Reglementen 008/’09
KNVB SCHOOLVOETBAL

Even bij de les
Van Arjen Robben tot Marco van Basten en
van Vera Pauw tot Nangila van Eyk. Wat deze
beroemde (ex-)internationals gemeen hebben
met miljoenen anderen, is dat ze ooit schoolvoetbal hebben gespeeld. Schoolvoetbal is
al ruim honderd jaar een feest. Schoolvoetbal
is al ruim honderd jaar een spannende
competitie die menigeen voor de rest van zijn
leven herinneringen bezorgt waarover hij of
zij onmiddellijk begint te spreken wanneer
weer eens een oud-klasgenoot of voormalig
leerkracht zijn of haar weg kruist. De KNVB
tekent voor de reglementen en ook voor een
deel van de organisatie. Wees daarom even
bij de les… O ja, wanneer in deze brochure
wordt gesproken over ‘hij’ of spelers doelen
wij zowel op jongens als meisjes. Maar dat
is logisch.

Grote, fonkelende schaal
Hoezo wet van de grote getallen? Jaarlijks
beginnen ruim 140.000 kinderen aan een
voorronde KNVB Schoolvoetbal in de hoop



aan het eind van het schooljaar met een
grote, fonkelende schaal in hun handen te
staan. Zij zitten in groep 7 of 8 van een
basisschool. Na de voorronde(s) blijven zo’n
27.000 leerlingen over voor een regiofinale.
Zij vertegenwoordigen ruim 1.400 scholen,
bijna een vijfde van alle basisscholen in ons
land. Meisjes kunnen meedoen met jongens
die uitkomen met 11 tegen 11. Maar er is ook
een competitie 7 tegen 7, alleen voor meisjes.
Jongens uit groep 7 of 8 treden niet aan
met 7 tegen 7. Samenvattend: de
meisjescompetitie is bedoeld voor meisjes
die 7 tegen 7 spelen, terwijl aan de jeugdcompetitie jongens én meisjes meedoen in
11 tegen 11.

Gelijke kansen
Een competitie vergt regels. Zeker wanneer
er zóveel teams en zóveel spelers aan meedoen als bij het KNVB Schoolvoetbal. Dan is
het zaak dat bijvoorbeeld iedereen gelijke
kansen heeft. Daabij komt bijvoorbeeld de
leeftijd van spelers om de hoek kijken.

Twee jaartjes ouder of twee jaartjes jonger.
Bij kinderen maakt het al gauw veel verschil.
Een 13-jarige is in de regel langer en sterker
dan een 11-jarige en heeft normaal
gesproken dus een voordeel. Laat staan
wanneer het leeftijdsverschil nóg groter is.
De KNVB voorkomt met de regelgeving dat
het onderscheid te fors wordt. Dat dus de
10-jarige uit groep 7 in het veld staat
tegenover de 14-jarige uit groep 8 die later
dan gebruikelijk op school is ingestroomd
en vervolgens ook nog een keer heeft
gedoubleerd.

Het is niet de bedoeling de 14-jarige te
dwarsbomen. Nee, het is de bedoeling
een eerlijke competitie te creëren waarin
beide teams reële winst- en verlieskansen
hebben.

Alle deelnemers moeten aanvaardbare
kansen hebben op winst en verlies. De
kans op een overwinning vervliegt eigenlijk
wanneer hun tegenstanders drie of vier
jaar ouder zijn.
•		‘fair play’ belangrijk is. In dit geval betekent
dat: alle spelers en teams moeten min of
meer dezelfde kansen krijgen. Dat is de
voorwaarde voor een eerlijke competitie én
een plezierige beleving van sport.
• 	het tegenargument “KNVB Schoolvoetbal
is bedoeld voor héél groep 8 of voor
héél de basisschool” geen hout snijdt.
Een team telt maar zeven of elf spelers,
dus er vallen sowieso kinderen buiten de
boot. Er is sprake van een select groepje.
Bovendien heeft de te oude leerling uit
groep 8 tijdens vorige edities van het
KNVB Schoolvoetbal de kans gekregen
zijn kunsten te vertonen.

Opbouw KNVB Schoolvoetbal
De 14-jarige heeft in vorige schooljaren
kunnen tonen wat hij in zijn mars heeft.
Dit maal kan hij bij de competitie worden
betrokken als supporter die een spandoek
maakt, verzorger die de waterzak draagt of
verslaggever die een stukje schrijft voor de
schoolkrant. Bij de KNVB schoolvoetbal
competitie 11 tegen 11 doet een vertegenwoordiger van de school aan het
wedstrijdsecretariaat een teamopgave van
zestien spelers. Drie van hen mogen
dispensatiespeler zijn. Bij de KNVB
Schoolvoetbalcompetitie 7 tegen 7 gaat het
om een teamopgave van twaalf spelers van
wie er twee dispensatie kunnen hebben. In de
reglementen, zie verderop in deze brochure,
staat vermeld welke leeftijdsgrenzen worden
gehanteerd voor (dispensatie) spelers.

