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Hoe spelen we 6:6 op 
een kwart veld?

Vanaf komend seizoen is het zo ver: dan wordt begonnen met de nieuwe wedstrijdvormen. On-

der 8 en Onder 9 gaan 6:6 spelen. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met onder 

meer het invoeren van 9:9 bij E-pupillen, en bij BVO’s de Twingames, kon het bijna niet anders 

dan dat de KNVB het jeugdvoetbal in de jongste categorieën zou gaan vernieuwen. Maar hoe 

spelen we eigenlijk 6:6 op ongeveer een kwart veld? We doen een aantal suggesties, zodat u 

overwogen keuzes kunt maken binnen uw club.

Tekst: Joep Staps

Elke verandering brengt natuurlijk 

voor- en nadelen met zich mee. Som-

mige clubs omarmden de nieuwe 

vormen direct, anderen vinden het 
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Vernieuwing pupillenvoetbal

organisatorisch toch vooral een be-

lasting: meer teams, meer doelen, 

meer veldjes. Naast organisatorische 

veranderingen brengt het ook prak-

tische veranderingen met zich mee: 

hoe ga je hier als trainer-coach mee 

om? Wat betekent het nu precies voor 

jou als begeleider van pupillen? Pas je 

de oefenvormen aan? Moet je anders 

coachen? In dit artikel gaan we dieper 

in op de veranderingen in het pupil-

lenvoetbal, en geven we door middel 

van tekeningen aan wat de verschil-

len zijn tussen de oude situatie en de 

nieuwe situatie. En praktische tips 

hoe je zo goed mogelijk kunt blijven 

coachen in het vernieuwde pupil-

lenvoetbal. We gaan daarbij de diepte 

in bij een aantal keuzes die gemaakt 

kunnen worden bij teamorganisaties 

binnen 6:6. Dit kan u als coach helpen 

om voorbereid te zijn om de keuzes 

waarvoor uw spelers straks binnen 6:6 

komen te staan.

Veranderingen
Waar in de huidige situatie 7:7 wordt 

gespeeld op een half speelveld, zal er 

door Onder 8/9 vanaf komend seizoen 

6:6 worden gespeeld op ongeveer een 

kwart veld. Wat betekent dit voor 

pupillen? Qua ruimtes zijn de belang-

rijkste verschillen in een oogopslag te 

zien in de tekeningen 1 en 2.Huidige situatie 7:7 op een half speelveld
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Eigenlijk was het spelen op een half 

veld met pupillen altijd al vreemd: het 

veld was meer een vierkant dan een 

rechthoek. Als je 11:11 vertaalt naar 

7:7 was het pupillenveld veel te breed 

(zie ook de verhouding tussen lengte 

en breedte). Het spelen op een half 

veld was niet wedstrijdecht, maar was 

vooral uit praktisch oogpunt zeer goed 

te verantwoorden, want het is een-

voudig te realiseren.

Door met minder spelers te spelen 

zal het aantal balcontacten dat elke 

speler krijgt groter worden, zeker 

door het verkleinen van de ruimte. 

Hoe kleiner het veld, hoe makkelijker 

het wordt om duels aan te gaan of de 

bal te passen. Technisch gezien be-

tekent dit echter ook het nodige: een 

aanname die iets te ver van de voet 

af schiet, wordt makkelijker onder-

schept. 

Daarnaast zorgen de spelregels voor 

een sneller spel: er is geen scheids-

rechter meer (net zoals vroeger op 

straat), en door de mogelijkheid de bal 

in te dribbelen zal het spel ook sneller 

worden.

Eén belangrijk vraagstuk waar je als 

trainer-coach mee te maken krijgt, is 

de teamorganisatie. Ook al is het op 

deze leeftijd nog niet van belang heel 

gedetailleerd te trainen op de teamor-

ganisatie en positie, toch is het als uit-

gangspunt niet te onderschatten. De 

meest voorkomende teamorganisaties 

binnen 7:7 waren 1:3:3 en 1:2:2:2. Spe-

len in twee of drie linies dus. Binnen 

pupillenvoetbal is het echter ook in-

teressant om te kijken naar de team-

organisatie van de tegenstander. Wil 

je veel duels zien? Wil je spelers leren 

onder (gelijkwaardige) weerstand de 

juiste keuzes te maken? Dan is een 

wedstrijd tegen een tegenstander met 

eenzelfde teamorganisatie (bij 1:3:3 of 

1:2:2:2) logisch, elke speler heeft dan 

namelijk een directe tegenstander en 

speelt 1:1 vanuit zijn positie.

