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‘De 14 regels van Johan Cruijff’ 
Bij elk Cruyff Court en Schoolplein14 wereldwijd hangen ‘De 14 regels van Johan Cruijff’. Dit zijn 

gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden en elkaar op kan aanspreken. Ook tijdens Cruyff 

Courts 6 vs 6 staan deze regels centraal. Het jongens- en meisjesteam die zich het meest respectvol 

gedragen en spelen voorafgaand, tijdens en na afloop van het toernooi ontvangen een de respect 

award. 

 

Gedurende het kampioenschap staat regel nummer 3 centraal: Respect, heb respect voor de ander. 

Respect is zo belangrijk dat je er een prijs mee kan winnen! De Cruyff Foundation stelt een ‘Respect 

Award’ beschikbaar voor het jongens- en meisjesteam dat zich het sportiefst gedraagt tijdens het 

toernooi. Deze award kan niet worden uitgereikt aan de nummer één van het toernooi.  

- Schelden op tegenstanders, medespelers, scheidrechters, wedstrijdleiding of publiek is niet 

toegestaan; 

- Tijdrekken: als een team op wat voor manier dan ook het spel negatief beïnvloedt, dan zal de 

scheidsrechter het spel stileggen en hervatten met een vrije schop aan de tegenpartij. 

De winnaars van het toernooi kunnen nooit ook de Respect Award winnaars zijn! De winnaars van de 

Respect Award gaan door naar een volgende ronde als ze deze winnen bij; 

- Een kwartfinale  Halve Finale 

- Een Halve Finale  Nederlands Kampioenschap 
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Samenstelling team 
Ieder deelnemend team mag uit maximaal 10 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende keep’ en 4 

wisselspelers. De deelnemers dienen in groep 7 en/of 8 van de basisschool te zitten. Spelers die vóór 

01-01-2006 zijn geboren kunnen dispensatie krijgen door een handtekening van hun schooldirecteur 

op het inschrijfformulier te plaatsen. Het inschrijfformulier dient voorafgaand het kampioenschap 

ingevuld en ingeleverd te zijn bij de organisatie. Het is de bedoeling dat alleen de spelers die op het 

inschrijfformulier staan, deelnemen aan het kampioenschap. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd 

worden.  

Meiden mogen wel mee spelen met jongensteams. Jongens mogen niet mee spelen meidenteams. 

Mocht je meiden in een jongensteam hebben dan doet dit team mee aan de jongenspoule. 

Cruyff Courts 6 vs 6 is voor school- en/of buurtteams. De lokale organisatie bepaalt zelf voor welke 

doelgroep zij hun voorronde organiseren. 

Vliegende keep/terugspelen op keeper 
- De keeper mag alleen bij het doel (tot het oranje hek/4 meter) de bal met de handen pakken 

- De bal wordt door de keeper in het spel gebracht door met de hand(en) te gooien 

- De keeper mag een bal die wordt teruggespeeld door een medespeler niet met de hand 

pakken. 

Speeltijd 
De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie van het toernooi, dit is bijv. op basis 

van het aantal deelnemende teams. De duur van een wedstrijd wordt voorafgaand aan het toernooi 

aangekondigd aan de begeleiders/teams door de organisatie 

Punten poulewedstrijden 

Winst:  3 punten 

Gelijk:  1 punt 

Verlies:  0 punten 

Bij gelijk aantal punten na het spelen van de poulewedstrijden wordt er gekeken naar: 

1. Doelsaldo; 

2. Respect punten; 

3. Onderlinge wedstrijden; 

4. Penalty’s. 

  



 

Johan Cruyff Foundation Cruyff Courts 6 vs 6 2018-2019 4 

Aftrap Voorafgaand een wedstrijd dienen de teams elkaar een hand te geven. 

Vervolgens wordt de aftrap genomen door het eerstgenoemde team in het 

programma. Deze wordt genomen door twee spelers in de middencirkel. De 

teams staan beiden op hun eigen speelhelft en buiten de middencirkel.  

Penalty’s Indien er een finale gespeeld wordt en het is ná de speeltijd nog gelijkspel, 

mogen beide ploegen 3 penalty’s nemen. Is de stand ná de penalty’s nog steeds 

gelijk, dan wordt de overwinning bepaald door het om en om nemen van 

penalty’s. 

Bal uit het spel Het hekwerk van het Cruyff Court is onderdeel van het spel. Als de bal hier 

tegenaan komt, wordt er doorgespeeld. Als de bal over het hek of de boarding 

gaat, wordt het spel hervat met een intrap. Vanuit een intrap kan niet 

rechtstreeks worden gescoord. 

