 3 
 
(allen max.  
10 min.) 

 
Op basis van één 
handeling met bal wordt 
een keuze gemaakt welke 
oefenvorm gespeeld gaat 
worden. 
 
Bij een grote groep mini-
pupillen is het tevens 
mogelijk om één groep 
vorm 1 te laten spelen, 
één groep vorm 2 en 
eventueel een 3e groep 
vorm 3. Na 10 min. 
wisselen deze groepen 
door van oefenvorm. 

 
De spelers moeten 
zo vaak mogelijk 
deze handeling 
kunnen uitvoeren en 
deze handeling 
zodanig gaan ervaren 
dat ze zelf gaan 
herkennen hoe ze 
deze handeling met 
bal het makkelijkste 
kunnen uitvoeren, 
met het meeste 
resultaat. (bv. het zo 
vaak mogelijk 
omschieten van een 
pion) 

 
Kort uitleggen van de 
bedoeling van de 
oefenvorm en controleren 
of de spelers de bedoeling 
begrijpen. (bv. door 
henzelf dit te laten 
vertellen) 
Na de start van de vorm 
controleren of de vorm 
begrepen wordt en evt. 
moeilijker of makkelijker 
maken, de spelers nog 
meer laten ervaren door: 
- stopzetten,  
- vragen stellen &  
  oplossingen laten  
  aandragen, 
- aanwijzingen geven, 
- voorbeeld geven /  
  (laten) voordoen. 
 

Vorm Uitleg Doel Begeleiding 
 
Partijvorm 
4 tegen 4 
(10 min.) 

 
Deze partijvorm is de 
afsluiting van de training, 
deze vorm vindt altijd 
plaats met 2 doelen,  
(groot of klein) zodat de 
mini-pupillen met een echt 
wedstrijdje de training 
afsluiten.  
 
 
 
 
 
 

 
De spelers gaan 
ervaren hoe het 
wedstrijdje gespeeld 
wordt en wat het 
inhoudt om 
doelpunten te maken 
en te moeten 
voorkomen. Wel is 
belangrijk dat 
iedereen mee blijft 
doen en alle kinderen 
samen aanvallen en 
samen verdedigen. 
 

 
Kort uitleggen van de 
bedoeling van de 
oefenvorm en controleren 
of de spelers de bedoeling 
begrijpen. (bv. door 
henzelf dit te laten 
vertellen) 
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§4. 4 Organisatie op het veld 
 
Belangrijk voor een soepele organisatie van de training is dat de trainingsvormen 
zoveel als mogelijk van te voren op het veld zijn uitgezet, zodat tijdens de training 
weinig tijd verloren gaat met het klaarzetten en veranderen van de organisatie op het 
veld. 

 
Bij deze uitwerking wordt er vanuit gegaan dat de begeleiders minimaal een half veld 
tot hun beschikking hebben. De organisatie op het veld zou er dan als volgt uit kunnen 
zien met daarbij het aantal speler dat aanwezig is bij de activiteit. (uitgewerkt in 8, 16 
tot 20 en 32 tot 40 spelers) 

 
Veldindeling bij 8 spelers (half speelveld) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speel maximaal 4 tegen 4 
! Ben je bijvoorbeeld met 
10 spelers, speel dan één 
maal 2 tegen 2 en één 
maal 3 tegen 3, op 2 
veldjes.  

 
Controleer daarnaast  
ook : 
- Komt ieder kind aan 

de bal ? 
- Heeft ieder kind  

succes ? 
- Wordt ieder kind 

uitgedaagd in het 
spel ? 

 

 
Na de start van de vorm 
controleren of de vorm 
begrepen wordt en evt.  
moeilijker of makkelijker 
maken, de spelers nog 
meer laten ervaren door: 
- stopzetten,  
- vragen stellen &  
  oplossingen laten  
  aandragen, 
- aanwijzingen geven, 
- voorbeeld geven /  
  (laten) voordoen. 

 
 
Einde 
training 
 

 
Samen het materiaal opruimen !! (samen eindigen !) 

Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 

4 tegen 4 

Startvorm 

Oefenvorm 3 
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Veldindeling bij 16 spelers (half speelveld) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veldindeling bij 16 spelers (heel speelveld) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeling activiteit : 
- Startvorm : of in 1 grote groep (samen beginnen !)  
- Vorm 1, 2 en 3 : 1 groep van 8 starten bij vorm 1 en 1 groep van 8 starten bij 

vorm 2, na 10 minuten wisselen zij van vorm (veldjes liggen naast elkaar) 
- Partijvorm 4 tegen 4 : De kinderen worden verdeeld op basis van leeftijd en/of 

beleving en vaardigheid en spelen max. 10 minuten 2 tegen 2 partijspel. Indien 
mogelijk, kun je na 5 minuten wisselen van tegenstander. (let goed op gelijke 
kansen voor iedereen, dus gelijke vaardigheid, beleving en/of leeftijd) 

- Als laatste : gezamenlijk het materiaal opruimen (samen eindigen !) 
 

Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 

4 tegen 4 

4 tegen 4 

Startvorm 

Oefenvorm 3 

Startvorm 

Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 

4 tegen 4 

4 tegen 4 

Oefenvorm 3 
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Veldindeling bij 24 spelers (heel speelveld) (4 groepen van 6 kinderen bij vorm 1 
en 2) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeling activiteit : 
- Startvorm : of in 1 grote groep (samen beginnen !) of 2 in groepen van 12 
- Vorm 1 en 2 : 2 groepen van 6 starten bij vorm 1 en 2 groepen van 6 starten bij 

vorm 2, na 10 minuten wisselen zij van vorm (veldjes liggen naast elkaar) 
- Partijvorm 2 tegen 2 : De kinderen worden verdeeld op basis van leeftijd en/of 

beleving en vaardigheid en spelen max. 10 minuten 2 tegen 2 partijspel. Indien 
mogelijk, kun je na 5 minuten wisselen van tegenstander. (let goed op gelijke 
kansen voor iedereen, dus gelijke vaardigheid, beleving en/of leeftijd) 

- Partijvorm 4 tegen 4 : De kinderen worden verdeeld op basis van leeftijd en/of 
beleving en vaardigheid en spelen max. 10 minuten 2 tegen 2 partijspel. Indien 
mogelijk, kun je na 5 minuten wisselen van tegenstander. (let goed op gelijke 
kansen voor iedereen, dus gelijke vaardigheid, beleving en/of leeftijd) 

- Als laatste : gezamenlijk het materiaal opruimen (samen eindigen !) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 

4 tegen 4 

4 tegen 4 

Oefenvorm 1 

Oefenvorm 2 

Startvorm 

4 tegen 4 

Oefenvorm 3 

Oefenvorm 3 
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Veldindeling bij 32 spelers (heel speelveld) (4 groepen van 8 kinderen) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 

4 tegen 4 

4 tegen 4 

Oefenvorm 1 

Oefenvorm 2 

Startvorm 

4 tegen 4 

4 tegen 4 

Oefenvorm 3 

Oefenvorm 3 
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HOOFDSTUK 5 BEGELEIDEN 
 

§5. 1 Maken van afspraken 
 
De meeste kinderen die gaan voetballen starten, als 5 of 6 jarige, bij de mini-pupillen. 
Voor de vereniging en haar begeleiders een ideale mogelijkheid om met alle 
betrokkenen direct afspraken te maken over diverse zaken met als uitgangspunt dat de 
kinderen, met veel plezier, gaan ervaren wat voetballen is en wat het betekent om 
samen te spelen en te leren. Het is voor alle betrokkenen een 1e kennismaking met 
voetbal en de vereniging kan ervoor zorgen dat het meteen een leuk ‘welkom op 
voetballen’ is !  

 
Er zijn diverse afspraken die je kunt maken, hieronder staan er een aantal vermeld : 

 
Kinderen : 
- Als de trainer praat, zijn de kinderen stil.  
- Als de kinderen praten, zijn de andere kinderen en de trainers stil. 
- Als je wat wilt zeggen, dan steek je je hand op. 
- We verzamelen op een vast punt en gaan gezamenlijk weer  
 
Ouders : 
- Laat de kinderen voetballen en laat ze zelf beslissen wat ze met de bal doen. 
- Laat het geven van aanwijzingen over aan de begeleiders van de mini-pupillen. 
- Enthousiasmeer en moedig de kinderen op een positieve manier aan. 
- Als je wilt, mag je altijd helpen tijdens de activiteiten, maar wel graag in overleg 

met de coördinator. 
- Ben sportief en positief langs de lijn, ook richting de ouders van de 

tegenstanders en/of de spelbegeleider/scheidsrechter. 
- Zorg dat uw kind altijd op tijd aanwezig is bij de activiteiten. 
- Probeer zo veel als mogelijk zelf ook aanwezig te zijn bij de activiteiten. 
 
Om deze afspraken met elkaar te bespreken, adviseren wij de volgende stappen te 
ondernemen : 
- Organiseer een ouderbijeenkomst en bespreek de volgende zaken : 

o Voorstellen begeleiding mini-pupillen 
o Voorstellen jeugdbestuurslid en/of technisch jeugdcoördinator 
o Doornemen afspraken tbv kinderen en ouders 
o Werving begeleiders (ook moeders !) vanuit de oudergroep 
o Programma voor seizoen doorspreken 
o Vast contactpersoon tbv ouders bij vragen gedurende het seizoen 
o Rondvraag 

- Stuur de gemaakte afspraken daarna via de mail door naar alle ouders, 
jeugdbestuur en evt. technische commissie / jeugdcoördinator 

- Communiceer deze afspraken ook met de F-jeugd en probeer de gemaakte (of 
al aanwezige) afspraken ook door de gehele vereniging na te streven. 
(herkenbaarheid ivm de overstap van mini-pupillen naar F-pupillen) 
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Bijlage 1 : Visie op leren voetballen 