Het spelen van 6:6 zorgt er dan ook 

voor dat ook wat betreft teamorgani-

saties opnieuw keuzes moeten wor-

den gemaakt. Soms is er vanuit de 

vereniging een visie die moet worden 

gevolgd, maar veel begeleiders zijn 

vrij in hun keuze en mogen zelf de 
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Veld 11:11
102,5 meter lang en 66 meter 

breed (gemiddeld). Verhouding 

lengte/breedte 1,55.

Veld 7:7
66 meter lang en 51,75 meter 

breed (gemiddeld). Verhouding 

lengte/breedte 1,28.

Veld 6:6
42,5 meter lang en 30 meter breed 

(advies). Verhouding lengte/

breedte 1,42.

Belangrijkste veranderingen bij 6:6:
•  Spelersaantallen: één speler per team minder  

Gemiddeld meer balcontacten per speler

•  Veldafmetingen: veld is minder breed en minder lang 

Minder groot veld, minder lopen, bal dichterbij dus meer balcontacten

•   Spelregels

    -  Spelbegeleider in plaats van scheidsrechter: spelers moeten zelf gaan er-

varen hoe de regels werken, enkel bij het onjuist toepassen van de regels 

zal de spelbegeleider uitleggen wat de spelregels zijn.

    -  Speeltijd en time-out: bepaal zelf hoe lang een speelperiode duurt en 

houd 2 minuten rust tussen elke helft

    -  Indribbelen of passen: zowel een achterbal, hoekschop als uitbal mag 

worden ingedribbeld of gepasst. 

    -  Spelen voor plezier: er wordt geen competitiestand bijgehouden, waar-

door de nadruk meer ligt op het voetbalplezier en minder op winnen/

verliezen.

Nieuwe situatie 6:6 op ongeveer een kwart speelveld

2

32-33-34-35-36-37-38_nieuwewedstrijdvormen.indd   33 12-04-17   15:41



www.devoetbal trainer.nl

1+k : 2

Organisatie
w

 

De Jeugd VoetbalTrainer

teamorganisatie bepalen. Binnen de 

vernieuwde wedstrijdvormen zijn er 

drie teamorganisaties meest voor de 

hand liggend:

• 1:2:3 (tekening 3)

• 1:3:2 (tekening 4)

• 1:2:1:2 (tekening 5)

Speel je in twee linies (overzichtelijk 

dus makkelijk) dan kun je kiezen 

voor twee verdedigers en drie aan-

vallers, of drie verdedigers en twee 

aanvallers. Speel je in drie linies 

(minder overzichtelijk dus moeilij-

ker) dan is 1:2:1:2 het meest logisch. 

Natuurlijk is het mogelijk te kiezen 

voor een 1:1:2:2 of 1:2:2:1 variant, 

maar deze worden in dit artikel niet 

besproken omdat de toegevoegde 

waarde ten opzichte van de boven-

genoemde drie teamorganisaties 

klein is en deze het spel onnodig 

moeilijk maken: spelers moeten 

zich namelijk veel meer richten op 

onderlinge afstanden en posities. En 

dat is in deze leeftijdscategorie niet 

nodig. Door met één middenvelder 

te spelen zorg je er tevens voor dat 

er overal op het veld een 1:1-situatie 

ontstaat.

Daarnaast is het ook belangrijk re-

kening te houden met de teamorga-

nisatie van de tegenstander. In de 

tekeningen is steeds de beginsituatie 

getekend. Om het eenvoudig te hou-

den, en rekening te houden met de 

restverdediging (hetgeen u natuurlijk 

bij Onder 8/9 niet als zodanig rich-

ting uw spelers benoemt!), zou een 

overtal in de verdedigende linie voor 

jonge spelers gemakkelijker zijn en 

daardoor is 1:3:2 een logische keuze. 

