Voorstel tot wijziging artikel V1577 U7 format 3v3 i.p.v. 5v5 en 2v2 (facultatief)
1. Ingediend door: sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Vanaf het seizoen 2014-2015 werd de 2v2 format bij U6 ingevoerd als één van de 15 sleutels om te
komen tot een jeugdcompetitie die meer op maat van het kind was. Na bijna 4 jaar toepassing
mogen we stellen dat de invoering van de 2v2 i.p.v. de 5v5 format bij U6 een terechte beslissing
was.
Na een grondige analyse van de 5v5 format bij de U7 wedstrijden, stelden de sporttechnische
medewerkers van Voetbal Vlaanderen vast dat deze vorm voor een U7 speler nog steeds te complex
is en dit omwille van de volgende redenen :
- 5v5 is een stap te groot op het vlak van decision-making (4 medespelers die een pass kunnen
ontvangen)
- 5v5 is een stap te groot op het vlak van speelruimte (van 225m2 naar 875m2)
- 5v5 is een stap te groot wat de grootte van het doel betreft (van 1,5m op 3m naar 2m op 5m)
- 5v5 is een stap te groot op het vlak van bepaalde spelregels (bv corner)
Facultatief kan een club momenteel een U7-team inschrijven in de 2v2 competitie maar dit kent
weinig succes.
Door de te moeilijke 5v5 format bij U7 zien we vaak storend gedrag van de jeugdtrainers die op het
speelveld de spelers voortdurend coachen omdat de kinderen niet in staat zijn om de juiste
beslissingen met bal en zonder bal te nemen.
Ter ontwikkeling van de creativiteit van 6- à 7-jarigen is het echter belangrijk dat deze niet actief
gecoacht worden waardoor ze zelf de juiste oplossingen kunnen vinden.
Daarom stellen we voor om vanaf het seizoen 2018-2019 voor de U7 geen 5v5 of 2v2 format meer
aan te bieden maar een 3v3 en dit als tussenstap van 2v2 naar 5v5 voetbal.
Organisatorisch verwachten we geen problemen voor de club. Een U7-team bestaat immers uit
maximaal 8 spelers waarbij twee 3v3 wedstrijden naast elkaar in de breedte op het huidige 5v5 veld
van 35m op 25m worden gespeeld. Hierdoor komen de 6 spelers ook meer aan de bal wat het
spelplezier en de ontwikkeling ten goede komt. De doeltjes zijn dezelfde als die van 2v2 (U6)
wedstrijden (namelijk 1,5m op 3m). In de tussenzone van beide terreinen (die elk 25m op 15m groot
zijn) fungeert de jeugdtrainer als begeleider die de kinderen niet coacht maar enkel waakt over het
spelplezier en de vlotte organisatie van de opeenvolgende wedstrijden.
Hierbij stellen we 4 miniwedstrijden van telkens 2x5 min voor waardoor de maximale duur niet
meer dan 1 uur bedraagt.
De 3v3 format bij U7 werd tijdens de afgelopen TVJO-workshops uitvoerig met de TVJO’s van de
clubs besproken en 2/3 van de aanwezigen was hier duidelijk voorstander van.
De 3v3 format kan ook als een minivoetbal- en Futsalvariant in de zaal aan U7-spelers aangeboden
worden waardoor ook deze spelers kennis kunnen maken met de minivoetbal- en Futsalsport.
Bij goedkeuring zal het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen in de maanden april,
mei en augustus 2018 verschillende 3v3 workshops in de vorm van open formafoots organiseren om
de jeugdtrainers en TVJO’s van de clubs optimaal te informeren.
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Artikel V1577

U6: voetbal 2 tegen 2 en U7 : voetbal 3 tegen 3

1. U6 spelen 2 tegen 2 en U7 spelen 3 tegen 3. Facultatief kunnen ook U7 2 tegen 2 spelen. Het is niet toegestaan om U6 en U7
wedstrijden 5 tegen 5 te organiseren.
2. Een kalender zal worden opgemaakt door het Provinciaal secretariaat. De spelers worden verdeeld in functie van het
wedstrijdformat 2 tegen 2 bij U6 en 3 tegen 3 bij U7, volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het sporttechnisch centrum van
Voetbal Vlaanderen.

