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ORGANISATIE RONDOM WEDSTRIJDEN 
 
Nieuw, in opleiding of ervaren en deskundig dit is een handleiding ter begeleiding van een 
Verenigingscheidsrechter (vsr). Om voldoende voorbereid te zijn voor en op de wedstrijddag bij een B-
categorie wedstrijd. Het voetbal is in beweging dus maken we onderscheid tussen groepen teams en 
werken we dit document ieder seizoen/verandering bij. Handig om door te nemen dus.  Wij zijn er voor je, 
de Scheidsrechterscommissie. Gekozen is voor een indeling naar moment in tijd verdeeld naar groepen 
teams vanwege overeenkomende regels. [in appendix, pagina 5, precisering bij A-categorie wedstrijden] 
 
1 Algemeen, gedurende het hele seizoen; 

 
de pupillen-/verenigingscheidsrechters (- in opleiding): 
1. kunnen naar gelang van behoefte rouleren over diverse groepen van teams 
2. beschikken over een volwaardige aparte kleed/douche accommodatie 
3. worden door de zaterdagdienst, gedurende haar/zijn verblijf op het sportpark  
    begeleid volgens de geldende KNVB reglementen 
4. krijgen bij calamiteiten bijstand volgens de geldende KNVB reglementen 
5. krijgen van de zaterdagdienst op de wedstrijddag vlaggen en een stopwatch (indien nodig) geleend 
6. worden naar gelang het aantal te leiden wedstrijden voorzien van vooraf vastgestelde consumpties 
7. zullen via de SCR aan het Technisch Bestuur (Voetbal Zaken) melding maken van onregelmatigheden 
tijdens de wedstrijd, veroorzaakt door FCO spelers of – coaches/begeleiders/trainers, ook als dit niet (als 
gele of rode kaart) op het wedstrijdformulier is vermeld. 
  
2 Vooraf 

 
Van de planner heb je via email een lijst ontvangen met aanstelling van scheidsrechters aan wedstrijden. 
Van de speeldagen zijn datum, aanvangstijd, clubs en teams bekend. 
Klopt t niet laat het direct en (ruim) voorafgaand aan de wedstrijddag aan de planner weten. 
 
3 Wedstrijddag Voorbereiding 

 
Algemeen 
-Wees op tijd en meldt je bij de zaterdagdienst in de commissiekamer. 
-Vraag naar jouw kleedkamer en naar die van beide teams. 
-Welk en wat voor veld (gras)? Goed en geschikt schoeisel mee. 
-Neem je tenue mee en houdt rekening met de kleuren van de deelnemende partijen. (Bij overeenkomstige 
kleuren zullen de thuisploeg e/o scheids moeten ruilen van kleur.) 
-Zorg zelf voor een stopwatch, fluitje, pen en notitieblokje. (Mobiele telefoons op het veld om de tijd bij te 
houden zijn niet toegestaan.) 
-Kleed je om en doe een warming-up. 
-Controleer of het wedstrijdformulier correct is ingevuld door de beide teams én dat de spelerspassen 
overeenkomen met het wedstrijdformulier (O13 en ouder). Als je twijfelt, kan je altijd advies vragen bij het 
jeugdbestuur. GEEN PAS = NIET SPELEN. Sta je dit wel toe, dan krijg je daar vanuit de KNVB als 
scheidsrechter ook een straf voor. 
-Stel je voor aan de leiders van de beide teams en schudt handen. 
-Ouders en andere fans staan altijd buiten de omheining. Alleen spelers, scheidsrechters/spelbegeleiders 
en coaches staan daar binnen. 
-Een speler moet zich ontdoen van voorwerpen die gevaarlijk kunnen zijn. Tape gebruiken om sieraden te 
bedekken is niet toegestaan. 
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G Voetbal 
Een scheidsrechter begeleid de wedstrijd. ½ veld met soms stevige en sterke deelnemers. Als basis speelt 
men 7 tegen 7 maar de coaches stemmen soms vooraf anders af. Tempo leent zich soms tot wandelen. 
Spelregels zijn die van pupillenvoetbal van voor 2017-18, dus een heel half veld en inwerpen. 
 
Pupillen Jeugd O6-O7 
Spelbegeleiders nemen deze wedstrijden waar. 2 tegen 2 en 4 tegen 4 op een achtste veld. doel (3x1). 
 
Pupillen Jeugd O8-O9-O10 
Spelbegeleiders nemen deze wedstrijden waar. 6 tegen 6 incl. doelman op een kwart veld. 2 maal 20min 
(O10 2 x 25min), pupillen doel (5x2) . Balmaat 4. Eén algemene Time-out per helft. 
 
