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1. De aanvangstijd van de wedstrijden is afhankelijk van het sportpark waar ze gespeeld worden. De 

wedstrijden bij WSC starten om 9.30 of 10.30 uur; de wedstrijden bij SC Elshout starten om 9.30 uur; Bij 

Baardwijk om 09.45 uur; En bij RKDVC om 10.15 uur. 

2. Kleding: Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. De shirts behoren in de broek te worden gedragen. 

3. De speeltijd is 2 x 20 minuten zonder onderbrekingen (m.u.v. blessures). Als de scheidsrechter door 

omstandigheden tijd wil bijtellen, meldt hij dit aan de andere leiders. Dit voorkomt misverstanden. 

4. Veldafmetingen (conform KNVB ca 42,5 x 30 m) 1 doel op denkbeeldige 5,5 meterlijn. Het andere doel 

met de achterzijde op het midden van het gehele veld. 1 zijde kan de zijlijn gebruikt worden aan de andere 

zijde dienen hoedjes gezet te worden, zodat het veld ca 30 meter breed wordt. 

5. De spelbegeleider fluit niet af als één van de partijen in de aanval is.  

6. De thuisspelende vereniging zorgt voor de spelbegeleider die het spel in goede banen leidt (voor en na de 

wedstrijd handen geven, tijd bijhouden, spelers corrigeren die zich niet aan regels houden). 

7. De leider mag alleen indien nodig binnen de lijnen van het veld coachen, maar hij doet dit wel aan de 

buitenzijde van het veld. De leider bevindt zich dus zeker niet tussen de spelers op het veld behalve als daar 

redenen voor zijn. Deze noodzaak zal bij spelers in de C-poule groter zijn dan bij spelers in de B -poule. De 

leider mag het spel zeker niet hinderen.  

8. In principe starten we in alle poules met een gelijk aantal spelers. Blijkt dat een team veel te sterk is, regel 

dan met elkaar dat de "minder sterke" ploeg met 1 speler meer mag spelen. Het lijkt ons raadzaam om met 

max. 6 spelers te spelen. Dus maximaal 6 tegen 7. 

9. De standen worden bijgehouden aan de hand van het 3 punten systeem (winnen = 3, gelijk = 1, verlies = 0 

punten). 

10. Na elke wedstrijd worden er door alle spelers een penalty genomen. Het aantal penalty's dat voor de stand 

meetelt, wordt bepaald door het team met het minst aantal (wissel-)spelers. Heeft 1 team 9 spelers en het 

andere team 10 spelers dan tellen dus de eerste 9 penalty's van beide teams.  

De puntentelling is als volgt: De winnaar ontvangt 2 punten, bij een gelijk aantal benutte penalty's 1 punt en 

bij verlies 0 punten. De score wordt verwerkt in een totaalklassement en de winnaar(s) krijgt hiervoor de 

penaltybokaal. Richtlijn wat betreft de aan te houden afstanden: 7 meter (conform KNVB). In overleg kan 

hiervan worden afgeweken. Ter voorkoming van misverstanden: Bij het nemen van een penalty behoort de 

keeper op de lijn tussen de palen te staan en niet daarvoor. 

11. Alle vrije trappen en corners zijn direct en mogen gepasst, gedribbeld of geschoten worden. Een uitbal moet 

ingedribbeld worden en mag niet gepasst of ingeschoten worden. 

12. Bij spelhervattingen nemen de spelers 5 meter afstand; de spelbegeleider let erop dat de speler die de bal 

weer in het spel brengt voldoende ruimte krijgt. 

13. De keeper mag een terugspeelbal in de handen pakken. De achterbal mag ook uit de handen getrapt worden. 

Komt bij de uittrap van de keeper (uit de hand) de bal niet ver genoeg van de goal af, laat deze dan 

overnemen (desnoods meerdere keren). De scheidsrechter zorgt er ook voor dat de tegenstanders voldoende 

ver van de keeper af staan, zodat hij ongehinderd kan uitschieten Lukt de uittrap niet en er volgt zelfs een 

goal uit, tel deze dan niet en laat de uittrap overnemen. De bedoeling van deze regel is dat moet worden 

voorkomen dat een slechte uittrap direct tot een tegendoelpunt of een scoringskans leidt. Ga als 

scheidsrechter zeer consequent hiermee om. 

14. De bal ligt bij een corner bij de hoekpunt en mag in gedribbeld of geschoten worden. Gaat de bal dan over 

de lijn, dan is de bal dus achter en volgt er een uittrap voor de keeper.  

15. Bij hands geeft de scheidsrechter in principe nooit een penalty. Je mag er vanuit gaan dat het bij  

F-pupillen om een reflex beweging gaat en niet om opzet. Wordt de bal wel met opzet uit het doel gebokst 

dan mag uiteraard wel een penalty worden gegeven. Ook bij echte zware overtredingen mag / moet er wel 

een straf (penalty) worden gegeven. Zelfs het voor korte tijd uit het veld sturen kan wel eens nodig zijn. Ook 

een jonge speler moet weten wat wel en wat niet door de beugel kan. 

16. Bij het gebruik van schuttingtaal, de eerste keer duidelijk aangeven dat dit niet wordt getolereerd. De 

volgende keer de speler even het veld uitzenden. (normen en waarden: straftijd is 1 minuut.). 

17. Bij extreme weersomstandigheden tijdens de wedstrijd (b.v. zware hagel) is de spelbegeleider vrij om te 

beslissen om de wedstrijd al dan niet te staken. Doe dit wel in goed onderling overleg met de leiders. Zij 

hebben de verantwoording voor de kinderen. Bij onweer boven, of in de buurt van het speelveld (donder 

binnen 10 sec. na de bliksem), moet de wedstrijd gestaakt worden..  

18. De keeper die de tweede helft heeft gekeept, keept automatisch ook de penalty's 

19. Indien in de poules en/of bij de penaltybokaal, 2 of meerdere teams met een gelijk aantal punten eindigen op 

de eerste plaats, dan zijn al deze teams kampioen. 

20. Als een team spelers tekort komt, mag een team een speler of spelers lenen van teams uit dezelfde 

competitie of een klasse/leeftijdsgroep lager. Er mogen geen spelers geleend worden van teams die spelen in 

de KNVB-competitie. 