Oefenen in relatie tot de wedstrijd 
Het leren voetballen van mini-pupillen gebeurt dicht bij het voetballen zelf en sluit aan 
bij vooral de ‘teamfunctie aanvallen’. Tijdens het aanvallen, wordt er automatisch 
verdedigd. Omdat het thema bij mini-pupillen ‘het leren beheersen van de bal’ is, staat 
Aanvallen (we hebben de bal in het bezit) centraal. Het leren van voetbalhandelingen 
zoals bijvoorbeeld: passen-mikken, dribbelen, schieten en het maken van 
schijnbewegingen moeten bij herhaling en in wisselende (avontuurlijke) spelvormen 
worden geoefend en zodoende worden ervaren. De spelers moeten in de gelegenheid 
worden gesteld om deze voetbalhandelingen continu uit te voeren en dus te oefenen 
zonder onnodige onderbrekingen en wachttijden. (geen wachtrijtjes dus) 
Daarbij oefenen de spelers de handelingen met de bal en de spelers gaan daarbij 
langzamerhand ervaren om hun handelingen weer afstemmen op andere spelers. (bv. 
in partijspelen 2 tegen 2 en 4 tegen 4). 

Leerbaarheid vergroten 
Met een verwijzing naar het straatvoetbal van vroeger leer je voetballen door te 
voetballen. De leerbaarheid van het spel wordt vergroot door de wedstrijd voor jonge 
spelers te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken: 4 tegen 4 en 7 tegen 7 in 
plaats van 11 tegen 11. Het gevolg is kleinere velden en doelen en het vereenvoudigen 
van de regels. Hoe jonger de spelers zijn, hoe groter uiteraard de verschillen met het 
voetbal voor volwassenen. Rekening houdend met de leeftijdskenmerken van de 
deelnemers en hun specifieke behoefte wordt dit uitgewerkt per leeftijdscategorie (Mini, 
F, E, D, enz.) 
 
Drie fasen 
Bij het leren voetballen worden grofweg drie fasen onderscheiden: 
 Mini-, F-en E-pupillen 
 D-pupillen en C-junioren 
 B- en A-junioren 

Mini-, F- en E-pupillen 
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht 
op het in het bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een 
medespeler en schieten op doel. In de trainingen ligt het accent  
op het leren omgaan met de bal in basisvormen, waarbij er veel  
met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 1 tegen 1, 2 tegen 2,  
3 tegen 3 en allerlei variaties daarvan). Het partijspel dat zich  
het meest leent om het voetballen te ontwikkelen  is 4 tegen 4,  
dat als de kleinste vorm van de echte wedstrijd kan worden  
gezien. In verschillende variaties van het 4 tegen 4 kunnen  
Verschillende accenten worden gelegd, waarin de handelingen  
van spelers met de bal benadrukt worden (zoals dribbelen- 
passeren, passen en schieten). 
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Samen doen 
Maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt 
probeer je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En - zeker bij E-pupillen - leren ze 
dat ook steeds meer samen te doen. Ook komen voorkeuren voor posities meer tot 
uiting, de één vindt het prettiger om meer verdediger te zijn, de ander is meer een 
aanvallend type. 

D-pupillen en C-junioren 
Vanaf de D-pupillen wordt 11 tegen 11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen 
bewegingen en willen samen met hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze 
ontwikkelen inzicht in het spel 11 tegen 11, leren omgaan met een groot speelveld, 
spelregels en het spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer 
aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die 
er per linie en per positie zijn. 

B-en A-junioren 
In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De 
afgelopen en de eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de 
training. Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, 
sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. 
Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan 
met spanning en de druk van de wedstrijd. 
 
Periodiseren 
De trainingen zullen nog meer wedstrijdgericht zijn,  
waarbij het team en de spelers individueel zich  
stap-voor-stap ontwikkelen in het verbeteren van het  
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Door middel  
van het periodiseren van de voetbalconditionele prikkel  
wordt enerzijds gewerkt aan het beter aanvallen,  
verdedigen en omschakelen en daarnaast door het  
spelen van voetbalvormen aan het verbeteren van de  
voetbalconditie van de spelers.  

 

Accenten 
Zeker bij de D-pupillen kan het voetballen 
nog vaak geoefend worden met kleine 
aantallen, waarbij accenten kunnen 
worden gelegd op het aanvallen of het 
verdedigen.  
 
Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal 
daarnaast gekozen kunnen worden voor 
meer complexe vormen.  
Het partijspel 4 tegen 4 blijft een goed 
leermiddel, maar in 7 tegen 7 of 8 tegen 8 
kan meer aandacht worden besteed aan 
de samenwerking tussen de linies.  
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De individuele speler 
In de visie van de KNVB op jeugdvoetbal ligt de nadruk op het ontwikkelen van de 
individuele speler binnen het team. Voetbal is een teamsport waarbij elf voetballers een 
winnend team kunnen vormen, wanneer spelers elk hun specifieke taak vervullen, 
elkaars specifieke kwaliteiten herkennen en aanvullen, elkaars zwakke punten 
compenseren, doelgericht met elkaar communiceren en zich gezamenlijk instellen op 
de kwaliteiten van de tegenpartij.  
De stappen in het jeugdvoetballeerproces worden voor een belangrijk deel bepaald 
door de ontwikkeling die jonge spelers fasegewijs doorlopen. Jeugdvoetbal kan 
zodoende niet een afspiegeling zijn van het volwassen voetbal; een volgende stap in 
het leerproces wordt ingezet als de ontwikkeling van de spelers dit toelaat.  
 