Pupillen Jeugd O11-O12 
Een pupillen sr of spelbegeleider begeleid de wedstrijd. Minstens 20min vooraf aanwezig 
Fluit duidelijk. Nieuwelingen en pupillen gaan zo op in het spel dat ze een zacht fluitsignaal niet horen. 
Zorg dat je herkenbare kleding aan hebt. Als je een scheidsrechterstenue hebt, doe je dat altijd aan, anders 
een trainingspak (bij voorkeur een fusieclub -jeugdbegeleider jack). In ieder geval geen joggingbroek. 
8 tegen 8 incl. doelman op een verkleind half veld. 2 maal 30min (en 30 is 2x15 met mini-onderbreking), 
pupillen doel (5x2) . Balmaat 5. Eén algemene Time-out per helft. Terugspeelbal met de voet is één keer de 
doelman waarschuwen. Achterbal genomen van de grond vanuit doelgebied met dribbel, pass of door 
schieten. Doelman mag alleen werpen als de bal onderschept/gestopt is. Doelgebied is van achterlijn tot 
rand 16m lijn (groot veld; ca. 12 to 13½m). Hoekschop door dribbel of pass. Uitbal alleen via een dribbel en 
een vrije bal (trap) via pass, dribbel of door schieten. Afstand houden is 5m. Geen buitenspel. Wel 
strafschop (9m). 
 
Pupillen Jeugd O13 
Een scheidsrechter begeleid de wedstrijd. Minstens 40min vooraf aanwezig 
Vertel aan de assistent-scheidsrechters (asr, grensrechters) wat je van hen verwacht (positie bij 
hoekschoppen,aangeven van buitenspel) en wat jij doet als je hun vlagsignaal niet overneemt. Vertel aan 
de leiders op welke wijze je wilt dat er gewisseld wordt. Controleer het digitale wedstrijdformulier en check 
of de kleding van de spelers in orde is (dragen alle spelers scheenbeschermers, zijn oorbellen en piercings 
verwijderd, dragen de doelmannen afwijkende kleur shirts). 
 
Junioren Jeugd O14-O15-O16-O17-O18-O19 & Senioren 
Een scheidsrechter begeleid de wedstrijd. Minstens 40min vooraf aanwezig 
Vertel aan de assistent-scheidsrechters (grensrechters) wat je van hen verwacht (positie bij 
hoekschoppen,aangeven van buitenspel) en wat jij doet als je hun vlagsignaal niet overneemt. Vertel aan 
de leiders op welke wijze je wilt dat er gewisseld wordt. Controleer of de kleding van de spelers in orde is 
(dragen alle spelers scheenbeschermers, zijn oorbellen en piercings verwijderd of afgeplakt, dragen de 
doelmannen afwijkende shirts). 
 
4 Tijdens de wedstrijd 

 
Algemeen 
Start wedstrijd door hoofdrol spelers te attenderen, fluit en start de tijd.  
Er is minimaal één lang rust moment halverwege de totale speeltijd. Bij de herstart wordt van speelhelft 
geruild. Waterpauzes kunnen afgesproken worden. 
Ga geen discussies aan of ga niet in op gesprekken met het publiek tijdens de wedstrijd. 
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G Voetbal 
Wees duidelijk en stel je coulant en benaderbaar op. Het hoofddoel is plezier en veiligheid. Tijdens dit spel 
zijn meer, onverwachte en expressiever uitingen die een kalme, constante en heldere begeleiding vragen.  
 
Pupillen Jeugd O6-O7-O8-O9-O10-O11-O12 
Primair gaat het tijdens (en rondom) de wedstrijd om plezier, duidelijkheid en veiligheid. 
Tossen, afspraken maken over bijv. wissels en 
Let op tijd van speelmomenten en pauzes. 
Probeer af te dwingen dat spelers afstand houden bij spelhervattingen. 
Als een speler pijn heeft, laat je de leider erbij komen. 
Alleen fluiten voor overtredingen. Bij een inworp of hoekschop hoef je alleen te wijzen of de naam van de 
vereniging te noemen. 
Voor hands hoef je alleen te fluiten als een speler de bal met opzet vastpakt of wegslaat. Als een speler dat 
doet bij zijn eigen doel, mag je een strafschop geven. De afstand is dan 8 meter (O11&12 = 9m) tot het 
doel. 
Een hoekschop laat je op de helft van de achterlijn nemen. Ga dan zelf aan de andere kant van het doel 
staan, zodat je alle spelers en de doellijn goed kunt zien. 
Als een speler een gemene overtreding maakt, mag je hem voor 5 minuten eruit sturen of aan de leider 
vragen de speler te wisselen. 
 