Bij 1:2:3 betekent het dat elk team 

voorin een overtal heeft, maar ach-

terin in ondertal speelt. Spelen in 

drie linies zorgt voor 1:1-situaties op 

het gehele speelveld.

In tekeningen 6 t/m 11 staan de voor- 

en nadelen van elke teamorganisatie 

uitgewerkt. Per teamorganisatie wordt 

ook beschreven hoe de opbouw van 

achteruit en het verstoren van de op-

bouw van achteruit er uitziet.

We gaan er hierbij twee van de drie 

keer van uit dat de tegenstander in 

dezelfde teamorganisatie speelt, en 

beschrijven ook per positie coachop-

merkingen en wisselmogelijkheden.

Twee linies
Spelen in twee linies is makkelijker 

dan spelen in drie linies. Het is voor 

spelers herkenbaar omdat zij goed 

hun positie op het veld kunnen bepa-

len (links, rechts, midden). Dit maakt 

het spel voorspelbaar, zeker als spe-
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Mogelijke formatie 1:2:3

Mogelijke formatie 1:3:2
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lers vanuit hun positie voetballen. 

Uiteraard betekent dit niet dat spelers 

kunnen stoppen met om zich heen 

kijken en blind een bal kunnen spelen. 

Maar wel dat zij beter zicht hebben op 

de situatie op het veld, de teamorgani-

satie, en waar zij zich bevinden op het 

veld. Eén belangrijk aspect van spelen 

in twee linies met een oneven aantal 

spelers is het 1:1-duel dat plaatsvindt 

op het veld. In een teamorganisatie 

met een overtal in de verdedigende li-

nie (zoals ook bij 11:11 veel voorkomt) 

binnen 1:3:2 waar de tegenstander ook 

1:3:2 speelt, zal gedrag van spelers op 

het veld anders zijn dan wanneer men 

1:3:2 speelt tegen een team dat 1:2:3 

speelt, of de teamorganisatie aanpast 

naar die organisatie als zij de bal niet 

hebben. Afhankelijk van het niveau 

van spelers en tegenstander zal het 

voor de ontwikkeling van spelers goed 

zijn om altijd een directe tegenstander 

te hebben, of juist door een wisse-

lende teamorganisatie bij aanvallen 

en verdedigen aan te passen naar een 

1:1-situatie. In ieder geval een situatie 

waarin zij weten wat hun taak is, en 

of zij een directe tegenstander hebben 

zoals bijvoorbeeld in een 1:3:2- tegen 

1:2:3-situatie. Zoals in een 1:3:2 tegen 

1:3:2, waarbij de voorste linie altijd te-

gen een overtal speelt.

Drie linies
Door te kiezen voor een teamorga-

nisatie in drie linies ervaren spelers 

meer complexe situaties waardoor dit 

over het algemeen moeilijker zal zijn 

dan spelen in twee linies. Dit komt 

onder andere doordat spelers op een 

andere manier onderlinge afstanden 

moeten bewaken (zeker de midden-

velder). Niet alleen degene voor of 

achter je, maar ook de medespelers in 

de andere linie. De spelsituaties zullen 

minder voorspelbaar zijn, en er zijn 

meer directe passlijnen dan bij het 

spelen in twee linies. 

Het spelen in drie linies kan wel ge-

makkelijker voorwaarden creëren om 

1:1 te spelen, zoals bij een 1:2:1:2-or-

ganisatie waar elke speler op het veld 

een directe tegenstander heeft.

1:2:3 
Aanvallen 
Een teamorganisatie met twee ver-

dedigers zorgt er direct voor dat er 

drie aanvallers zijn opgesteld. Er is 

wanneer spelers het veld goed breed 

houden voldoende ruimte om op 

te bouwen via de zijkanten van het 

speelveld. De tegenstander zal nor-

maliter niet te dicht op de twee op-

bouwende verdedigers willen spelen, 

omdat hierbij het centrum vrijkomt, 

de keeper de bal direct naar de voor-

hoede kan spelen en er gevaar dreigt 

voor het doel van de tegenstander. 