Niveau 
Een ander gevolg van het centraal stellen van de individuele (jeugd)speler is dat ieder 
lid op zijn of haar niveau wedstrijden moet kunnen spelen en moet kunnen deelnemen 
aan trainingen. Vandaar ook dat de KNVB het gemengd voetbal toestaat tot en met 19 
jaar en dat er in de E- en F-pupillen jeugdcompetities worden georganiseerd en geen 
aparte jongens- en meisjescompetities. 
 
Trainen = vereenvoudigen van het spel afgestemd op de mogelijkheden van het 
individu 
De visie van de KNVB start met het voetballen in (vereenvoudigde) spelsituaties (4 
tegen 4, 7 tegen 7, etc.). De weerstanden die een speler tegenkomt in de echte 
wedstrijd zijn ook aanwezig in de vereenvoudigde spelsituaties, maar dan in 
aangepaste vorm. Bijvoorbeeld door minder (tegen)spelers en meer ruimte is er meer 
tijd om een bal aan te nemen, door te passen of te dribbelen. De tekortkomingen die 
daarin zijn te zien, krijgen op de training aandacht in aanwijzingen en verdere 
vereenvoudigingen van het spel. Deze zijn gericht op handelingen met bal (techniek), 
maar ook handelingen zonder balcontact (dekken, vrijlopen, etc.).  

 
De trainer geeft ook aanwijzingen die te maken hebben met spelinzicht (waarnemen) 
en de onderlinge communicatie (het afstemmen van de handelingen van de spelers op 
elkaar).  
Een (jeugd)coach moet in staat zijn om te kiezen voor de juiste vereenvoudiging, 
waardoor spelers vaak in een situatie komen om bepaalde voetbalhandelingen te 
oefenen. En binnen deze situatie moet de coach de juiste aanwijzingen, op het juiste 
moment te geven, waardoor individuele spelers beter worden. 
 
Techniek als middel 
Binnen de visie van de KNVB wordt techniek dus gezien als een middel om uitvoering 
te geven aan bijvoorbeeld de teamfunctie aanvallen en de teamtaken opbouwen en 
scoren. De handelingen met bal als dribbelen, passeren, passen en schieten worden 
dan gezien als middelen om kansen te creëren en kansen te benutten.  

 
Spelinzicht 
Spelinzicht zegt iets over het handelen van de individuele voetballer. Om een bijdrage 
te kunnen leveren aan bepaalde teamtaken of teamfuncties, dient een individuele 
speler spelsituaties te onderkennen en te doorzien.  Welke handeling is op welk 
moment en in welke situatie nodig. De term spelinzicht heeft betrekking op handelen 
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zoals waarnemen, herkennen, interpreteren, inschatten, anticiperen, etc. Bij spelinzicht 
komt het vooral aan op het goed waarnemen en inschatten van de tijdruimtelijke 
verhoudingen. De keuze voor een bepaalde handeling, dribbelen of passen, en de 
invulling die je vervolgens geeft aan 1. het positie kiezen 2.  moment van handelen 3. 
de richting van handelen. 4. de snelheid van handelen.  

 
Communicatie 
Het coördineren en op elkaar afstemmen van de bewegingshandelingen van 
individuele spelers noemt men communicatie. Het komt neer op spelinzicht op 
teamniveau. Spelers moeten elkaar begrijpen, het handelen van anderen correct 
interpreteren en het eigen handelen daarop afstemmen. Bij de onderlinge 
communicatie tussen spelers speelt ook de teamorganisatie een belangrijke rol. 
Duidelijke afspraken over de veldbezetting tijdens het aanvallen en verdedigen, zorgen 
voor een herkenbaar referentiekader waardoor spelers goed met elkaar kunnen 
communiceren.  
 
Conditie 
Voor conditietraining geldt een vergelijkbare redenering. De conditie van de individuele 
speler verbeter je door veel te voetballen, bijvoorbeeld als de voetbalsituatie vereist dat 
spelers veel sprintjes moeten trekken om vrij te komen of vaak druk moeten zetten om 
de opbouw van de tegenpartij te verstoren en dat ze het vrijkomen en druk zetten 
moeten kunnen volhouden.  
 
Plezier 
Een voorwaarde voor een goed jeugdvoetballeerproces is dat wordt ingespeeld op 
individuele verschillen tussen kinderen en ruimte wordt geboden om ook zelfstandig te 
kunnen handelen. Daaraan voorbij gaan kan bij veel spelers het spelplezier en de 
motivatie om te voetballen ernstig ondermijnen. Het feit dat een trainer er is voor de 
spelers en niet andersom, kan dan ook niet vaak genoeg worden herhaald. 

Tenslotte 
In het voorgaande is aangegeven waarop de visie van de KNVB gebaseerd is en wat 
de consequenties zijn bij het (beter) leren voetballen van jeugdspelers. 
 
Als check voor een waardevolle voetbalactiviteit kan gebruik gemaakt worden van de 
volgende (toets)vragen: 

 Wordt het voetbalspel gespeeld? 
o Kan er worden gescoord, is er sprake van verdedigen, aanvallen en 

omschakelen? 
 Wordt het spel (beter) geleerd? 

o Zijn (alle) spelers beter geworden in aanvallen, verdedigen en/of 
omschakelen? 

