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Vanaf dit seizoen (2013-2014) wordt elk spelend lid vanaf de B-junioren ingezet als scheidsrechter. Er  

wordt door de scheidsrechterscommissie een schema gemaakt en deze wordt elke week op de site  

gezet. Op de site is een actueel overzicht te zien van wie wanneer moet fluiten. Kun jij niet? Dan moet 

je zelf een vervanger zoeken, kan vaak binnen je team, of ruilen met iemand anders en dit doorgeven 

aan scheidsrechters@vvstanna.nl 

 

1. De scheidsrechter dient 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd zich te melden in de 

commissiekamer/kantine bij de coördinators van de zaterdagochtend.  

 

2. In de commissiekamer liggen de benodigde materialen klaar om een wedstrijd te kunnen 

fluiten. Zoals een fluit, schrijfblokje en kaarten. De wedstrijdbal krijgt de scheidsrechter van de 

leider inclusief 2 munten voor non-alcoholische dranken voor wat drinken in de rust en na de 

wedstrijd.  

 

3. De scheidsrechter kan zich omkleden in de scheidsrechterbox. Hier liggen ook de 

grensrechtervlaggen welke de scheidsrechter moet meenemen naar het veld veld. (vanaf D-

pupillen) Een scheidsrechter hoort voetbalschoenen, trainingsbroek en een trainingsjas te 

dragen.  

 

4. In de commissiekamer ligt ook het wedstrijdformulier klaar (vanaf de D-pupillen). Hierop 

moeten beide partijen de spelers met lidnummers invullen. Ook jouw naam en lidnummer moet 

hierop worden ingevuld. Na de wedstrijd moet jij het formulier ondertekenen. Ook de 

aanvoerders van beide partijen moeten een handtekening zetten (wordt vaak gedaan door de 

leiders) Voor de F- en E-pupillen is een vereenvoudigd formulier aanwezig.  

 

5. Op de aangegeven aanvangstijd hoort de wedstrijd te beginnen. 5 minuten van te voren ga je 

het veld op en roep je de aanvoerders en eventuele grensrechters bij elkaar. Iedereen 

(grensrechters, aanvoerders en scheidsrechter) geeft elkaar fatsoenlijk een hand en stelt zich 

voor. Daarna moet er worden “geloot”, de zogenoemde toss, wie op welke kant van het veld wil 

beginnen. Dit kan met een munt (kop of munt) of bijvoorbeeld het fluitje achter de rug in een 

hand doen en dan de uitploeg laten kiezen in welke hand het fluitje zit. Bij F- en E-pupillen zal 

de ploeg die de toss wint de aftrap krijgen.  

 

 

6. De speeltijden per leeftijdscategorie zijn als volgt:  

Leeftijdscategorie  Aantal spelers  Duur    Pauze  

F-pupillen   7-tal   2x 20 minuten   +/- 5 minuten  

E-pupillen   7-tal   2x 25 minuten   +/- 5 minuten  

D-pupillen   11-tal/7-tal  2x 30 minuten  +/- 10 minuten  

C-junioren   11-tal   2x 35 minuten  +/- 10 minuten  

B-junioren   11-tal  2x 40 minuten   +/- 15 minuten  

A-junioren   11-tal   2x 45 minuten   +/- 15 minuten  

Senioren / Dames  11-tal   2x 45 minuten   +/- 15 minuten  

 

a. Bij de F- en E-pupillen mag eventueel ook 8 tegen 8 gevoetbald worden. Dit hangt af 

van het aantal spelers van beide teams. Dit kan worden besloten in overeenstemming 

met de leiders van beide teams.  
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7. Bij de F- en E-pupillen is het de bedoeling het spel zoveel mogelijk door te laten gaan Wel is het 

belangrijk wanneer er echt wordt geschopt dat er wel een vrije trap wordt gegeven. De spelers 

moeten snel in de gaten krijgen dat zoiets niet mag. Daarnaast moet de scheidsrechter 

duidelijk aangeven welke team een vrije trap krijgt, mag ingooien, een hoekschop mag nemen 

enz. Maak dit duidelijk met woord en gebaar zodat de jonge spelers weten wie de bal heeft.  

 

8. Na de wedstrijd van de F- en E-pupillen nemen alle spelers altijd een penalty. Ze maken 2 rijen 

links en rechts van de goal en mogen om beurten een penalty nemen op 8 meter van de goal.  

 

9. Na afloop van de wedstrijd en penaltyschieten kan de wedstrijdbal weer ingeleverd worden bij 

de leiders. Daarna moeten de fluit, schrijfblokje en kaarten terug naar de commissiekamer en 

op het wedstrijdformulier moet de uitslag worden ingevuld en het wedstrijdformulier moet 

worden ondertekend. Bij de F- en E-pupillen wordt alleen de uitslag ingevuld.  

 

10.  Spelregels 

 

Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. Bij de F en E pupillen moet de 

tegenpartij een afstand van 5 meter in acht nemen. Bij de D-pupillen en C, B en A junioren staat de 

tegenpartij buiten de middencirkel op de eigen speelhelft.  

 

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing bij de F en E pupillen maar geldt wel bij de D 

pupillen en C, B en A junioren, daar dient dan ook een assistent-scheidsrechter (lees grensrechter) 

aanwezig te zijn.  

 

Strafschop: Bij de F en E pupillen slechts bij hoge uitzondering: de afstand is acht meter. F/E-pupillen  

gebruiken hun handen ter bescherming, wordt dus niet bestraft. Indien een werkelijke doelkans 

opzettelijk wordt ontnomen, dan kan een strafschop worden gegeven. Voor D pupillen en C, B en A 

junioren gelden de normale spelregels.  

 

Terugspeelbal: Bij de F en E pupillen is het toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar 

handen mag nemen. Bij de D pupillen en C, B en A junioren geldt de normale terugspeel regel. Dus 

alleen in de handen pakken wanneer de bal met het hoofd wordt teruggespeeld of wanneer de bal door 

een eigen speler weliswaar als laatste wordt geraakt, maar zonder dat hierbij sprake is van een 

opzettelijke terugspeelbal.  

  

Achterballen en hoekschoppen: Achterballen mogen bij de F en E pupillen door de doelman in het spel 

worden gebracht door middel van werpen of uit de hand schieten. Het hinderen van de doelman is niet 

toegestaan. Bij de D pupillen wordt de achterbal genomen vanaf de rand strafschopgebeid. Bij C, B en 

A junioren wordt een normale achterbal genomen. Hoekschoppen worden bij de F- en E-pupillen als 

“halve” corners genomen. Dat wil zeggen vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halverwege 

de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal. Bij de D-pupillen wordt de hoekschop genomen bij de 

haakse streep op de achterlijn tussen cornervlag en strafschopgebied. Bij C, B en A junioren wordt een 

normale hoekschop genomen.  

 

Vrije trap: Bij de F- en E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije trap, waarbij 

de tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan. Bij de D pupillen en C, B en A junioren 

gelden de normale spelregels voor vrije trappen.  

 

Inworp: Deze worden op de normale wijze genomen. (dus uit de nek met beide voeten op de grond en  

achter de lijn). Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen, bij de F/E door dezelfde 

speler, bij de D pupillen en C, B en A junioren door de andere partij.  

  

Bescherming: Scheenbeschermers zijn voor alle spelers verplicht. Zonder deze bescherming mogen 

spelers niet deelnemen aan de wedstrijd.  

 