De opbouw zal dus voornamelijk via 

de twee verdedigers lopen, waardoor 

de aanvallende speler aan de balkant 

positie kan gaan kiezen om zo goed 

mogelijk aanspeelbaar te zijn en niet 

in de weg te lopen. 

De spits zal zorgen dat hij zo snel 

mogelijk in scoringspositie komt, 

maar op deze leeftijd zijn veel spelers 

geneigd snel naar de bal toe te komen 

waardoor zij niet meer in een (goede) 

scoringspositie staan. De aanvaller 

aan de andere kant van het veld kan 

leren te anticiperen op de loopacties 

van de spits, het veld breed maken 

zonder onbereikbaar te worden en 

vanuit die positie het team te helpen. 

Tot slot zal de verdediger die de bal 

niet krijgt, de restverdediging in de 

gaten moeten houden door iets naar 

binnen te komen, maar kan deze 

speler de aanval ook ondersteunen 

door in de ruimte op het middenveld 

te bewegen. De keeper kan als ‘laat-

ste man’ daarnaast een belangrijke 

rol spelen door te coachen en mee te 

voetballen en het spel te verplaatsen 

naar de andere kant van het veld zo-

dra één van de verdedigers geen mo-

gelijkheid ziet de bal vooruit te spelen 

of te dribbelen.

Verdedigen
Het verdedigen bij een 1:2:3-organi-

satie is afhankelijk van de teamorga-

nisatie van de tegenstander. Om het 

eenvoudig te houden is bij de teke-

ningen gekozen voor een 1:1-situatie. 

Besef dat wanneer beide teams 1:2:3 

spelen, het in de praktijk betekent 

dat spelers veel bezig zijn met het 

positie houden en omschakelen: het 

veld groot maken als het team balbe-

zit heeft, en het speelveld weer klein 

maken en een tegenstander opzoeken 

wanneer de tegenstander de bal heeft. 

Tijdens het verdedigen gaat het in de-

ze leeftijdscategorie voornamelijk om 

het speelveld klein maken en de bal 

veroveren (met druk vooruit). In deze 
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Mogelijke formatie 1:2:1:2

32-33-34-35-36-37-38_nieuwewedstrijdvormen.indd   35 12-04-17   15:41



www.devoetbal trainer.nl

 

De Jeugd VoetbalTrainer

specifieke situatie is het belangrijk de 

tegenstander één kant op te dwingen, 

zodat men het speelveld echt klein 

maakt en vervolgens probeert druk 

vooruit te zetten. Het afschermen 

van het eigen doel en daarvoor het 

centrum is een goede manier om het 

speelveld klein te houden. Daarom is 

het belangrijk dat de spits wat inzakt 

en het centrum dichthoudt zodat de 

tegenstander niet via de as van het 

veld kan voetballen. De vleugelaan-

valler die ver van de bal af staat, kan 

al naar binnen komen zodra de bal 

de andere richting wordt opgespeeld. 

Hierdoor wordt de speelruimte kleiner 

en kan hij ondersteunen in het cen-

trum. Daarnaast is een pass naar zijn 

directe tegenstander een lange bal, en 

daardoor lang onderweg. Dus is er tijd 

om te anticiperen.

Wanneer de tegenstander ook 1:2:3 

speelt, betekent het dat er twee ver-

dedigers tegen drie aanvallers staan. 

Er kan dan worden gekozen om een 

aanvaller te laten zakken en de vrije 

tegenstander op te pakken die de ver-

dedigende linie vrij moet laten. Het 

kan voor spelers echter wel lastig en 

onoverzichtelijk zijn. Als spelers wat 

ouder zijn, zou het een goede training 

kunnen zijn om in zone te verdedigen, 

maar daarvoor zijn deze spelers nog 

erg jong en is het niveau waarschijn-

lijk te laag. 

Aanvallen 
Wanneer in de teamorganisatie drie 

verdedigers staan opgesteld, komt 

dit overeen met de meest gangbare 

11:11-situatie: een overtal in de verde-

digende linie. De beschikbare ruimte 

om vanuit de keeper naar de achter-

ste linie op te bouwen zal iets meer 

beperkt zijn dan in een situatie met 

twee verdedigers (1:2:3), maar een 

voordeel is wel dat er één extra speler 

is die kan zorgen voor de restverde-

diging of (korte) afspeelmogelijkheid. 