Doelpunt Een doelpunt wordt geteld zodra de bal geheel de doellijn is gepasseerd. Na elk 

doelpunt wordt de bal in het midden opnieuw in het spel gebracht waarbij ieder 

team op de eigen speelhelft staat. 

Overtreding Overtredingen worden bestraft met een vrije trap of penalty. Uit een vrije trap 

kan niet rechtstreeks worden gescoord. De bal ligt minimaal 9 meter van het 

doel en de spelers stellen zich op 5 meter van de bal. 

Kaarten Geel:  tijdstraf van 3 minuten / 2 maal geel = rood 

Rood:  geschorst voor de rest van de wedstrijd 

Bij extreem grof spel kan de scheidsrechter een directe rode kaart geven. Daarbij 

wordt in overleg met de organisatie bepaald of er een schorsing van één of 

meerdere wedstrijden volgt. 

Slidings Slidings zijn niet toegestaan, er wordt dan een vrije trap aan de tegenstanders 

gegeven. 

Penalty’s Een overtreding binnen 4 meter van het doel betekent een penalty, deze worden 

genomen op 9 meter van het doel. Als de penalty wordt gemist, kan er nooit in 

tweede instantie worden gescoord en mag de keeper de bal opnieuw in het spel 

brengen met de hand.  
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Overig: 
Elk toernooi wordt gestart op dezelfde manier: 

1. Alle teams stellen zich op rond de middencirkel. De spelers lopen vervolgens langs elkaar en 

geven elkaar een hand; 

2. De aanvoerders zetten hun handtekening op het spandoek; 

3. Vervolgens wordt er een groepsfoto gemaakt met de respectvlag; 

4. Het sportiefste team krijgt aan het einde van de dag de Respect Award. 

 

Niet verschijnen van een team 

Bij het niet verschijnen van een team, verliest het team reglementair met 5-0. Een team is officieel niet 

verschenen indien op het tijdstip van de aftrap minder dan 5 spelers aanwezig zijn. 

Doorstroom teams naar vervolgronde 

Vanuit elke voorronde gaan de jongens- en meisjes winnaars door naar de kwartfinale. Heeft jouw 

team gewonnen? Check dan altijd met de organisator van de voorronde wanneer en waar de 

kwartfinale is. Laat uiterlijk drie weken voor de speeldatum van de kwartfinale weten of je deel kan 

nemen. Dit kan direct aan de organisator van de voorronde en van de kwartfinale. 

Kan de winnaar niet, dan gaat het team op de tweede plek door naar kwartfinale. 

Vanuit een kwartfinale gaan de jongens- en meisjes winnaars en de Respect Award winnaars door naar 

de halve finale. Heeft jouw team een van deze prijzen gewonnen? Check dan altijd met de organisator 

wanneer en waar de halve finale is. Laat uiterlijk drie weken voor de speeldatum van de halve finale 

weten of je deel kan nemen. Dit kan direct aan de organisator van de kwartfinale en van de halve 

finale. 

Kan de winnaar niet, dan gaat het team op de tweede plek door naar halve finale. 
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Vanuit een halve finale gaan de jongens- en meisjes winnaars en de Respect Award winnaars door naar 

de halve finale. Bij de prijsuitreiking ontvangen de winnende teams informatie over het NK Cruyff 

Courts 6 vs 6. Daarnaast is er altijd werknemer van de Cruyff Foundation aanwezig om eventuele 

vragen te beantwoorden. De locatie en datum van het NK wordt elk jaar uiterlijk februari bekend 

gemaakt door de Cruyff Foundation op haar website en via verschillende social media kanalen. 

Schoeisel 

Alle schoeisel is toegestaan (ook voetbalschoenen), tenzij dit door de lokale organisatie anders is 

gecommuniceerd. De organisatie zal toezien op de veiligheid en wanneer nodig het gebruik van 

voetbalschoenen verbieden/verplichten, ditzelfde geldt ook voor scheenbeschermers. 

Privacy 

Bij deelname aan Cruyff Courts 6 vs 6 gaat u akkoord met het spelreglement. Uw gegevens worden 

uitsluitend door de Cruyff Foundation en/of organiserende partij gebruikt om informatie over Cruyff 

Courts 6 vs 6 te verstrekken. 

De organiserende partij is tot en met de halve finales een lokale partij, bijvoorbeeld de gemeente, 

welzijnsorganisatie of jongerenwerk. Mocht het onduidelijk zijn wie de organiserende partij is, neem 

dan contact op met de Cruyff Foundation.  

 

 
 