 Wordt er plezier beleefd aan het spel? 
o Vinden de spelers het leuk, zijn ze enthousiast en betrokken? 

 
Deze vragen kunnen in veel situaties, zowel bij trainingen als bij wedstrijden, worden 
gesteld. En als ze alle drie volmondig met ja kunnen worden beantwoord, is sprake van 
een goede leersituatie.  
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Het is aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van wedstrijden en/of 
het geven van trainingen om de visie in de praktijk te brengen. Dat zou moeten blijken 
uit de mate waarin rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de kinderen. 
Wanneer deze gerichtheid ontbreekt, worden trainingen voor jeugdvoetballers al gauw 
een kopie van de trainingen voor volwassenen. 
 
Het gaat bij het leren voetballen om op een kindvriendelijke –of kindvolgende- manier 
spelers het spel (beter) te leren spelen. Kinderen hebben plezier in het voetballen als 
hun ontwikkelings-mogelijkheden op het juiste moment en de juiste wijze worden 
aangesproken. Spelers hebben er lol in als je ze voetbaltaken geeft die ze ook 
daadwerkelijk aankunnen. Want ze zijn gaan voetballen omdat ze voetballen zo leuk 
vinden; dat is scoren, aanvallen, verdedigen en omschakelen. Niks meer en …….niks 
minder. 
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Bijlage 2 : Wat is voetballen 

Voetballen 
Voetballen is een spel. Kenmerkend voor een spel is, dat -binnen de spelregels- 
mensen keuzes kunnen maken. Er zit een bepaalde vrijheid en daarmee creativiteit in. 
Voetballen is een ingewikkeld spel. Dat komt door het grote aantal spelers dat in het 
veld staat.  Alle spelers van het eigen team en van de tegenpartij nemen beslissingen 
en de speler die de bal heeft moet inspelen op  de beslissingen van medespelers en 
tegenstanders.  
Daar komt bij dat in voetballen de bal vrij is. Dat betekent dat ieder moment de bal 
afgepakt kan worden. Daardoor levert het spel steeds wisselende situaties op en is er 
niet één situatie het zelfde. 

Spelbedoeling 
Het doel van het voetbalspel is meer doelpunten maken dan de tegenpartij. Deze 
spelbedoeling kan kortweg worden omschreven als winnen. Voetballers proberen dit 
doel te realiseren door het uitvoeren van voetbalhandelingen zoals vrijlopen, passen en 
schieten. Iedere voetballer is op zijn niveau tijdens de wedstrijd bezig met willen 
winnen en beleeft daar bijzonder veel plezier aan.  

Teamfuncties en teamtaken 
Wat wordt nu bedoeld met: 'het voetballen is het uitgangspunt'?. Als we kijken naar 
voetballen, doen we dat altijd op dezelfde manier. Ongeacht waar wordt gevoetbald, 
het niveau en of sprake is van jongens of meisjes die voetballen. De logische structuur 
van het voetbalspel blijft hetzelfde. Het gaat in het voetballen altijd om meer 
doelpunten maken dan de tegenpartij: winnen van de wedstrijd. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen zal het team moeten  
aanvallen. Dit betekent automatisch dat de tegenpartij  
verdedigt. En omdat balbezit voortdurend wisselt, is er  
naast het aanvallen en verdedigen ook sprake van  
omschakelen. Aanvallen, verdedigen en omschakelen  
noemen we teamfuncties. 
  
Teamfuncties kunnen worden onderverdeeld in  
teamtaken (bij aanvallen zijn dat opbouwen en scoren;  
bij verdedigen zijn dat storen en doelpunten voorkomen). 
 
De bedoeling van opbouwen is om kansen te creëren  
en de bedoeling van scoren is om deze kansen te benutten. 
 
De bedoeling van storen is om er voor te zorgen dat de tegenpartij geen kansen krijgt 
(en als het kan de bal af te pakken). Wanneer de tegenpartij een kans krijgt is het 
natuurlijk de bedoeling om een doelpunt te voorkomen. 
 
Een teamorganisatie en een onderlinge taakverdeling  zijn noodzakelijk om de 
wedstrijd te kunnen winnen. Binnen de teamorganisatie krijgen de spelers een 
individuele basistaak. Pas vanuit een bepaalde teamfunctie en teamtaak krijgen de 
voetbalhandelingen van spelers betekenis.  
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Voorbeeld: aanvallen 
Bijvoorbeeld: het team heeft de bal en is aan het opbouwen. De speler met de bal kan 
gaan dribbelen, passen, passeren, schieten enz. De spelers zonder bal zullen vooral 
de keuze maken om te gaan vrijlopen. Wie wat doet - passen, passeren, vrijlopen etc.- 
en op welk moment, op welke manier en in welke richting kan alleen maar worden 
begrepen vanuit de wedstrijd. Alle handelingen die gedaan worden staan in dienst van 
het creëren van kansen en uiteindelijk het maken van doelpunten om te kunnen 
winnen. Wat een speler doet wordt bepaald door medespelers en tegenstanders. Maar 
ook waar de actie op het veld plaatsvindt (eigen helft of helft tegenpartij), beïnvloedt de 
handelingen van de spelers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over mini-pupillen of andere leeftijdsgroepen, kunt u altijd contact 
opnemen met de afdeling Voetbaltechnische Zaken van de KNVB in uw district : 
District Noord   0513 – 618900  noord-vtz@knvb.nl 
District Oost  0570 – 664242  oost-vtz@knvb.nl 
District West 1 020 – 4879130  west1-vtz@knvb.nl 
District West 2 010 – 2862111  west2-vtz@knvb.nl 
District Zuid 1  076 – 5728300  zuid1-vtz@knvb.nl 
District Zuid 2  046 – 4819400  zuid2-vtz@knvb.nl 
 