Nederlands kampioen KNVB Schoolvoetbal
word je niet zomaar. Daar zijn heel wat
overwinningen voor nodig die verdeeld over
het hele schooljaar tot stand komen. Het
begint allemaal met voorrondes. Meestal
zijn het gemeenten, stichtingen of voetbal

Leeftijdsverschillen beperken
Waarom voorkomt de KNVB met het
reglement van het KNVB Schoolvoetbal dat
de leeftijdsverschillen tussen deelnemers te
groot worden? Omdat:
• 	het vanuit voetbaltechnisch oogpunt niet
wenselijk is dat het recht van de oudste
- en dus: de lichamelijk sterkste - geldt.



verenigingen die op lokaal niveau een
voorronde organiseren voor teams van basisscholen. Uiteindelijk stromende beste teams
door naar de regiofinales. Het hangt af van
het aantal basisscholen op lokaal niveau
hoeveel voorrondes er worden gespeeld. Het
ene team plaatst zich al na één voorronde
voor de regiofi nale, het andere moet wel vijf
schiftingen doorstaan. De KNVB is vanaf de
regiofinales verantwoordelijk voor de organisatie. De voetbalbond is opgebouwd uit zes
districten die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in regio’s. De districten zijn: Noord
(grofweg Groningen, Friesland en Drenthe),
Oost (grofweg Overijssel en Gelderland),
West I (grofweg Noord-Holland en Utrecht),
West II (grofweg Zuid-Holland), Zuid I
(grofweg Zeeland en het grootste gedeelte
van Brabant) en Zuid II (grofweg Limburg en
het oostelijk deel van Brabant). De winnaars
van de regiofinales zetten een nieuwe stap: zij
komen in actie tijdens de districtsfinales. Die
worden steevast aan het eind van het
seizoen gespeeld tijdens de KNVB Jeugd
voetbaldag in de zes districten. De winnaars
van de districtsfinales - dat zijn zes elftallen
bij de jongens en zes zeventallen bij de
meisjes - ontvangen een uitnodiging van de
KNVB om in juni in Zeist aan te treden voor
de landelijke finales KNVB Schoolvoetbal.
Dat is telkens weer een groot feest: er is
tromgeroffel, er zijn geschminkte en verklede
supporters én er is een aantal beroemdheden
uit de voetballerij van de partij om prijzen te
overhandigen. De vraag is dan natuurlijk:
welke twee teams zetten de kroon op hun
schooljaar en worden gehuldigd als de beste
van het land?

Mogelijkheden voor meisjes
De KNVB draagt al jaren uit dat meisjes en
jongens prima kunnen samenspelen. Sterker,
het is wenselijk dat ze dat doen, want tot hun
twaalfde jaar zijn jongens en meisjes fysiek
even sterk. De KNVB rept dan ook niet van
‘jongensvoetbal’ of ‘meisjesvoetbal’, maar
van jeugdvoetbal. Toch is binnen het KNVB
Schoolvoetbal nog sprake van een aparte
competitie voor meisjes. Een competitie



waarin 7 tegen 7 wordt gespeeld.
De reden: nog niet elke basisschool beschikt
over voldoende speelsters die voetbalervaring
hebben. Het is dan moeilijk een team van
elf speelsters te formeren. Voor meisjes
bestaan er dus twee scenario’s: óf ze spelen
7 tegen 7 met en tegen meisjes óf ze doen
mee in wedstrijden 11 tegen 11. Jongens uit
groep 7 of 8 komen niet uit in duels 7 tegen
7. De spelvorm 7 tegen 7 is in principe
bedoeld voor kinderen die nog niet over
zoveel voetbalervaring beschikken. Een
wedstrijd 11 tegen 11 zou voor hen nog
te complex zijn, met te veel afwisselende
situaties en te veel keuzemogelijkheden.
Bij 7 tegen 7 hebben zij eerder het overzicht,
meer balcontacten en meer scoringskansen.
Dat bevordert de kans op succes en spel
plezier.

Groep 5 en 6
KNVB Schoolvoetbal is van origine bedoeld
voor de oudste leerlingen van een basisschool. Dat zijn tegenwoordig kinderen uit
groep 7 en 8. Toch zijn in de afgelopen jaren
steeds meer leerlingen uit groep 5 of 6 - en
soms zelfs uit groep 3 of 4 - schoolvoetbal
gaan spelen. Elk KNVB-district bepaalt, of die
mogelijkheid er is. Er is in elk geval één
belangrijke regel: leerlingen uit groep 3, 4, 5
en 6 komen niet uit in de landelijke finales
KNVB Schoolvoetbal.

