FAIR PLAY COMPETITIE
Voetbal om van te houden, waarbij plezier, sportiviteit en respect voorop staan. Dat is waar de
KNVB voor staat. Dat is wat we samen met clubs, officials, coaches, spelers, publiek, partners en
sponsors willen realiseren. Zodat iedereen een leven lang kan genieten van voetbal.
De KNVB ondersteunt voetbalverenigingen om een veilige, gezonde en plezierige omgeving voor
voetballers en voetballiefhebbers te creëren. Eén van de initiatieven die hieraan bijdraagt is de
Fair Play competitie. In samenwerking met een aantal verenigingen in district Zuid II, is de KNVB
gestart met een pilot van de Fair Play competitie voor F-pupillen. De ervaringen van deze pilot zijn
zo positief, dat het bestuur amateurvoetbal besloten heeft de competitie in district Zuid II verder uit
te breiden en daarnaast van start kan gaan in de andere districten.
FAIR PLAY COMPETITIE: HET KIND CENTRAAL
De Fair Play competitie is gericht op het plezier van de kinderen. Wedstrijden worden gespeeld
volgens drie belangrijke afspraken die daar geheel op gericht zijn:
• Kinderen beslissen zelf over spelsituaties, er is geen scheidsrechter aanwezig. Hierdoor
ontwikkelen de kinderen in een vroeg stadium sociale vaardigheden en kunnen ze eigenlijk
geen fouten maken.
• Toeschouwers en ouders bevinden zich op minimaal 20 meter afstand van het speelveld.
Zij hebben geen invloed op het spel, accepteren beslissingen van kinderen en moedigen hen
aan. Zo dragen zij bij aan een positieve sfeer langs de lijn.
• Trainers begeleiden het spel samen vanuit de coachzone. Ze geven complimenten aan de
kinderen, troosten en motiveren, en zijn terughoudend met het geven van aanwijzingen.
Bij de indeling van de competitie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met reisafstanden en de
leeftijden van de kinderen. Winst, gelijk spel of verlies wordt in Sportlink verwerkt met de scores
1-0, 1-1 en 0-1. Het team dat het meeste punten haalt mag zich, net zoals in de andere competities, kampioen noemen. Na iedere wedstrijd worden strafschoppen genomen.

HET SPEELVELD
Het speelveld is 40 meter lang en 30 - 35 meter breed. Door het kleinere speelveld
hebben de kinderen meer balcontacten, wat het spel voor hen plezieriger en actiever
maakt. Het speelveld kan gemakkelijk worden uitgezet met bijvoorbeeld hoedjes of
pilonnen. De toeschouwers blijven achter de speelveldafzetting of, als deze er niet is, de
buitenlijnen van het grote speelveld. Trainers begeleiden het spel vanuit de coachzone
(oranje vak). Er worden normale doelen van 5 x 2 meter gebruikt.
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MEER INFORMATIE
Meer informatie over de Fair Play competitie voor F-pupillen?
Neem contact op met het districtskantoor.
ONDERZOEKSRESULTATEN:
• 90% van de trainers uit de pilot geeft de voorkeur aan het Fair Play concept boven het
traditionele voetbal voor de F-jeugd.
• 84% van de organisatoren vanuit de verenigingen in de pilot zijn (zeer) positief over
het Fair Play concept.
• Het toegenomen spelplezier van de kinderen wordt als grootste winstpunt beschouwd.
• Kinderen zijn vooral veel vrijer in het Fair Play concept dan bij het traditionele
voetbal doordat zij minder met hun ouders bezig zijn.
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