Daartegenover staat dat er voorin juist 

meer ruimte is maar wellicht ook een 

extra tegenstander.

Het spelen met drie opbouwers bete-

kent dat er (uitgaande van een over-

talsituatie) altijd ruimte is om op te 

bouwen. Wel zal het zo zijn dat twee 

spelers relatief dicht bij elkaar staan, 

of dat de centrumverdediger risico’s 

loopt door aan te bieden in de as van 

het veld, recht voor het doel. Wan-

neer de tegenstander doordekt of deze 

speler altijd een directe tegenstander 

geeft, wordt de kans op balverlies daar 

veel groter.

De twee aanvallende spelers hebben 

meer bewegingsruimte, en kunnen 

hierdoor leren doelgericht te leren be-

wegen voor het doel: vrijlopen zonder 

een directe scoringskans te verliezen. 

Of ruimte maken voor opkomende 

medespelers. Want door slechts twee 

spelers in de voorste linie te positio-

neren ontstaat er ruimte voor verde-

digers om op te komen. Vooral verde-

digers kunnen leren wanneer zij hun 

team kunnen ondersteunen door mee 

op te komen, en ook dat zij onderling 

moeten afstemmen dat de restverde-
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Opbouw 1:2:3 tegen 1:3:2

Verdedigen 1:2:3 tegen 1:3:2
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Opbouw 1:3:2 tegen 1:3:2

Verdedigen 1:3:2 tegen 1:3:2
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diging in orde blijft om te voorkomen 

dat alle spelers mee naar voren gaan. 

De meeste ruimte zal waarschijnlijk 

ontstaan voor de verdediger aan de 

andere kant van de bal. Dus de speler 

die niet direct bij het spel betrokken 

is. Belangrijk is dan wel, dat de op-

bouwende spelers in de verdedigende 

linie zorgen dat zij vanuit de organi-

satie blijven voetballen. Zonder hier 

heel gedetailleerd op in te gaan, kan 

met spelers van deze leeftijd wel wor-

den getraind wat het betekent om je 

teamgenoten te helpen door mee naar 

voren te gaan, of juist de restverdedi-

ging in de gaten te houden en het veld 

groot te houden.

Verdedigen
In de organisatie 1:3:2 is er verdedi-

gend minder sprake van een risico, 

dat wel ontstaat bij een 1:2:3 situatie. 

Als de tegenstander met twee aan-

vallers speelt, heeft de verdedigende 

linie een overtal en kan men met een 

centrale verdediger leren rugdekking 

te geven en de samenwerking tussen 

de verdedigers goed trainen. Als de te-

genstander speelt met drie aanvallers, 

ontstaat er opnieuw de 1:1-situatie.

In de tekening is de situatie met een 

overtal in de verdedigende linie be-

schreven. Dit betekent dat de verde-

digers goed moeten samenwerken, 

en dat het grootste gevaar vanuit de 

ondertalsituatie voorin kan komen: 

de tegenstander heeft een mannetje 

meer, en kan daardoor relatief mak-

kelijk opkomen en gevaarlijk worden. 

Als men vanuit de flank komt, be-

tekent het dat de vleugelverdediger 

op een gegeven moment druk moet 

zetten en zijn directe tegenstander 

los moet laten. Tegelijkertijd zal de 

centrale verdediger deze tegenstander 

moeten overnemen. Let wel op: dit is 

voor veel spelers in deze leeftijdsca-

tegorieën ontzettend moeilijk. Vaak 

volstaat het focussen op het speelveld 

klein maken en vooruitverdedigen. 

Als de tegenstander via het centrum 

komt, zal één van de verdedigers druk 

moeten gaan zetten op deze speler. 