Teleurstelling voorkomen
Soms is een vertegenwoordiger van een basisschool niet op de hoogte van de regelgeving
van het KNVB Schoolvoetbal met betrekking tot de leeftijd van deelnemers. Jammer, want
dat kan ertoe leiden dat een goed presterend team in de slotfase van het schooljaar wordt
verrast en teleurgesteld met de mededeling dat de resultaten in strijd met de regels tot
stand zijn gekomen en dat de ploeg in de volgende duels moet aantreden in een andere
samenstelling. Hoe dit te voorkomen? Het KNVB-district waarbinnen de school uitkomt,
kan al voor begin van het schooljaar de reglementen en dus de leeftijdsgrenzen voor het
nieuwe seizoen doorgeven op aanvraag. Verder worden deze sinds 2006 jaarlijks in juni
bekendgemaakt tijdens de landelijke finales KNVB Schoolvoetbal in Zeist.
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Wedstrijdreglementen KNVB
Schoolvoetbal 2008/’09
Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde
tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal
2008/’09. Bij het KNVB Schoolvoetbal zijn dezelfde
regels van kracht als bij de andere competities
die door de KNVB worden georganiseerd, maar er
zijn een aantal bijzonderheden. Die staan hieronder
vermeld.
Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 tegen 11
Jeugdvoetbal: groep 7/8
1. D
 e wedstrijden worden gespeeld volgens de
reglementen en bepalingen van de KNVB.
2. Leeftijd
	Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes
uit groep 7 en/of 8 die op of na 1 oktober 1996 zijn
geboren en op dezelfde school onderwijs volgen.
•	Dispensatie
	Een vertegenwoordiger van de school doet bij het
wedstrijdsecretariaat een teamopgave met daarop
de gegevens van max. zestien spelers. Drie van hen
mogen dispensatiespeler zijn. Zij zijn geboren op of
na 1 oktober 1995 en volgen onderwijs op dezelfde
school als de andere spelers van het team.
•	Uitgesloten
	Spelers die geboren zijn op of eerder dan
30 september 1995, mogen niet meedoen. Zij
hebben in het voorgaande seizoen kunnen mee
voetballen als dispensatiespeler en in de jaren
ervoor op reguliere basis.
3. Gemengd spelen
	Jongens en meisjes mogen in hetzelfde jeugdteam
spelen. Jongens mogen níet worden toegevoegd
aan een team van meisjes dat 7 tegen 7 speelt.
4. Niet wisselen van team
	Wanneer een school zich heeft ingeschreven met
meer dan één team, mogen spelers niet worden
overgeheveld van de ene naar de andere ploeg.
Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere
teams van de school zijn uitgeschakeld.
5. Ongerechtigde spelers
	Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan
wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de
tegenpartij met 2-0 gewonnen.
6. Gelijke stand in de poule
	Wanneer twee ploegen gelijk zijn geëindigd in hun
poule, moet een van de volgende criteria - in de hier
onderstaande volgorde - uitkomst bieden:
• 	het onderlinge resultaat. Is dat gelijk, dan geldt:
• 	het doelsaldo. Is dat ook gelijk, dan geldt:
• 	het aantal doelpunten dat de ploegen hebben
gemaakt.
• 	Leveren deze drie criteria nog geen winnaar op,
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dan volgt de beslissing tijdens een strafschoppenserie waarin beide teams vijf strafschoppen nemen.
7. Strafschoppen
	Van elk team nemen vijf verschillende (wissel)spelers
een strafschop. Benutten de teams evenveel
strafschoppen, dan wordt daarna door elk team
beurtelings een strafschop genomen, totdat een
beslissing valt. De extra strafschoppen worden
genomen door spelers die niet aan de reeks van
vijf straf schoppen hebben deelgenomen. Hebben
alle spelers een strafschop genomen en is de
beslissing nog niet gevallen, dan mogen weer de
deelnemers aan bod komen die bij een van de
eerste vijf penalty’s van hun team waren betrokken.
8. Wedstrijdduur
	De wedstrijden duren tijdens de voorrondes en de
districtfinales minimaal 2 x 10 minuten. Na de eerste
helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft.
Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het
eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere
team kiest welk doel het wil verdedigen.
• Finaledag
	Tijdens de landelijke finaledag duren de wedstrijden
minimaal 2 x 15 minuten en is er 5 minuten wisseltijd tussen de duels.
9. Gelijke stand
	Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand
op het bord, dan volgt een strafschoppenserie zoals
omschreven bij regel 7.
10. Uit het veld gestuurd
	Een speler die door de scheidsrechter uit het veld
wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de volgende
wedstrijd.
11. Spelerslijst
	Voor het begin van elke toernooidag geeft een
vertegenwoordiger van de school aan het wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en
achternaam, geboortedatum en geslacht van de
deelnemers. Per team dat 11 tegen 11 speelt, doen
maximaal 16 spelers mee.
	Teams die aan de landelijke finale deelnemen, treden
aan met dezelfde spelers als tijdens de districtsfinales.
12. Kleding
	De spelers van een elftal dragen sportkleding. Zij
beschikken ook over een reserveshirt met een
afwijkende kleur. Tijdens de landelijke finale mogen
de scholen in hun eigen sportkleding aantreden.
Sponsornamen zijn toegestaan.
13. Niet aanwezig
	Is een elftal niet op het veld aanwezig wanneer de
wedstrijd moet beginnen, dan heeft de tegenpartij
met 2-0 gewonnen.
14. Hoekschoppen
	Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt
waarop de strafschopgebiedlijn en de achterlijn
elkaar raken.
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15. Terugspelen op de keeper
	Een speler mag met de voet terugspelen op de
eigen keeper zolang de laatste de bal maar niet
vastpakt. De keeper mag de bal wel vastpakken
wanneer de bal is teruggespeeld met hoofd of
borst. Als een speler de bal via een ingooi terugspeelt naar de eigen keeper, mag de eigen keeper
de bal niet vastpakken.
16. Leiding
	De wedstrijden worden zoveel mogelijk geleid door
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die
vallen onder de KNVB districten waartoe de deel
nemende scholen behoren.
17. Wisselen
	Doorwisselen is toegestaan. Bij 11 tegen 11 met
een maximum van 5 keer en bij 7 tegen 7 met een
maximun van 3 keer.
18. Balgrootte
	Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5,
gewicht max. 370 gram. De afmeting van het doel
is 7.32m x 2.44m.
19. Toernooileiding
	De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet.

