
Scheidsrechters instructies Pupillen MO11+JO11 
 

± 20 min. Voor start wedstrijd melden in het wedstrijd secretariaat. Koffie of thee beschikbaar (gratis). 
 

In het wedstrijdsecretariaat liggen eventueel scheidsrechters tenues. omkleden kan in scheidsrechters 

lokaal. 
 

Scheidsrechters fluit kun je in het secretariaat lenen. Klokje zelf regelen. Tevens kun je hier een notitie 

boekje lenen voor het bijhouden van de stand. 
 

Bijzondere spelregels: 

Wedstrijdduur: 2 X 25 min. op een half veld en E-goaltjes (leiders zetten deze klaar). Na 25 min. van helft 

wisselen en ±5 min. pauze op het veld. 

Aantal spelers. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een keeper en zes veldspelers. Het minimum 

aantal spelers is vijf. Wissels zijn onbeperkt toegestaan. De ene partij zes en de ander zeven spelers is zonder 

meer toegestaan. Met goedkeuring van de leiders wordt ook wel acht tegen acht gespeeld! (bijv. bij koud 

weer). Er kan tijdens de wedstrijden onbeperkt worden door gewisseld. 

Wedstrijdbal: is de bal van het thuis spelende team. 

Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand 

van 5 meter in acht nemen.  

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.  

Strafschop: Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is ongeveer 9 meter. Indien een werkelijke doelkans 

door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan een strafschop worden gegeven. 

Achterballen en hoekschoppen: mogen door de keeper in het spel worden gebracht door middel van 

werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de keeper is niet toegestaan. Hoekschoppen worden als 

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

de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal. 

Vrije schop: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op 

een minimale afstand van 5 meter staan. 

Na de wedstrijd: Mag nog iedere speler 1 penalty nemen. Deze telt niet mee in de uitslag.  
uitslag doorgeven en noteren in het secretariaat. notitie boekje en fluit weer inleveren Koffie of thee 

beschikbaar (gratis). Hier krijg je ook 2 munten voor je inzet als het druk is even vragen. 
 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of 

zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten 

VOETBALLEN !! 

Intentie is spelplezier met zo weinig mogelijk spel onderbrekingen. Bijvoorbeeld Verkeerde 

inworp mag wel eens gebeuren. Wordt dit constant gedaan even uitleggen/voordoen hoe 

het wel moet en dan opnieuw laten ingooien. Deze uitleg kan ook tijdens de rust. 

Er wordt in principe geen tijd bijgeteld. Of het moet echt een zware blessure zijn. 
• Buiten deze regels is er nog een aantal zaken waarvoor je bijzondere aandacht wordt gevraagd. Lees deze regels 

eens aandachtig door:  

1 Ga nooit in discussie met toeschouwers/begeleiders. Jouw beslissing telt en niet de mening van anderen langs de 

zijlijn.  

2 Het leiden van deze wedstrijden houdt ook in dat je de spelers aanwijzingen geeft. Vertel ze soms waarom je fluit en 

bijvoorbeeld hoe een inworp goed wordt uitgevoerd. Fluiten is belangrijk maar praten is minstens even belangrijk.  

3 Fluit zo hard mogelijk. Vergeet niet dat je het hele veld moet bestrijken. Je denkt zelf misschien dat je te hard fluit, 

maar dat is echt niet zo.  