Tevens kunt u voor meer informatie ook onze website bezoeken  
www.voetbal.nl/mini-pupillen  
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Meer informatie?
Wilt u, naar aanleiding van deze folder, meer informatie over mini-pupillen 

of ondersteuning die de KNVB u en uw vereniging kan bieden, dan kunt u contact opnemen 

met de afdelingen Voetbaltechnische Zaken op één van de districtkantoren van de KNVB:

District Noord   0513 – 618900  noord-vtz@knvb.nl

District Oost  0570 – 664242  oost-vtz@knvb.nl

District West 1  020 – 4879130  west1-vtz@knvb.nl

District West 2  010 – 2862111  west2-vtz@knvb.nl

District Zuid 1  076 – 5728300  zuid1-vtz@knvb.nl

District Zuid 2  046 – 4819400  zuid2-vtz@knvb.nl

Tevens kunt u voor meer informatie ook onze website bezoeken 

www.voetbal.nl/mini-pupillen 
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KNVB-Tip: heT geVeN VaN eeN aaNWijZiNg

1		Positief.	Formuleer een aanwijzing altijd positief en niet 
dwingend;

2		Vraag.	Stel regelmatig vragen aan kinderen en laat ze zelf 
vertellen. Gebruik hun antwoorden in je begeleiding van 
deze spelers;

3		Taal.	Gebruik de juiste woorden en voorbeelden, speel in 
op hun belevingswereld;

4		Het	goede.	Benadruk wat ze al goed doen, heb geen 
oordeel en motiveer kinderen in het ervaren van de 
handelingen met en zonder bal;

5		Niet	vergelijken.	Vergelijken kinderen niet met elkaar;
6		Zelf	voordoen. Laat kinderen zelf dingen voordoen.

mini-  

pUpillen:

WelKOM Op  

VOeTBal
KNVB-Tip: WeDsTrijDeN Waar KiNDereN Veel  

pleZier aaN BeleVeN

1  Altijd eerst laten uitrazen met bijvoorbeeld een tikspel;
2  Speel 4 tegen 4 of kleiner;
3  Splits zo mogelijk in vijf- en zesjarigen;
4  Zie erop toe dat de teams gelijkwaardig in lengte en 

sterkte zijn;
5  Na tien minuten wisselen van tegenpartij of medespelers;
6  Las een pauze in met limonade of fruit;
7  Na afloop iedereen een penalty. Iedereen mag een  

keer keepen.



afmetingen
Het speelveld heeft een lengte van 
30 meter en een breedte van 20 meter. 

Doel
Het doel heeft een breedte van 3 meter en 
een hoogte van 1 meter. Bij voorkeur heeft 
het doeltje een net en heeft het geen 
scherpe of uitstekende delen.

Belijning
Het speelveldje moet afgebakend zijn door 
duidelijke lijnen en/of hoedjes en pionnen, 
die maximaal 10 meter uit elkaar staan. 
Bij voorkeur hebben de gebruikte hoedjes 
en pionnen allen dezelfde kleur.

Bal
Bij de mini-pupillen wordt bij voorkeur 
gespeeld met een balmaat 5 met een 
gewicht van 290 gram.

hesjes
Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van 
hesjes om de teams van elkaar te onders-
cheiden, dan hebben de hesjes van één 
team bij voorkeur dezelfde kleur.

speeltijd
Zorg dat de wedstrijdjes maximaal 10 
minuten duren en wissel daarna van 
tegenpartij en/of medespelers. Zie erop 
toe dat de teams gelijkwaardig zijn in 
lengte en sterkte.

spelbegin
Het spel begint of wordt na een doelpunt 
hervat bij één van de doelen, waarbij de 
tegenstander terug wijkt naar de eigen 
helft. Hierdoor kan het spel op gang 
komen.

Uitballen
Bij een uitbal wordt de bal ingedribbeld 
door één van de spelers, waarbij de 
tegenstander minimaal 3 meter afstand 
in acht neemt. 

achterballen
Bij een achterbal wordt de bal ingedribbeld 
door één van de spelers, waarbij de 
tegenstander terug wijkt naar de eigen 
helft. Hierdoor kan het spel op gang 
komen.

hoekschoppen
Hoekschoppen worden door een speler 
in het veld gebracht door middel van een 
pass of door middel van een dribbel.

