
  
   

                                                                                                                                     

   

Spelregels NK en EK mini’s 

Aantal spelers 
Een team bestaat uit 4 veldspelers. Mini’s NK en EK wordt gespeeld zonder keeper. Het is dus ook niet de bedoeling 
dat er een speler in het doel blijft staan! 
 
Speeltijd 
2 x 15 minuten 
 
Bijzondere spelregels 
 
Spelbegin 
De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er 
kan direct gescoord worden vanaf de aftrap. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen. 
 
Doelpunt 
Als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal naast het doel in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen 
helft.  
 
Buitenspel 
De buitenspelregel is niet van toepassing. 
 
Strafschop 
Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is 7 meter. (NK en EK pupillen gebruiken hun handen ter bescherming: niet 
bestraffen). Indien een werkelijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan een strafschop worden 
gegeven. 
 
Achterballen 
Bij een achterbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden 
gescoord door de speler die indribbelt. 
 
Hoekschoppen 
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. 
Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die indribbelt. De tegenstander staat 
minimaal op vijf meter afstand. 
 
Vrije schop 
Bij NK en EK pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een 
minimale afstand van vijf meter staan. 
 
Uitbal 
Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden gescoord 
door de speler die indribbelt. 
 
 
Algemene richtlijnen en adviezen bij NK en EK-pupillen: 
 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider of scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling 
hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten VOETBALLEN. 
 
Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de scheidsrechter. Coaches, begeleiders en anderen 
mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.’Het publiek blijft achter de omheining. 
 
PS VOOR DE OUDERS 
> Wees enthousiast, stimuleer uw de spelers en mede spelers. 
> Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 
met de tegenstander. 
> Blijf altijd positief, juist bij verlies.  
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