Pupillen Jeugd O-13 
Primair gaat het tijdens (en rondom) de wedstrijd om plezier, duidelijkheid en veiligheid maar vanaf deze 
leeftijd gaat het bij sommige team ook om het sportieve resultaat. 
Opnieuw inwerpen mag (éénmaal) nadat voor verkeerd inwerpen is gefloten. 
Doeltrap is vanaf de 5m lijn. (verandert sinds 2019-20) Tegenstander moet buiten de 16m zijn. 
Buitenspel kan strafbaar zijn. 
Bewaak het gepast afstand houden bij spelhervattingen. 
Een hoekschop laat je op de helft van de achterlijn nemen. 
Een gele kaart is een tijdstraf van 5 minuten. 
Bij een rode kaart, moet je onthouden waar de overtreding plaatsvond en hoe je het spel hebt hervat (dat 
is van belang voor het rapportageformulier). 
Omdat deze leeftijdsgroep een eerste seizoen op een groot veld speelt kan je met instemming van de beide 
coaches afwijken van hetgeen hierboven aan uitzonderingen is genoemd. 
Bij een meer dan gemiddelde langdurige onderbreking door een blessure/verzorgmoment kan verloren 
speeltijd worden ingehaald, maak dit bekend bij beide coaches. 
 
Junioren Jeugd O14-O15-O16-O17-O18-O19 & Senioren 
Verkeerd inwerpen wordt bestraft. 
Een gele kaart is een tijdstraf van 10 minuten. 
Bij een rode kaart, moet je onthouden waar de overtreding plaatsvond en hoe je het spel hebt hervat. 
Wanneer een wedstrijd slecht of moeilijk te leiden blijkt roep de aanvoerders bijeen voor overleg, leg 
desnoods de wedstrijd even stil ter afkoeling. 
 
5 Na de wedstrijd 

 
Algemeen 
Handen schudden en sta klaar en centraal om van de spelers een bedankje te ontvangen. Neem de bal in je 
bezit. Geef ook leiders een hand. Stem definitief de einduitslag af met beide leiders. 
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Uitslag doorgeven bij de zaterdagdienst. Geniet van de jou aangeboden consumptie 
 
Pupillen Jeugd O6-07-08-09-10-11-12 
Laat na de wedstrijd altijd nog penalty´s nemen. Voor de spelers is dat een sportieve afsluiting. 
 
Junioren Jeugd O13 & O14-O15-O16-O17-O18-O19 & Senioren 
-Geef de assistent rechters een hand en bedank hen voor de wedstrijd.  
-Vul het wedstrijdformulier verder in (uitslag en eventuele gele/rode kaarten of tijdstraffen vermelden) en 
verstuur. (Bij directe rode kaarten moet je het rapportageformulier invullen.) 
 
6 Samenwerking met de zaterdagdienst (commissiekamer)  

 
De vrijwilligers van de zaterdagdienst zullen je als gast ontvangen en je de weg wijzen. Met het 
wedstrijdsecretariaat zal je een bespeelbaar en uitgezet veld tot je beschikking krijgen. In het uiterste geval 
van ontbrekende zaken hebben zij een oplossing. Bij calamiteiten staan ook zij je te hulp. Voor al deze 
ondersteuning ben jij op tijd present, geleidt je de deelnemers naar een heerlijke, sportieve en veilige pot 
voetbal en meld je na afloop de uitslag in de commissiekamer. Bij vertrek laat je dat weten. 
 
 
A-categorie: 
Vrouwen  = 3e klasse en hoger 
Mannen, reserve = 3e kl en hoger 
Mannen, standaard = 6e kl t/m topklasse 
xO19-17-15-13  = hoofdklasse en hoger 
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Appendix. A – categorie 

Hier een opsomming van afwijkende (toepassingen van) regels t.a.v. het algemene B categorie voetbal. 

Beker voetbal is niet persé een A - categorie wedstrijd. De  KNVB verleent aan deze ‘competitie’ voorrang 

boven andere competities bij het inroosteren en laten doorgaan van wedstrijden. 

Bij wedstrijden van de JO19, JO17 en JO15 in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de 

doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.  De 

namen van de wisselspelers moeten voorafgaand aan de wedstrijd bekend zijn bij de sr. alleen zij doen dus 

mee. De deelnemers aan de wedstrijd hebben allen een rugnummer dat uniek is en overeenkomt met de 

opgave in het wedstrijdformulier. 

Iedere wissel moet aan de sr. bekend worden gemaakt ook in de rust (of voorafgaand aan een verlening). 

Vooraf bekend maken van een wisseling verzaken wordt alleen bestraft met een waarschuwing aan beide 

spelers wanneer de doelman en de andere speler van positie zijn gewisseld. 

Na een blessurebehandeling op het veld dient de betrokken speler van buiten het veld op de hoogte van de 

middenlijn in het veld terug te keren na een signaal van de sr., behalve wanneer de tegenstander van de 

verzorgde speler een waarschuwing heeft ontvangen (dan mag de verzorgde speler direct door).  

Geen dispensatiespelers toegestaan in jeugdwedstrijden (bij senioren bestaat geen dispensatie). 

Bijtellen verloren tijd voor de rust en/of voor het einde van de speeltijd. (wissels, tijdreken, 

blessurebehandelingen in het veld, drinkpauzes en disciplinaire maatregelen) 

Zorg dat in geval van beslissingswedstrijden je de regels rondom strafschoppenserie kent,  10.3 pag. 45–47. 

 


