
Spelregels O13 pupillen 

1. Het veld beslaat een heel speelveld. De lengte is minimaal 90, maximaal 120 meter. De breedte is 

minimaal 45, maximaal 90 meter; 

2. Het doel is gelijk aan het doel voor volwassenen; 

3. De bal heeft maat nummer 5, met een maximaal gewicht van 370 gram en een minimum gewicht 
van 320 gram; 

4. Een team bestaat uit een keeper en tien veldspelers met een minimum van zeven. Doorlopend 
wisselen is toegestaan; 

5. De speeltijd is 2 x 30 minuten; 

6. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. Beide teams bevinden zich op eigen 
helft en het team dat de aftrap niet neemt buiten de middencirkel 

7. De buitenspelregel is van kracht. Buitenspel staan als zodanig is geen overtreding. Een speler in 
buitenspelpositie wordt bestraft als deze zich, op het moment dat de bal in zijn richting wordt 
geschoten, dichter bij de doellijn van de tegenpartij bevindt dan de bal en de voorlaatste 
tegenstander én de bal ontvangt of deelneemt aan het spel; 

8. Een directe vrije schop (waaruit direct mag worden gescoord) kan worden toegekend als een 
speler de tegenstander trapt of probeert te trappen, laat struikelen of probeert te laten struikelen, 
springt naar een tegenstander, aanvalt, slaat of probeert te slaan, duwt, ten val brengt, vasthoudt, 
bespuwt of opzettelijk de bal met de hand of arm speelt; 

9. Een strafschop kan worden toegekend als een speler een van de (onder 8) genoemde 
overtredingen begaat in het eigen strafschopgebied, los van waar de bal is. Spelers van O12 en O13 
gebruiken hun handen meestal nog ter bescherming: niet bestraffen, tenzij hands echt grote invloed 
heeft op het spel; 

10. Een indirecte vrije schop (waaruit niet direct mag worden gescoord) kan worden toegekend als 
een speler speelt op gevaarlijke wijze, een tegenstander in diens loop belemmert, de keeper hindert 
bij het uittrappen – of als de keeper binnen zijn strafschopgebied langer dan zes seconden de bal in 
zijn handen houdt voordat hij deze weer in het spel brengt, de bal weer met de handen aanraakt 
nadat hij deze in het spel heeft gebracht zonder dat deze is geraakt door een andere speler, de bal 
met de handen aanraakt nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is 
toegespeeld (terugspeelbal) of de bal met de handen aanraakt nadat hij deze rechtstreeks heeft 
ontvangen uit een inworp van een medespeler; 

11. De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied (16 meterlijn). Dat geldt 
ook voor een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied. Hinderen van de 
keeper of de speler die de bal trapt is niet toegestaan; 

12. De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zogeheten 9.15 
meterstreepje (of tien stappen vanaf de hoekvlag); 

13. De inworp wordt op normale wijze genomen. Foutieve inworpen kunnen worden overgenomen, 
maar maak het niet te belangrijk. Het is maar een manier om de bal weer in het spel te brengen. Laat 
diegene die foutief inwierp de inworp overnemen, leg uit hoe het wel moet. 



Controleren spelerspassen 

Bij O13 wordt gewerkt met de Wedstrijdzaken app van de KNVB. Deze moet je downloaden op je 
mobiele telefoon. Je vindt deze in de Playstore, of Appstore. Je kunt je registreren met het mailadres 
waarmee je bent ingeschreven bij SV Nieuwkoop. Heb je hierbij hulp nodig, neem dan contact op 
met de schiedsrechterscoördinator. 

Zodra je door de scheidsrechterscoördinator bent ingedeeld op een team, dan verschijnt de 
wedstrijd onder “Programma”. Als je op de wedstrijd klikt dan zie je de gegevens van de wedstrijd. 
Op de wedstrijddag zie je ook de spelerspassen van beide teams. Deze spelerspassen zijn digitaal. Er 
zijn geen echte passen meer. Als scheidsrechter moet je alle spelers die in de app zijn opgegeven 
controleren. Klopt de foto bij de naam? Dit doe je kort voor de wedstrijd. Dat mag in de kleedkamer. 
Wel moet eerst de aanvoerder akkoord zijn gegaan met de opstelling voordat je als scheidsrechter de 
passen kunt controleren. Als de aanvoerder akkoord is gegaan kunnen de teams geen wijzigingen 
meer doorvoeren. Jij als scheidsrechter kan dat wel, dus als daarom gevraagd wordt dan kun je dat 
doen. Ook de ontvangstdienst kan dan nog wijzigingen doorvoeren. 

Na de wedstrijd voer je de uitslag en eventuele straffen in (tijdstraffen gele kaart en rode kaarten). 
Als je een rode kaart hebt gegeven moet je de naam van de betreffende speler invullen en de reden 
van de rode kaart. Daarna sla je de gegevens op. De teams hoeven geen akkoord meer te geven. 

De laptops in de ontvangstkamer kun je hier niet meer voor gebruiken. Dit moet echt via de mobiele 
telefoon. Heb je die niet, of heb je je de app niet dan kan je ook gebruik maken van de tablet van de 
ontvangstdienst. Ook kun je de scheidsrechterscoördinator om hulp vragen. 


