De KNVB introduceert:

FAIR PLAY VOETBAL
Een nieuwe voetbalvorm waarin alles
draait om de F-pupillen, fair play en fun!

SPEEL
MEE!

FAIR PLAY VOETBAL
Kinderen bepalen zélf het spel!

De KNVB introduceert Fair Play voetbal, een voetbalvorm
voor F-pupillen waarin fairplay en plezier centraal staan. Het
bijzondere van Fair Play voetbal is dat kinderen zélf het spel
bepalen. Zonder scheidsrechter. Met coaches en ouders op de
‘achtergrond’. Zo leggen zij de basis voor een toekomst waarin
fairplay en voetbal het perfecte een-tweetje vormen.
Spelen is belangrijker dan winnen
Voetbal is het mooiste spelletje dat
er is. Als volwassenen lijken we dit
wel eens te vergeten: dat voetbal
voor kinderen vooral een spel is.
Lekker met zijn allen achter een
bal aanrennen en plezier maken.
Bij Fair Play voetbal gaat het echt
om het spel. Winnen of verliezen
is bijzaak. Maar ook spelregels
zijn geen doel op zich. En omdat
het veld veel kleiner is, hebben
de kinderen meer balcontact.

Dit maakt het spel voor hen plezieriger en actiever.
Kinderen lossen het zélf op
Fair Play voetbal wordt gespeeld
zónder scheidsrechter. Kinderen
mogen zélf beslissingen nemen over
spelsituaties. Het is mooi om te zien
hoe goed de jonge spelertjes samen
tot een oplossing kunnen komen.
Met Fair Play voetbal ontwikkelen
zij hun sociale vaardigheden,
zelfvertrouwen en creativiteit.
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DE AFSPRAKEN
Bij Fair Play voetbal gelden de standaard spelregels
én deze extra regels:
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 minimaal 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.

ouders en toeschouwers

5x2 m

30-35 m

coachzone

ouders en toeschouwers

5x2 m

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
Welke rol heeft u als begeleider?
De begeleiders hebben een puur
begeleidende rol. Vanuit de coachzone motiveren en troosten ze de
kinderen, en zijn ze terughoudend
met het geven van aanwijzingen.

Welke rol heeft u als ouder?
Ook de ouders en andere toeschouwers blijven op afstand, achter de
buitenlijnen van het grote speelveld.
Ze accepteren beslissingen van de
kinderen en hebben geen invloed
op het spel. Zodat echt alleen de
kinderen met het spel bezig zijn.
Neem ook vriendjes en
vriendinnetjes mee!
Fair Play voetbal is een mooie
manier om jonge kinderen kennis
te laten maken met voetbal. Neem
dus ook andere kinderen en hun
ouders een keer mee naar een
wedstrijd (KNVB-lidmaatschap
noodzakelijk) of toernooi. Zo
kunnen zij zélf ervaren hoe leuk
en plezierig Fair Play voetbal is.
En voor uw voetbalvereniging is dit
een uitgelezen mogelijkheid om
nieuwe leden te werven.
Meer weten?
Wilt u meer weten over Fair Play
voetbal? Informeer bij uw plaatselijke vereniging of neem contact op
met de KNVB via www.knvb.nl/
contact

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

FAIR PLAY
VOETBAL IN
HET KORT

