
Spelregels JO11: 9 tegen 9 spelers 

 

Afmetingen 

Achter- en zijlijnen 
Van 16 meterlijn tot 16 meterlijn (16 meterlijn strafschopgebied wordt aan beide zijden verlengd met 
markeringshoedjes over een afstand van circa 8 meter). Totale breedte speelveld is circa 56 meter. 
De zijlijnen worden door middel van hoedjes (minimaal om de 10 meter neergezet) aangegeven. 

Doelgebied keeper 
Een halve cirkel op de kop van het 16 meter gebied. In dit doelgebied wordt de keeper extra 
beschermd en mag hij niet gehinderd worden. 

Strafschopgebied 
24 meter breed en 10 meter diep (een standaard strafschopgebied is 40.3 x 16.5 meter). 

Middenlijn/middencirkel 
Deze worden van het volledige speelveld gebruikt. 

Belijning 

Mogelijke belijning bij gebruik hoedjes: 

Strafschopgebied wordt als volgt aangegeven in afwijkende kleur markeringshoedjes: 

• Twee markeringshoedjes op hoek zijkant-achterlijn strafschopgebied. 

• Twee markeringshoedjes op zijlijn speelveld, 10 meter vanaf achterlijn gemeten. 

Op deze wijze zijn er geen hinderlijke markeringshoedjes in het speelveld. De scheidsrechter en 
spelers schatten lijnen strafschopgebied dus zelf visueel in. 

Zijlijnen als volgt aangegeven in afwijkende kleur markeringshoedjes: 

• Minimaal om de 10 meter neergezet. 

• Eventueel kunnen de vier hoekpunten van het speelveld met (grotere) pionnen worden 
gemarkeerd. 

Indien een club beschikt over een eigen speelveld met negen tegen negen afmetingen en daarop 
aangebrachte negen tegen negen belijningen, is het gebruik van markeringshoedjes uiteraard niet van 
toepassing. 

Doel 

6 meter bij 2 meter;  indien de afmeting niet aanwezig is volstaat een doel van 5 meter bij 2 meter. 

 



 

De afmetingen van het veld voor 9 tegen 9 JO11. 

Bijzondere spelregels 

Spelbegin of -hervatting: Het spel begint of wordt hervat (na een doelpunt) in het midden van het 
veld. 

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Terugspeelbal: De keeper mag een terugspeelbal niet in de handen nemen. 

Achterbal en hoekschop: Een speler neemt een achterbal op 10 meter van de goal (rand 
strafschopgebied). Als de keeper de achterbal neemt, is vanuit de handen nemen hierbij niet 
toegestaan. Een hoekschop wordt genomen op 20 meter van het midden van het doel (ofwel van rand 
regulier strafschopgebied). 

Vrije schop: Een overtreding wordt altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de 
tegenstanders op minimaal 5 meter afstand staan. 



Inworp: Een inworp wordt op de normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden 
overgenomen. 

Strafschop: 

• Strafschop bij 6x2 meter doel: op 9 meter van het doel. 

• Strafschop bij 5x2 meter doel: op 8 meter van het doel. 

Bal 

Maat 5 en maximaal gewicht 320-370 gram. 

Aantal spelers en wissels 

Een compleet team in het veld bestaat uit een keeper en 8 veldspelers. Het doorlopend wisselen met 
een maximum van 3 spelers is toegestaan. Per team mag één speler uit de JO10 deelnemen. 

Speeltijd 

2 x 30 minuten. 

Straftijdregeling 

Tijdens de wedstrijd kan een speler eenmaal 5 minuten straftijd krijgen. Bij de tweede keer moet de 
speler eruit en mag deze niet door een andere speler vervangen krijgen. 

Ten slotte 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de scheidsrechter. Geen assistentie door 
grensrechters. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers, begeleiders en de 
scheidsrechter. Andere personen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. 

Bron: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels/andere-voetbalvormen 
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