‘Vrije schop’
Bij een overtreding legt de spelbegeleider 
even het spel stil. De speler, op wie de 

overtreding gemaakt is, krijgt de bal en 
mag daarna verder dribbelen met de bal. 
De tegenstander neemt minimaal 3 meter 
afstand in acht.

Keeper
4 tegen 4 voor mini-pupillen wordt 
gespeeld zonder keeper. Alle spelers 
worden gestimuleerd actief deel te nemen.

Het toepassen van de spelregels ligt in 
de hand van de spelbegeleider(s). Deze 
spelbegeleider beweegt zich aan de zijlijn 
van het veld, dus niet in het veld. Hij of zij 
kan maar één bedoeling hebben en dat is 
de jongens en meisjes zoveel mogelijk te 
laten voetballen. Op het veldje bevinden 
zich dus alleen de spelers. Begeleiders, 
ouders en supporters mogen zich dus 
niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers 
begeven. 

richtlijnen 4 tegen 4 voor mini-pupillen

BegeleiDiNg rOND De WeDsTrijD

Niet doen! Wel doen!

Voor de  
wedstrijd

Wedstrijd bespreking, 
opstelling en 
posities;

Enthousiasmeren, 
stimuleren, individuele 
aandacht voor elke 
speler;

Tijdens de 
 wedstrijd

Roepen, coachen, 
instructies geven;

Zwijgen en genieten, 
toezien op gelijke 
speel tijd voor iedereen, 
bewaken van het plezier, 
de sfeer en veiligheid;

in de rust Peptalk, wijzen op 
fouten of verbeter-
punten;

Limonade drinken en 
veters strikken, zo nodig 
indivi duele aandacht 
voor elke speler;

Na de 
 wedstrijd

Wedstrijd bespreking, 
wijzen op fouten.

Een compliment voor 
iedereen, met een goed 
gevoel naar huis.



AllemAAl Uitblinkers
InformatIefolder ouders, stap bInnen de lIjnen!

Meer informatie?
Wilt u, naar aanleiding van deze folder, meer informatie de ondersteuning 
die de KNVB u en uw vereniging kan bieden, dan kunt u contact opnemen met de 
afdelingen Voetbaltechnische Zaken op één van de districtkantoren van de KNVB:

District Noord   0513 – 618900  noord-vtz@knvb.nl
District Oost  0570 – 664242  oost-vtz@knvb.nl
District West 1  020 – 4879130  west1-vtz@knvb.nl
District West 2  010 – 2862111  west2-vtz@knvb.nl
District Zuid 1  076 – 5728300  zuid1-vtz@knvb.nl
District Zuid 2  046 – 4819400  zuid2-vtz@knvb.nl

Tevens kunt u voor meer informatie ook onze website bezoeken www.voetbal.nl/mini-pupillen 
of de website www.voetbalouder.nl. 

Er is tevens een handboek beschikbaar over Voetbalmoeders. Dit boek is bestelbaar 
via www.voetbal.nl/cursusmateriaal. Op deze website zijn ook alle uitgaves in de serie 
Allemaal Uitblinkers verkrijgbaar.

www.voetbAl.nl

ViND jE lANgs DE lijN sTAAN EN AANMOEDigEN 
NiET gENOEg OM jE BETrOKKENhEiD TE TONEN, 
DAN ZijN Er AllErlEi AcTiViTEiTEN TE BEDENKEN 
OM jE TOMElOZE ENErgiE TE KANAlisErEN 
ZODAT jE KiND lEKKEr VOETBAlT EN DE clUB 
prOfijT hEEfT VAN WAT jij DOET:

•	 schrijf	wedstrijdverslagen
•	maak	een	leuke	fotoreportage
•	 	organiseer	een	teamuitje	met	andere	moeders	

(avondje	film,	profvoetbalwedstrijd	bekijken)
•	 	maak	het	gezellig	in	de	kantine	als	de	

	kinderen	klaar	zijn	met	de	wedstrijden
•	 	organiseer	bij	de	club	speciale	trainingen	voor	

voetbalmoeders
•	bied	je	aan	als	leider
•	 	doe	een	cursus	pupillentrainer.	Zelfs	als	je	

nooit	hebt	gevoetbald,	kan	je	na	die	cursus	
echt	wat	betekenen	voor	de	club

“VrOUWEN MOETEN jUisT BETrOKKEN ZijN 
Bij hET (MiNi-)pUpillEN-VOETBAl Bij DE 
VErENigiNgEN. VErsTAND VAN VOETBAl 
is lANg NiET ZO BElANgrijK Als hUN 
VErsTAND VAN KiNDErEN!”

mini-  

pUpillen:

WElKOM Op  

VOETBAl



Leer	de	ouders	van	teamgenootjes	kennen.	
Wissel	meteen	telefoonnummers	en	
e-mailadressen	uit.	Dat	is	handig	bij	het	halen	en	
brengen	naar	competitie	wedstrijden	en	voor	het	
doorgeven	van	wijzigingen	in	het	groter	wedstrijd-
schema,	trainingen	die	niet	doorgaan	vanwege	
noodweer	en	andere	kleine	ongemakken.	
De	leider	van	het	team	speelt	hier	een	belangrijke	rol.

