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Wat is  
Fair Play-voetbal? 



• Spelen belangrijker dan winnen 

• Kleiner veld, veel balcontact 

• Ouders op afstand 

• Gematigde coaching 

• Geen scheidsrechter 

• Uitslag 1-0, 0-1 of 1-1 

• Voor F-pupillen 

 

WAT IS FAIR PLAY-VOETBAL? 



Waarom  
deze voetbalvorm? 



Voetbal is traditioneel gericht op winnen 
  

Heeft invloed op: 

• handelen begeleiders 

• gedrag ouders 

• spel kinderen 
  

Met als gevolg: 

•   te veel druk, stress en angst 

•   minder creativiteit en durf 

•   volwassengerichte trainingen 

•   drop-out minder getalenteerden 

•   minder spelplezier 

 

WAAROM DEZE VOETBALVORM? 



Fair Play-voetbal is gericht op spelplezier: 

• winnen en regels minder belangrijk 

• met publiek op afstand kunnen kinderen vrij spelen 

  

Versterkt sportieve en sociale ontwikkeling kind: 

•  zelf beslissingen nemen, zonder scheidsrechter 

•  ontwikkeling creativiteit, samen problemen oplossen 

•  respect voor tegenstander 

•  meer lef en zelfvertrouwen 

 

 

WAAROM DEZE VOETBALVORM? 



Organisatie en 
wedstrijdverloop 



ORGANISATIE EN WEDSTRIJDVERLOOP 

Afmetingen veld 

40 x 30/35 meter 
  

Doelen 

5 x 2 meter 
  

Spelers 

7 spelers per team (incl. keeper) 
  

Coachzone 

In het strafschopgebied van het grote 
speelveld 
  

Fanzone 

Achter de buitenlijnen van het grote 
speelveld 

ORGANISATIE 



Geen scheidsrechter 
Kinderen beslissen zelf over spelsituaties, zonder scheidsrechter 
 
Gematigde coaching 
Coaches begeleiden het spel samen, op een positieve manier. 
 
Ouders op afstand 
Publiek staat op min. 20 meter afstand zodat de kinderen 'vrij' kunnen 
spelen 
 
Geen mega-uitslagen 
Winst, verlies of gelijkspel wordt genoteerd als 1-0, 0-1 of 1-1 
 
Voetbalspelregels verder ongewijzigd 
Dus: aftrap, doeltrap, vrije trap, ingooi, hands etc. (geen buitenspel) 
 
  
 
 

ORGANISATIE 

ORGANISATIE EN WEDSTRIJDVERLOOP 

 

 



• Spelers en begeleiders stellen zich op in de fanzone 

• En lopen gezamenlijk het veld op naar de middenstip 

• Publiek blijft in de fanzone en applaudisseert 

• Begroeting door begeleiders in de middencirkel 

• Teamritueel en aanvang van de wedstrijd 

• Na afloop strafschoppen 

• Afscheid in de middencirkel 

• Spelers en begeleiders verlaten samen het speelveld 

 

WEDSTRIJDVERLOOP 

ORGANISATIE EN WEDSTRIJDVERLOOP 



FILM 



Vragen? 



Fair Play-voetbal 
F-PUPILLEN  |  FAIR PLAY  |  FUN 

Kinderen bepalen  
zélf het spel 