Spelregels KNVB Schoolvoetbal 7 tegen 7
Meisjesvoetbal: groep 7/8
De wedstrijden worden gespeeld volgens de
reglementen en bepalingen die staan vermeld bij
het wedstrijdreglement KNVB Schoolvoetbal
2008/‘09 11 tegen 11. De belangrijkste bepalingen
die daarvan afwijken:
20. Leeftijd meisjes groep 7/8
	Speelgerechtigd zijn teams van meisjes uit groep 7
en/of 8 die op of na 1 oktober 1996 zijn geboren en
op dezelfde school onderwijs volgen.
• Dispensatie
	Een vertegenwoordiger van de school doet bij het
wedstrijdsecretariaat een teamopgave met daarop
de gegevens van max. twaalf speelsters. Twee van
hen mogen dispensatiespeler zijn. Zij zijn geboren
op of na 1 oktober 1995 en volgen onderwijs op
dezelfde school als de andere speelsters van het
team.
• Uitgesloten
	Speelsters die geboren zijn op of eerder dan
30 september 1995, mogen niet meedoen. Zij
hebben in het voorgaande seizoen kunnen mee
voetballen als dispensatiespeler en in de jaren
ervoor op reguliere basis.
21. Spelerslijst
	Voor het begin van elke toernooidag geeft een
vertegenwoordiger van de school aan het wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en
achternaam, geboortedatum en geslacht van de

deelneemsters. Per team dat 7 tegen 7 speelt, doen
maximaal 12 speelsters mee. Teams die aan de
landelijke finale deelnemen, treden aan met dezelfde
speelsters als tijdens de districtsfinales.
22. Speelveld
	Het 7 tegen 7 wordt gespeeld over de breedte van
een voetbalveld - dat is een half speelveld. De
doelen zijn 5 meter breed en 2 meter hoog.
23. Spelbegin
	Het spel begint of wordt hervat in het midden van
het speelveld. De tegenpartij moet een afstand van
5 meter in acht nemen.
24. Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.
25. Strafschop
	Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering
gegeven. Er wordt een strafschop toegekend
wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen
met een opzettelijke overtreding. De afstand tot het
doel is 8 meter.
26. Hoekschop/doelschop
	Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt
dat precies tussen de zijlijn en de dichtstbijzijnde
doelpaal ligt. Bij een achterbal mag de keepster het
spel hervatten door de bal te werpen of uit de hand
te schieten. Het is niet toegestaan de keepster te
hinderen.
27. Vrije schop
	Alle overtredingen worden bestraft met een directe
vrije schop, waarbij de tegenstanders op minimaal
5 meter afstand moeten staan.
28. Inworp
	Deze wordt op de gebruikelijke wijze genomen.
Een fout genomen inworp mag worden over
genomen.
29. Terugspelen op de eigen keepster
	De keepster mag de bal in de handen vastpakken
na een terugspeelbal door een speelster van het
eigen team.
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voetbal is ons leven
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