Idealiter heeft een van de aanval-

lende spelers dit al voorkomen door 

het centrum goed af te schermen: zij 

mogen dus best wat ruimte geven aan 

de zijkanten van het veld, omdat hun 

primaire taak is te zorgen dat de bal 

vanaf de keeper niet direct naar het

1:2:1:2 
Dit is de enige teamorganisatie met 

drie linies die wordt besproken. Na-

tuurlijk kun je ook denken aan 1:2:2:1, 

maar wij beperken ons nu tot 1:2:1:2, 

de ‘dobbelsteen vijf’. Het grootste 

voordeel van deze teamorganisatie is 

dat er altijd, in tegenstelling tot een 

teamorganisatie met twee linies waar 

vaak een overtal in de verdedigende 

linie zal zijn, 1:1-situaties op het veld 

ontstaan. 

Aanvallen
Tijdens de opbouw zal er in het cen-

trum veel ruimte ontstaan. Het kan 

voor spelers in deze leeftijdscategorie 

lastig zijn om de speelruimte zo groot 

mogelijk te maken, en onderlinge af-

standen te bewaken. Er is veel ruimte 

8
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voor de vleugelverdedigers om aan 

te bieden, al bestaat de kans dat de 

tegenstander al snel drukzet wanneer 

men een loopactie richting centrum 

maakt. Het is daarom belangrijk dat 

zij vooral in de diepte loopacties blij-

ven maken. Dit zorgt automatisch dat 

er in het centrum ook meer ruimte 

ontstaat voor de middenvelder. Bin-

nen deze positie is het belangrijk 

om een schuine loopactie te maken 

zodat de tegenstander meer moeite 

heeft om te verdedigen: een rechte 

loopactie in het centrum is makkelijk 

te onderscheppen en geeft weinig af-

speelmogelijkheden.

De middenvelder heeft veel ruimte 

en vrijheid. Het is ook belangrijk dat 

de middenvelder ruimte leert ma-

ken voor medespelers, wanneer de 

vleugelverdedigers opdribbelen, of 

wanneer een van de aanvallers door 

middel van een loopactie aanbiedt in 

de diepte. De middenvelder kan dan 

als afspeelmogelijkheid ondersteu-

nen: zowel voor het  (in de diepte) 

terugspelen naar de aanvaller, zelf 

opdribbelen, of het verleggen van 

het spel naar de andere kant van het 

speelveld.

De aanvallers hebben veel ruimte op 

de flanken maar moeten wel rekening 

houden met de aanwezigheid van de 

middenvelder in het centrum. Ener-

zijds zodat zij elkaar bij het aanbie-

den niet in de weg lopen, anderzijds 

omdat zij de middenvelder, meer dan 

met de centrale verdediger of aanval-

ler bij het spelen in twee linies, goed 

kunnen gebruiken om te combineren 

en diepte in het spel te krijgen.

Verdedigen
Binnen deze teamorganisatie speelt 

iedereen 1:1, ervan uitgaande dat de 

tegenstander dezelfde organisatie 

heeft met drie linies: dit maakt het 

spel eenvoudiger voor de spelers, om-

dat zij zich kunnen richten op aanval-

len en verdedigen en duelleren met 

een directe tegenstander. In plaats 

van tijdens omschakelmomenten 

steeds op zoek te moeten naar een 

tegenstander.

Er zal veel ruimte zijn aan de zijkan-

ten van het veld, waardoor de voorste 

linie zal moeten leren het veld aan 

een kant klein te maken en de tegen-

stander bijvoorbeeld één kant op te 

dwingen. Ook speelt de middenvelder 

een belangrijke rol in het verdedigen 

van het centrum of de as van het veld. 

Deze speler zal moeten leren dat hij 

naast een directe tegenstander ook de 

taak heeft om het centrum dicht te 

houden en daarom soms de directe te-

genstander los kan laten. Ook hiervoor 

geldt: dit is voor de meeste spelers in 

deze leeftijdscategorie erg moeilijk.

De verdedigende linie zal te maken 

krijgen met dreiging vanaf de zijkan-

ten, en zal goed moeten leren samen-

werken met onder andere de midden-

velder. Zij zullen moeten leren dat ze 

hun directe tegenstander wat ruimte 

kunnen geven, totdat de bal dichtbij 

komt: dan moeten ze dichter op hun 

tegenstander verdedigen en (vooruit) 

verdedigen.  
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