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Seizoen 2022-2023 
 

Toelichting & Richtlijn voor Jeugdscheidsrechters 
 

 
Als de spelers zich om 30 minuten voor aanvang  melden in het secretariaatkamer dan leggen we 
in tien minuten de belangrijkste punten uit. 
 
Spelregels van de KNVB 
Zie: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/17950/spelregelboekjes-
pupillenvoetbal  
 

1. O8 en O9- teams spelen 2 x 20 minuten,  na 10 minuten een ‘time-out’. 
O10 teams  spelen 2 x 25 minuten, na 12,5 minuten een ‘time-out’. 
O11 en O12 teams  spelen 2 x 30 minuten, na 15 minuten een ‘time-out’. 

 
2. Zorg dat je een enkele minuten voor aanvang op het veld aanwezig bent.  

Schudt de handen van de leiders van beide teams.  
Stel je even voor wie je bent.  
Vraag aan de leider van het vv Heerenveen team om een goede speelbal. 

 
3. Coaches, begeleiders en ouders mogen zich tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers 

begeven.  
Op het speelveld bevinden zich alleen spelers en scheidsrechter.  

 
4. O7 speelt op een 1/8 veld, 2 x 4 spelers in het veld. 

O8, O9 en O10 spelen op 1/4 veld, 2 x 6 spelers in het veld. 
O11 en O12 spelen op een 1/2 veld, 2 x 8 spelers in het veld 
 
Als beide leiders met meer spelers willen spelen is dat ook goed. 
Dat moet je ter plaatse maar gezamenlijk beslissen. 

 
5. Er mag onbeperkt gewisseld worden.  

 
6. Laat de bezoekers beginnen met de aftrap, dat staat wel zo gastvrij. 
 
7. Als je O7 t/m O12 teams fluit, ben je meer een spelbegeleider dan een scheidsrechter. 

Het is belangrijk dat je de spelers de gelegenheid geeft plezier in het voetbal te hebben.  
Dit kan je het beste bereiken door duidelijk en eerlijk te fluiten.  
Fluit met overtuiging en laat zien dat je er zin in hebt. 
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8. Je moet natuurlijk als scheidsrechter af en toe iets uitleggen. 
Geef duidelijk aan wat je wilt en wat je besloten hebt.  
Praat met de spelers, niet alleen van je eigen vereniging.  
Leg je beslissingen in duidelijke taal uit.  
Als voorbeeld neem ik dan ‘het goed indribbelen, ‘een geblesseerde speler op de grond’ 
en ‘tot hoever mag de keeper lopen om uit te trappen’. 

 

- Leg bij fout indribbelen, eventjes uit hoe het wel moet; tegenstander moet 
genoeg afstand houden.  

- Als er een speler geblesseerd ligt (of huilt), niet doorgaan maar fluiten en 
behandelen.  

- Een spelhervatting doe dat bijvoorbeeld met een ‘scheidsrechtersbal’, vinden ze 
allemaal leuk.  
Uiteraard wel even uitleggen wat een ‘scheidsrechtersbal’ is; de bekende 
stuiterbal, eerst op de grond en dan schoppen.  

 
9. Overtredingen worden altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de 

tegenstanders op vijf meter staan. 
 

10. We doen niet aan buitenspel. 
 
11. Help de keeper met uittrappen, tot waar hij mag lopen (tot de lijn van het 

zestienmetergebied).  
 
12. Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van 

indribbelen.  
 

13. Een terugspeelbal, met de voet, mag de doelman niet in de handen pakken.  
Doet hij/zij dat wel, even uitleggen dat dit niet mag. 

 
14. Bij een hoekschop, help de bal op de juiste plek leggen. De bal wordt op de achterlijn 

gelegd op ongeveer de helft tussen doelpaal en de hoek van het veld. 
Ze mogen de bal indribbelen , in passen of inschieten. 

 
15. Wees consequent, de O7 t/m O12 spelers zijn nog zo eerlijk in hun mening, in hun doen 

en laten. 
 ‘Oneerlijkheid = gemeen’, zo voelen ze dat.  

 
16. Jij bent scheidsrechter, JIJ BENT DE BAAS.  

Reageer niet op eventuele schreeuwende en/of mopperende ouders of leiders.  
Ga zeker geen discussie aan.  
Zeg hoogstens; “Sorry, ik zag het anders”.  

 
17. Vervelende ouders langs de lijn, die veel commentaar geven.  

Zeg het tegen de leider en vraag of hij tegen de ouders zegt dat ze moet ophouden, dat 
het zo niet leuk is om te fluiten.  
Meld het ook in het wedstrijdsecretariaat, dan kan er actie ondernomen worden. 

 
18. De wedstrijd eindigt met strafschoppen; 8 meter van het doel. 
 
19. Na de wedstrijd uitslag invullen op het speelschema in de secretariaatkamer, ligt op tafel 

bij de computers. 
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Wat moet je meenemen? 
De jeugdscheidsrechters/spelers moeten meenemen: 
-  een pen 
- een horloge 
- een fluitje (als je dat hebt) 
Papier hebben we wel, dit is voor de stand bij te houden.  
Heeft de speelster/speler geen fluitje, dan hebben we die nog wel in het secretariaatkamer. 
 
De scheidsrechters kunnen altijd iets te drinken krijgen in de kantine, dat mogen ze zelf halen. 
Wel melden dat je scheidsrechter bent. 
 
 
Groet en dank namens, 
Bestuur VV Heerenveen 

 
 
 
 
 