Op tijd naar de training

Zorg	dat	je	kind	op	tijd	op	de	training	is.	Zo	kan	de	
trainer	op	tijd	beginnen	en	je	laat	merken	dat	je	de	
training	serieus	neemt.	Het	lukt	je	misschien	niet	
altijd	om	je	kind	zelf	naar	training	of	een	wedstrijd	
te	brengen.	Dat	hoeft	geen	probleem	te	zijn.	Aarzel	
vooral	niet	om	een	beroep	te	doen	op	de	zelfstandig-
heid	van	je	kind.	Je	zult	versteld	staan	hoe	fijn	hij	
het	vindt	zelf	naar	de	training	te	lopen	of	te	fietsen.

En	anders	roep	je	hulp	in.	Ouders	van	team-
genootjes,	opa’s,	oma’s,	ooms	en	tantes	zijn	heus	
bereid	bij	te	springen.	Zeker	als	je	een	pupillen-
voetballer	in	huis	hebt.	Oudere	kinderen	kunnen	
met	elkaar	naar	de	voetbaltraining	fietsen	of	lopen.	
En	naar	uitwedstrijden	blijft	het	belangrijk	ouders	
bij	elkaar	te	roepen	voor	de	haal-	en	brengservice.	

Want	zolang	ze	geen	rijbewijs	hebben,	
zijn	ze	afhankelijk	van	‘spelersbusjes’	
bestuurd	door	een	ouder.

Betrokken zijn

Betrokken	blijven	bij	de	sport	van	je	kind	is	een	
belangrijke	verdienste.	Zorg	dat	je	kind	ruim	voor	
de	training	wat	gegeten	heeft,	dat	de	sportkleren	
gewassen	zijn	en	de	keepershandschoenen	op	de	
juiste	plaats	liggen.	Help	je	kind	met	de	scheen-
beschermers	als	hij	daarmee	worstelt.	Maak	bij	de	
kleinste	kinderen	een	stevige	strik	in	de	veters.	Ga	
zoveel	mogelijk	met	je	kind	mee	naar	de	voetbalclub,	
zo	toon	je	belangstelling.	Als	jij	enthousiast	bent,	
neemt	je	kind	dat	vast	over.
En	als	je	allergisch	bent	voor	voetbal	velden,	zet	je	
kind	toch	niet	te	haastig	af	bij	een	voetbalcomplex,	
maar	informeer	van	te	voren	of	trainingen	en	
wedstrijden	doorgaan.	Het	gebeurt	dat	ouders	hun	
kind	afzetten,	wegrijden,	pas	drie	uur	later	
terugkomen	om	er	dan	achter	te	komen	dat	hun	
voetballertje	al	die	tijd	aan	het	pingpongen	geweest	
is	omdat	de	wedstrijd	niet	doorging.

Bron: Moeders langs de lijn, Handboek voor de 
voetbalmoeder. Sandra Blikslager

Hoe kan ik een 
betrokken ouder zijn?

Moeders	–	en	vaders	–	zónder	sportieve	verledens	
zijn	uitstekende	kandidaten	voor	het	leiden	van	een	
groepje	mini-pupillen.	Helaas	stellen	juist	zij	zich	
altijd	bescheiden	op.	Handen	waaieren	bescheiden	
uit	voor	de	borst:	nee	hoor,	laat	een	ander	dat	
maar	oppakken,	ik	heb	geen	verstand	van	voetbal.	
Laat	mij	de	ranja	maar	schenken.	Sta	het	niet	toe.	
Wijs	die	luidruchtige	vader	aan	om	de	jerrycans	
met	siroop	en	water	te	vullen.	En	wijs	haar	op	de	
stapel	pylonen.

Maar	zo	gemakkelijk	gaat	dat	niet.	Vrouwen	moet	
je	anders	benaderen	dan	mannen.	Mannen,	die	
kunnen	alles	al.	Die	gaan	het	wel	even	laten	zien.	
Vrouwen	moet	je	eerst	overtuigen	dat	ze	het	
kunnen.	‘Maar	ik	heb	geen	diploma!’

Vrouwen	moeten	juist	betrokken	zijn	bij	
het	(mini-)pupillen-voetbal	bij	de	verenigingen.	
Verstand	van	voetbal	lang	niet	zo	belangrijk	is	
als	hun	verstand	van	kinderen.

Hoeveel	ouders	heb	je	nodig?	Vuistregel	is:	voor	
elke	zes	mini-pupillen	één	spelleider.	Voor	een	
groep	van	twintig	vijfjarigen	en	twintig	zesjarigen	
heb	je	gauw	vier	moeders	of	vaders	nodig.	Kunnen	
zij	zowel	op	zaterdag	als	op	woensdag?	Zo	nee,	
dan	heb	je	er	acht	nodig.	Bedenk	dat	je	naast	
spelleiders	op	het	veld	ook	mensen	nodig	hebt	
voor	bijvoorbeeld	administratieve	taken.

Bron: Allemaal Uitblinkers Mini-pupillen, 
Jeroen Siebelink

waarom zijn ouders ideale 
spelbegeleiders van (mini-)pupillen?
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