
Hallo allemaal,

Net zoals afgelopen seizoenen zal er op toerbeurt even een wedstrijd gefloten moeten worden
bij onze jongste jeugdteams. Dit maakt het mogelijk dat onze jeugdteams hun wedstrijden
kunnen spelen en plezier beleven aan het spelen bij onze club. Onderstaand de indeling
‘Spelbegeleiders pupillenvoetbal’ voor de eerste competitiehelft van het seizoen 2021-2022.

Mocht je verhinderd zijn om te fluiten, dan ruil je zelf met iemand anders. We hebben alvast wat
extra namen voor het resterende deel van het seizoen in de lijst gezet zodat ook daarmee
geruild zou kunnen worden.

Op de volgende pagina meer informatie over de spelregels bij de jeugd en wat we hierin van de
spelbegeleider verwachten.

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Spelbegeleider

30/10 09:00 Bakhuizen JO07 CVVO JO07 Steven vd Pal

30/10 10:15 Bakhuizen JO09 SC Emmeloord JO09 Kirk Landolf

6/11 09:00 Bakhuizen JO08 IJVC/Blauwhuis JO08 Jesper Mous

6/11 10:15 Bakhuizen JO11 Creil-Bant JO11 Dennis Ludema

13/11 10:15 Bakhuizen JO09 CVVO JO09-2 Jorn Haantjes

20/11 09:00 Bakhuizen JO08 Oudega/HJSC/Heeg 08 Fabio Cosa

20/11 10:15 Bakhuizen JO09 Flevo Boys JO09-2 Ruud Molenaar

27/11 10:15 Bakhuizen JO11 SVM JO11 Mathijs Glashouwer

4/12 09:00 Bakhuizen JO08 Oeverzwaluwen JO08 Patrick de Boer

4/12 10:15 Bakhuizen JO11 Balk JO11-2 Ronald Sikkes

11/12 10:15 Bakhuizen JO09 VV Heerenveen JO09-3 Bas Witteveen

Pieter Bergsma

Freark Buma

Robert Melchers

Jeen Bekkema

Bennie Zeldenrust

Lykle Koopmans



Jirry Bruinsma

Menno Witteveen

Als spelbegeleider/pupillenscheidsrechter ben je actief bij de pupillen O7, O8, O9 en O11. Je
bent de begeleider van het spel en staat voor de opgave om pupillenwedstrijden op een
zodanige manier te begeleiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren.
De spelbegeleider/pupillenscheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels.
Hij heeft een beslissende rol als het gaat om de uitleg van de spelregels. De kerntaken zijn:
geeft leiding, heeft contact/communiceert met spelers en begeleiders, past de spelregels toe en
volgt het spel.

Bij de RKVV Bakhuizen verwachten we het volgende van de
spelbegeleider/pupillenscheidsrechter:

● Je hebt thuis de spelregels voor het betreffende team al even goed doorgelezen (zie
onderstaande link), let op dat de regels verschillen ten opzichte van de regels bij de
senioren

● Je zorgt ervoor dat uiterlijk 10 minuten voor de wedstrijd de doelen op het veld staan
● Je staat 5 minuten voor de start van de wedstrijd op het veld om met de coaches de

regels nog even kort af te stemmen
● Tijdens de wedstrijd van de JO07, JO08 en JO09 beweeg je je met name langs de zijlijn

van het veld en laat je het spel zoveel als mogelijk doorgaan, je bent spelbegeleider en
geen scheidsrechter

● Na de wedstrijd wordt er over het algemeen nog even een penalty genomen door elk
van de pupillen. Dit begeleid je.

● Je bedankt na afloop de coaches en zorgt er samen met de coach van het thuisteam
voor dat de goals weer van het veld zijn

● Je vraagt of de coach van het thuisteam de uitslag wil doorgeven via de KNVB
Wedstrijdzaken App.

Spelregels pupillenvoetbal:
- JO07, JO08 en JO09 (6x6, kwart veld):

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
- JO11 (8x8, half veld):

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-8-tegen-8

Scheidsrechter fluitjes hangen in de bestuurskamer of liggen achter de bar, of vraag de leider.

Voor eventuele vragen kan er altijd contact gezocht worden met iemand van het jeugdbestuur
(Johan H, Trudy, Geert, Pieter, Sierd).

Bedankt voor je medewerking!
Het jeugdbestuur

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-8-tegen-8



