
 
 
 
VOOR DE SCHEIDSRECHTERS VAN DE JO11  
 
 
AFSPRAKEN 
 
Bij Van Nispen dienen de spelers van de JO17 1 keer per seizoen een wedstrijd van de JO11 te fluiten. 
Het bestuur vindt dit belangrijk omdat het goed is voor de jeugdspelers om af en toe een wedstrijd te 
fluiten en omdat we scheidsrechters nodig hebben voor de jeugdwedstrijden.  
 
VOORBEREIDING 
 
De scheidsrechter dient zich ongeveer 15 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd in het 
wedstrijdsecretariaat te melden bij de gastvrouw/gastheer. Indien er geen gastheer/gastvrouw aanwezig 
is, zal de betreffende leider je ontvangen. In de middelste kast van het wedstrijdsecretariaat liggen 
scheidsrechterstenues.  Het is verplicht om een scheidsrechterstenue te dragen omdat je dan meer gezag 
uitstraalt. In de kast is er ook een fluitje en een mapje met een blaadje erin. Hier kun je het team dat de 
aftrap in de 1e helft heeft genomen en de doelpunten opschrijven. Voor een horloge moet je zelf zorgen, 
maar er liggen ook stopwatches beschikbaar in het wedstrijdsecretariaat. Voor de wedstrijd haal je een bal 
op bij de leider van het elftal. 
 
Dus als je veld oploopt moet je het volgende hebben: 

-. Fluitje 
-. Mapje met blaadje 
-. Potlood/pen 
-. Horloge/stopwatch 

 
DE WEDSTRIJD 
 
De wedstrijden worden gespeeld met 1 keeper en 7 veldspelers.  
 
Speeltijd JO11 : 2 x 30 minuten. 
 
De aftrap, ongeveer in het midden van het veld, laat je nemen door de bezoekers en je kiest zelf een kant 
voor ieder team. Je mag ook tossen. Tel even na dat elk team met evenveel spelers op het veld staat. 
 
Er is een korte rust, gewoon op het veld, van ongeveer 5 minuten.  De spelers krijgen dan limonade. 
 
Tijdens de wedstrijd mag er continu worden gewisseld, het spel hoeft niet ‘dood’ te liggen. 
 
Loop tijdens het spel goed mee zodat je de situaties goed kan beoordelen. Dit is zeker belangrijk bij het 
constateren of de bal over de lijn is gegaan. Ga niet af op geroep van spelers of toeschouwers. 
 
 
 
 
 



DE REGELS 
 
De spelregels op een ‘klein’ veld zijn in principe gelijk aan die op een ‘groot’ veld.  Er zijn een paar 
uitzonderingen: 
  
Het doelgebied van de keeper is niet duidelijk.  Indien de keeper de bal te ver van het doel pakt, moet je 
zeggen dat hij dit niet meer mag doen. 
 
Alle achterballen mag de keeper uit zijn handen schieten.  Hij mag hiervoor ongeveer 10 
meter voor uitlopen. 
 
Alle overtredingen worden 'bestraft' met een direct vrije schop. De tegenstander moet minimaal 5 meter 
afstand nemen. 
 
Bij hoge uitzondering wordt een strafschop gegeven op ongeveer 8, bijvoorbeeld bij het met de hand uit 
het doel slaan van de bal door een speler. 
 
Er zijn geen gele en rode kaarten. Spelbederf, onbehoorlijk gedrag of commentaar op de leiding kan 
worden bestraft met 5 minuten. Gewelddadig optreden, spuwen of trappen naar de tegenstander en een 
grove overtreding wordt bestraft met veldverwijdering. Je kan dan wel een andere speler in laten vallen. 
 
Een hoekschop wordt als ‘halve corner’ genomen, ongeveer halverwege de hoekvlag/middenlijn en de 
dichtstbijzijnde doelpaal 
 
Als de inworp verkeerd genomen wordt, moet dezelfde speler opnieuw ingooien. Zeg erbij hoe hij het 
moet doen: achter de lijn, bal in de nek en benen op de grond. 
 
De keeper mag een terugspeelbal in de handen nemen. 
 
NA AFLOOP 
 
Na afloop van de wedstrijd mag iedereen een penalty nemen op de keeper van de tegenstander.  De 
schietafstand is ongeveer 8 meter. Het is leuk als je voor iedere penalty fluit.  De strafschoppen tellen niet 
mee voor de uitslag.  Wel een beetje het tempo erin houden want er volgt vaak een volgende wedstrijd.  
 
Alle spullen kun je weer in het wedstrijdsecretariaat leggen, inclusief het briefje met de uitslag. Vul de 
uitslag even in op het programma wat er ligt. 
 
TIPS 
 
Begin de wedstrijd op tijd. Er zijn geen assistent scheidsrechters. 
 
Normaal gesproken worden er maar weinig overtredingen gemaakt waarvoor je moet fluiten. 
Indien je fluit, moet je dit hard en duidelijk doen en zeggen waarom je fluit en voor wie de vrije trap is. 
(de spelers kennen vaak de regels nog niet goed) 
 
Bij spelhervattingen hoef je niet te fluiten (mag wel) en kan je volstaan met 'kom maar'. 
 
Indien een speler geblesseerd is, fluit je en loop naar de speler toe.  Als de speler is opgelapt, begin je 
met een vrije trap of een scheidsrechtersbal. 
 
BEDANKJE 
 
Als bedankje krijg je twee bonnen om bij Van Nispen een drankje of een broodje te bestellen. 


